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SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!

VOCÊ ESCOVA OS DENTES 
CORRETAMENTE?

A escovação dentária quando bem executada, pode 
ser considerada como um dos métodos mais eficientes 
na prevenção da cárie e doenças gengivais.

Para realizá-la, primeiramente devemos selecionar 
a escova adequada, existem no comércio grande va-
riedade de tipos e formas de escovas, bem como de 
consistência de cerdas.

As escovas dentais devem ser de tamanho infantil 
(cabeça pequena), cerdas com dureza média ou ma-
cia e todas do mesmo tamanho. Devem ser trocadas 
periodicamente (2 meses), pois as cerdas perdem seu 
alinhamento.

A escovação deve-se iniciar aos 18 meses para 
despertar o interesse pela mesma, sob responsabilida-
de dos pais até os sete anos, esta tem que ser realizada 
pelo menos uma vez ao dia de preferência à noite. A 
partir daí a própria criança pode escovar, mas sempre 
sobre supervisão. Somente na adolescência, depois 
da puberdade, é que deve ser liberada.

Os dentes devem ser escovados sempre após a 
refeição e com uma técnica adequada. A pasta dental 
deve ser evitada na fase de treinamento por dificultar 
a visualização.

A escova consegue limpar a parte de cima, por 
fora e por dentro dos dentes, mas não consegue limpar 

entre eles. Aí, somente o fio dental é capaz de higie-
nizar, tornando-se indispensável seu emprego para 
uma correta e completa limpeza bucal. No entanto, 
seu uso deve ser feito por crianças que aprenderam 
corretamente sua técnica. Caso contrário pelos pais. 
Seu emprego indevido pode traumatizar a gengiva.

Até a próxima,
Dra Renata Pescadinha





NATAL COM IDO-
SOS SAUDÁVEIS 
E FELIZES

Informe Publicitário

A “Dignus – Arte de Viver”, casa de re-
pouso localizada em Botafogo (site: https://
www.dignus.com.br e blog: http://dignus-ar-
tedeviver.blogspot.com.br), oferece hospe-
dagem e serviços especializados para idosos. 

Com excelente alimentação balanceada 
por nutricionista, seis deliciosas e saudáveis 
refeições diárias, exercícios físicos, muitas 
atividades de arte e lazer e um bom convívio 
entre amigos, os idosos da Dignus ficam for-
talecidos e muito bem-dispostos. 

A arte de viver mais e melhor é individual 
e a Dignus tenta identificar o que é melhor 
para cada um dos idosos e idosas, adequando 
os serviços oferecidos às necessidades dos 
mesmos. Tanto na modalidade “Hospeda-
gem”, como na modalidade “Centro-Dia”, 
a maioria dos idosos da Dignus apresentam 
melhoras significativas na saúde e na quali-
dade de vida. 

A casa foi idealizada por uma psicóloga 
com muita experiência com idosos e conta 
com uma ótima equipe de técnicas de enfer-
magem, auxiliares de enfermagem, cuidado-
ras de idosos, enfermeiras (em todos os dias), 
médico, assistente social e nutricionista. 

A visita dos familiares à Dignus já está li-

berada, porém nesse momento de pandemia, 
estão sendo visitas assistidas pela assistente 
social e todos estão obedecendo as regras 
de proteção, fazendo uso de máscara, álco-
ol 70% e mantendo o distanciamento de um 
metro e meio dos idosos. 

É possível ser feliz na terceira idade e na 
companhia de pessoas semelhantes e/ou dife-
rentes de nós, bastando acrescentar um ritmo 
saudável e um toque de arte à vida. A Dignus 
– Arte de Viver tem feito isso muito bem, há 
dezessete anos, melhorando a vida de mui-
tas pessoas e tornando as relações familiares 
mais tranquilas e satisfatórias. 

Os preparativos para o Natal e Final de 
Ano na Dignus já começaram!!! Visite a 
casa e venha conviver com outras pessoas. 
Isso nos traz novas descobertas e nos ensina 
muito sobre a vida. Agende uma visita pelo 
telefone (21) 2542-9299 ou pelo celular (21) 
96403-2314.
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LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA 
FIADOR CASADO

A fiança locatícia só tem valida-
de, no caso de uma pessoa que assi-
nar o contrato de locação e for casa-
da, se o marido ou a esposa também 
assinarem. É uma exigência do Códi-
go Civil Brasileiro (artigo 1.647).  É 
o que se denomina “outorga uxória”, 
forma legal para que o patrimônio 
do casal seja protegido, ou seja, uma 
pessoa casada não pode ser fiador em 
contrato de locação de imóveis sem 
a concordância do outro cônjuge.

A fiança seja dada em conjunto 
(pelo casal) casado pelo regime da 
comunhão universal de bens ou par-
cial de bens, ambos têm responsabi-
lidade solidária, podendo qualquer 
um dos dois ou ambos serem acio-
nados judicialmente por descumpri-
mento contratual. No caso de um dos 
cônjuges ser apenas anuente (ou seja 
concorde e tome ciência da fiança 
prestada pelo outro cônjuge), essa 
situação deve ser bem esclarecida e 
mencionada no contrato de locação. 

Dessa última forma, o outro cônju-
ge toma conhecimento da fiança, da 
responsabilidade do outro cônjuge 
como fiador e dos riscos que o pa-
trimônio do casal pode correr, caso 
seja acionado em ação judicial em 
caso de descumprimento contratual. 

No caso do fiador ser casa-
do  pelo regime da separação to-
tal de bens, não há a necessidade 
da assinatura do outro cônjuge.

 

Por Zenaide Augusta Alves 
(OAB/RJ 51.882)

Advogada, ex-presidente, 
sócia benemérita 

e atualmente conselheira nata 
da ABAMI 

Associação Brasileira de 
Advogados do Mercado Imobiliário
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Encontre em nosso site muito mais: www.correiocarioca.com.br

Estamos chegando ao final do ano, 
o Natal se aproxima. Foi um ano di-
fiícil, a pandemia do Covid 19 cobrou 
um preço alto de todos nós. Perdemos 
amigos e parentes queridos. O Clube 
ficou fechado por mais de dois meses, 
não tivemos competições, não pode-
mos sequer abraçar os amigos. Empre-
sas fecharam, muitos perderam seus 
empregos. Temos de andar de másca-
ras como se estivéssemos num filme 
de ficção científica ruim. Mas, não sem 
marcas, conseguimos enfrentar tudo e 
chegamos ao final do ano.

Também  tivemos a oportunidade 
de refletir nos momentos mais impor-
tantes da vida, os de harmonia e feli-
cidade que em breve poderemos outra 
vez compartilhar com nossos amigos e 

CLUBE DE REGATAS GUANABARA
FINAL DE ANO

nossos parentes!
Esperamos que 2021 seja o feliz Ano 

Novo de muita esperança e renovação. 
A DIRETORIA DO CLUBE DE 

REGATAS GUANABARA DESEJA A 
TODOS OS SEUS SÓCIOS, FUNCIO-
NÁRIOS, AMIGOS E FAMILIARES 
UM FELIZ NATAL E UM 2021 DE 
ESPERANÇA E REALIZAÇÕES.

Por Marcos José Lemos de Lima

Não sei ao certo a razão, mas a gran-
de mídia, os comerciais de televisão e 
até boa parte da sociedade fala sem parar 
do Natal, ignora o que ele realmente é: 
unicamente o nascimento de Jesus Cris-
to. 

Não há problema em presentar, fazer 
compras, festa, mas nada disso faz senti-
do sem que Jesus seja o centro das casas 
onde se comemora essa data tão impor-
tante. É como se você fizesse aniversário 
e fosse privado de entrar na sua festa.

Mas nem todos se esquecem, muitos 
propositalmente, por razões diversas, 
não querem associar a data ao cristia-
nismo. Só que não tem para onde correr, 
porque tudo no Natal remete ao cristia-
nismo. Papai Noel, por exemplo, é a fi-
gura de São Nicolau, um santo católico 
que, por ser cristão, socorria pessoas em 
necessidade com doações. Muitos fo-

O ÚNICO SENTIDO DO NATAL
gem do presépio como o diabo foge da 
cruz e acham que a árvore é laica. Não 
é. A árvore é símbolo da vida, e adivinha 
quem nasceu no Natal?! Dar presentes 
é outra tradição baseada no nascimento 
de Jesus, quando os reis magos Balta-
zar, Belchior e Gaspar foram presentar o 
Menino com ouro, mirra e incenso. Até 
os sentimentos de solidariedade, amor, 
bondade, perdão que invadem o Natal 
são de origem cristã. Em resumo, tudo 
no Natal remete a Cristo. 

Sim, fazem parte do Natal a reunião 
em família, a doação a necessitados, a 
troca de presentes entre pessoas queri-
das, a festa, a alegria e até o amor, mas 
o Natal continua sendo unicamente o 
nascimento de Jesus. Todo esse restante 
apenas faz parte da festa. Festa que, in-
clusive, é para Jesus. 

Luiz Jardim
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 1

OAEP
RABUGENTA
DATESTAR

SEAOLARIA
MURROEL

BAROAAVAI
ALOGAFINS

FRENTISTA
SAARANTR

BITOAR
DECOTEDOC

A

TIESMOLA
DIANTEIRAS

CERCEDO
VANTAJOSOS

Opõe-se
ao "X", 
no jogo 
da velha

Classifi-
cação dos 
verbetes no
dicionário

Mal-hu-
morada;
ranzinza

Antigui-
dade

(abrev.) 

Funcio-
nário de
posto de
gasolina

Trabalho
final do

doutorado

"Bom Dia
& (?)",

programa
infantil

Fatos
impre-
vistos

As lan-
ternas da
frente do

carro

Significa 
"Nacional",
em INPE

Antecede
ao "E"

Mar, em
inglês

Vitamina
antigripal
Provei-
tosos

Deserto
africano
Abertura
na blusa

Donativo

Internet
(pop.)

Provar;
demonstrar
Claridade
matutina

Fábrica 
de tijolos

(?) Cardoso,
comediante

Produzir
som forte 
Campeão 4
vezes (red.)

Time catari-
nense (fut.)

Seme-
lhantes

Essa, em
espanhol

Água
congelada

Aqueles que fazem
reportagens

Escritora
de livros

Bahia
(sigla)

Suspender
as atividades
(?) chi chuan,
arte marcial

Parte
do cais
Vexame
(gíria)

Antes 
da hora
Formato
do anzol

Consoantes
de "tina"
Girado;
rodado

Ajusto o
instru-
mento

Soco

Variedade
de batata

Colarinho
(?) marra:

à força
(bras.)

3/esa — sea — tai. 6/decote. 9/paralisar.

Feliz, Natal!

E que não nos 

esqueçamos 

do dono 

da festa!

E Feliz 2021!
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> ASSOCIAÇÕES

GUIA DE SERVIÇOS

> SAÚDE >    Óticas

ZONA SUL EM ALERTA

O alerta para a cidade vale também para o nosso 
bairro. O rápido crescimento de pessoas infectadas 
pelo coronavírus demonstrou que é real e urgente a 
necessidade de todos os moradores redobrarem os 
cuidados que já vinham tomando. Em nossa região a 
situação também é de muito perigo, sobretudo por ter 
uma população de idosos muito grande.

AUMENTO DE 30%
Para se ter ideia, nos últimos 30 dias havia cerca de 

877 novos casos por dia na cidade. Se considerarmos 
apenas os últimos 14 dias essa média sobe para mais 
de 1 mil. E se levarmos em consideração apenas o dia 
em que foi redigida essa matéria, em 12 de dezembro, 
os números já saltam para 1138 casos diários. Ou seja, 
um aumento de quase 30% na comparação da média 
dos últimos 30 dias para o dia 12, de acordo com os 
dados oficiais da Prefeitura do Rio.

O VÍRUS TAMBÉM VIAJA DE TREM
O cuidado que o morador do bairro precisa ter, 

precisa ser redobrado, justamente porque seu vizinho, 
pode não ter cuidado algum. Mais que isso, por mais 
que a zona sul inteira se cuidasse, muitos são os tra-
balhadores na região que vêm diariamente de regiões 
distantes, onde os protocolos de segurança não são se-
guidos à risca, viajando de trem, BRTs, metrô e ônibus 
superlotados, onde a aglomeração é inevitável e mui-
tos simplesmente não usam máscaras.

DADOS DA ZONA SUL
Na zona sul, três bairros preocupam bastante, pois 

estão entre os 15 com maior quantidade de casos da 
cidade, desde o início da pandemia. Mas outros dois 
que não estão ali, não estão em situação melhor.

Copacabana é o terceiro bairro com mais casos da 
cidade desde o início da pandemia, com 5552 casos 
confirmados. E além disso, a relação infectados/ mo-
radores também é considerada alta em comparação a 
outros bairros. 

Botafogo é o 8º desse ranking, com 3323 casos e 
com uma relação de infectados/moradores ainda mais 
alta do que Copacabana, assim como o Flamengo, que 
é o 15º, com 2141 pessoas infectadas, e o Humaitá, 
com 641 casos mesmo com uma população pequena.

Logo depois, na proporção infectados/ moradores 
aparecem Urca, que tem 210 casos e Laranjeiras, com 
1491, seguidos pelo Catete, com 669.

Mesmo estes últimos estando abaixo dos bairros da 
zona sul com maior incidência de casos em proporção, 
seus moradores precisam se cuidar bastante. Primeiro 
por que o avanço na quantidade de casos é para todos 
e não há fronteiras entre bairros e regiões, e depois por 
que a diferença não é tão grande e ainda assim estão 
acima de vários outros da cidade. 

AGUENTA MAIS UM POUCO!
Os órgãos competentes pedem que o morador in-

tensifique seus protocolos de segurança ao máximo 
nessa reta final, pois falta muito pouco para as vacinas 
chegarem. 

A IMPORTÂNCIA DA FÉ

Crescentes casos de infecções pelo corovírus exigem intensificação nos protocolos de 
segurança. Confira as estatísticas da região.

> CRIAÇÃO DE SITES

Com 81% de cristãos e quase 91% de pessoas com 
religião, a fé é uma característica do povo brasileiro. 
E dois fatos ajudaram a fortalecer a fé de muita gente 
nessa época difícil. O primeiro foi em Roma, no auge 
da pandemia, transmitido em rede internacional de te-
levisão, como relatou matéria do jornal Correio Brazi-
liense “Coincidência para alguns, milagre para outros. 
O fato é que o número de mortes por covid-19 na Itália 
começou a cair após 27 de março, data em que o papa 
Francisco concedeu a bênção Urbi et Orbi na Praça 
de São Pedro completamente vazia”, relatou o jornal, 
referindo-se ao evento que emocionou muitos teles-
pectadores. Trata-se da bênção especial geralmente só 
realizada na Páscoa e Natal, festas da ressurreição e 
nascimento de Jesus Cristo, que foi feita extraordina-
riamente nessa data. Naquela ocasião, a Itália estava 
num estado de caos e desespero.

A segunda curiosidade foi lembrada pelo padre 
brasileiro Reginaldo Manzotti: a primeira vacina apli-
cada no mundo, no Reino Unido, ocorreu justamen-
te no dia da celebração da Imaculada Conceição de 
Maria, uma outra importante devoção católica, que é 
associada a diversos milagres e aparições da Mãe de 
Jesus pelo mundo. 

E neste momento de pandemia, médicos têm afir-
mado sobre a importância deste elemento tanto para 
quem está em isolamento, quanto para os enfermos e 
suas famílias. 

> EDUCAÇÃO / AULAS
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