
COLUNA DO DENTISTA
Alerta! As mães podem transmitir cárie para 
os seus filhos.........................................Pág 2

Desde 2003 | Nº 200 | fevereiro de 2021

Imagem: ilustrativa / divulgação

ESSA CONTA CHEGA
TURISMO - QUEM SOU?
Sua passagem de avião é a mais barata, e é 
tão bom que turistas viram moradores...Pág 8

PALAVRAS CRUZADAS
Teste os seus conhecimentos com a nossa 
parceria com a Revista Coquetel.........Pág 10

IMPOSTO DE RENDA 2021
Atenção! Há novas regras na declarção do 
imposto. Já sabe quais são?...............Pág. 4 

Na zona sul, o carnaval teve muitas aglomerações em bares, festas clandestinas e ruas, e a 
perigosa folia deve continuar até o fim do mês. Especialistas estão preocupados........Pág 9

ESSA CONTA CHEGA

Edição 200! Graças a Deus!



CORREIO CARIOCA2 Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!

CUIDADO! MÃES TRANSMITEM 
A CÁRIE ÀS CRIANÇAS

A cárie dentária, embora evitável, continua 
sendo uma das doenças crônicas que mais acomete 
os seres humanos independente da idade, sexo ou 
grupo étnico. É de origem multifatorial apresen-
tando um caráter infecto-contagioso.

A cárie é a descalcificação da porção inorgânica 
do dente, seguida de uma degradação da estrutura 
orgânica; essa descalcificação só é possível graças 
à ação de ácidos produzidos pelo metabolismo de 
certos microorganismos (streptococcus mutans) 
em presença de matéria-prima fermentável (restos 
de alimentos).

É neste momento que a mãe possui papel-chave 
na transmissão de colônias de streptococcus mu-
tans e conseqüentemente, no processo carioso de 
seus filhos.

Os recém-nascidos não apresentam essa bactéria 
até seus primeiros dentinhos nascerem, pois é neles 
que as colônias de streptococcus vão se alojar. É 
neste período que a criança é infectada, geralmente 
pela mãe, quando esta dá beijinho na boca do bebê, 
sopra sua comida, “prova” a comida do bebê na 
mesma colher que dá a este seu alimento, ou seja, 
qualquer ato que aja contato saliva da mãe com a 
saliva do bebê é muito perigoso.

Portanto para nossos filhos não terem mais cárie 
temos que nos policiar e fazer a prevenção básica 
enquanto gestantes. Vá ao seu dentista durante o 
pré-natal, pois a prevenção começa em torno do 
segundo mês de gravidez. Fique por dentro!!!

Dra Renata Pescadinha

   





IDOSOS COM ARTE DE VIVER

Informe Publicitário

A “Dignus – Arte de Viver”, casa de re-
pouso localizada em Botafogo (site: www.
dignus.com.br, blog: http://dignus-artedevi-
ver.blogspot.com.br e ), oferece as melhores 
condições para uma vida saudável, longa e 
feliz, facilitando a vida dos idosos e idosas 
que necessitam de maior apoio por apresen-
tarem alguma limitação e motivando, ainda 
mais, aos que não apresentam nenhum pro-
blema e desejam viver bem e fazer novas 
amizades.

Com linda fachada artística, mostrando 
fora, tudo o que tem dentro da casa, como 
disse uma das idosas, hóspede da Dignus, a 
casa segue firme, mesmo com essa terrível 
pandemia. 

Os desenhos são obras do artista Odylo 
Falcão, que antes de produzir, faz reuniões 
com os interessados para captar a alma do 
local. Um trabalho sensível e singelo que 
agrada muito a todos. 

Tanto na modalidade “Hospedagem”, 
como na modalidade “Centro-Dia”, a maio-
ria dos idosos da Dignus apresentam melho-
ras significativas da saúde e da qualidade de 
vida. 

A casa tem uma ótima equipe de técnicas, 
auxiliares, cuidadoras, enfermeiras, assisten-
te social, psicóloga, supervisora de campo, 
nutricionista, educador físico especializado 
e médico. Oferece muitas atividades de esti-

mulação física e cognitiva, que ajudam bas-
tante as pessoas idosas. 

A visita dos familiares à Dignus é livre e 
a hospedagem inclui seis deliciosas refeições 
diárias balanceadas por nutricionista. 

Nos dias de hoje, ter um plano de saúde é 
algo muito importante, porém, residir em um 
espaço como a Dignus, pode ser ainda mais 
fundamental, porque lá os idosos são visi-
tados por médico duas vezes por semana e 
recebem tudo o que necessitam, sempre com 
bastante respeito às individualidades e com 
muito amor. 

Prevenir é melhor do que remediar. Viver 
feliz, com paz no coração, pode ser mais fá-
cil do que imaginamos. Conheça esse espaço 
aconchegante agendando uma visita pelo te-
lefone (21) 2542-9299 e aproveite para colo-
car mais arte e sensibilidade a sua vida! 
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MUDANÇAS NO IMPOSTO DE RENDA

Entre 1º de março e 30 de abril de 
2021 (apesar do calendário oficial não 
ter sido divulgado ainda, nem mesmo os 
prazos da restituição), os contribuintes 
que tiveram rendimentos superiores a 
R$ 28.559,70 em 2020 devem acertar 
as suas contas com a Receita Federal. 

Quem estiver obrigado e não apre-
sentar ou entregar a declaração fora 
do prazo vai pagar multa de no mí-
nimo R$ 165,74. O valor máximo é o 
equivalente a 20% sobre o IR devido. 

Quem está obrigada a declarar: 
1. Os que receberam rendimentos 

tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 
2020, como salários, honorários, férias, 
comissões, pró-labore, receita com alu-
guel de imóveis, pensões, recebeu va-
lores de ações judiciais, entre outros; 

2. Quem recebeu em qual-
quer mês, dinheiro por con-
ta de venda de bens e direitos; 

3. Teve até 31.12.2020 bens 
ou direitos no valor total supe-
rior a 300 mil, somando todos os 
bens (inclusive, casa, apartamento); 

4. Todos que venderam imóveis resi-
denciais e obtiveram ganho na operação, 
mesmo que tenha comprado outro imó-
vel em um prazo de 180 dias e usaram 
da regra de isenção do imposto de renda. 

Cuidados com as despesas médicas, 
nova faixa de isenção, informar CPF 
dos dependentes, informações mais 
detalhadas sobre os imóveis. Consul-
te antes um advogado ou um contador 
especialista para analisar sua situação e 
documentos necessários para apresen-
tar a declaração do imposto de renda.

 
Zenaide Augusta Alves – advogada 

OAB RJ 51.882
Contato: 99708-5280

É hora de preparar os documentos para a Declaração de Ajuste 
do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. 

Cuidados com algumas das alterações das regras.



- Advogados (e INSS)......................................................
- Alimentação: 
      Quentinhas.................................................................
      Restaurante................................................................
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       Música (piano e teclado)..........................................
       Psicopedagogia........................................................
- Bicicletas (conserto, compra e venda)...........................
- Bijouteras e Presentes...................................................
- Casa de Repouso...........................................................
- Clubes...........................................................................
- Contabilidade................................................................
- Criação de sites.............................................................
- Cuidadores de Idosos....................................................
- Cursos:
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           Paisagismo.................................................................
          Curso de Idiomas (Kumon).......................................
- Dedetização / Imunização..............................................
- Dentista..........................................................................
- Editoras e Confecção de Livros.....................................
- Estofador e Conserto de Cadeiras..................................
- Filmagens e Edição de Imagens.....................................
- Farmácia (delivery - genérico  mais barato)...................
- Mudanças e transporte....................................................
- Pet Shop e Veterinária.....................................................
- Produtos Naturais............................................................
- Refrigeração....................................................................
- Revisora..........................................................................
- Saúde
     Fisioterapia, Pilates e Ortopedia.................................
     Ótica............................................................................
     Psicólogos e Emoções.................................................
     Terapias Alternativas...................................................
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Encontre em nosso site muito mais: www.correiocarioca.com.br
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LAZER EM CURITIBA, A CAPITAL DA ECOLOGIA
A bela capital do Paraná oferece diversas atrações culturais, naturais e gastronômicas em todas as estações do ano 

sem deixar de lado suas importantes inovações urbanas e as preocupações ecológicas.

Jardim Botânico.

Por Antonio da Silva
A enorme área verde metropolitana, 
muito superior à recomendada pela Or-
ganização das Nações Unidas, e inova-
ções nos transportes fizeram da cidade 
referência mundial em soluções urbanas 
para o século XXI, fatos que enchem 
seus habitantes de orgulho e atraem 
grande número de turistas anualmente. 
Um dos cartões postais de Curitiba é 
seu Jardim Botânico, uma extensa área 
verde, muito bem preservada e que está 
localizada ao lado do centro da cida-
de. O local conta com estufas, museu e 
sempre recebe importantes exposições. 
Junto à agradável área há espaço para 
o visitante realizar exercícios físicos. 
Em seus jardins é possível caminhar por 
alamedas, admirando flores e árvores, e, 
simultaneamente, observar os edifícios 
do centro de uma grande cidade. 
Localizada próxima ao Jardim Botâni-
co está a estação ferroviária. Do local 
saem trens que fazem o percurso turís-
tico Curitiba-Morretes. Os comboios 
descem a Serra do Mar, serpenteando 

as encostas rochosas e proporcionando 
aos turistas vistas belíssimas de quedas 
d’água (a mais famosa é a Véu de Noi-
va), precipícios altíssimos e maravilho-
sas obras de engenharia, como túneis 
e viadutos que foram construídos para 
abrir caminho à ferrovia através dos 
morros. Chegando a Morretes o turista 
poderá saborear o prato mais tradicio-
nal da culinária paranaense, o Barreado. 
O prato é feito com carne cozida e tra-
dicionalmente servido com farinha de 
mandioca e arroz. A carne é preparada 
e cozida em panela de barro por quase 
um dia.
A área verde da capital paranaense é de 
cerca de 65 m². Para se ter uma ideia da 
importância do número, ele é cerca de 
três vezes superior ao recomendado pela 
ONU. Parques e jardins municipais são 
os grandes responsáveis pelo expressi-
vo número. O Barigui é um dos maiores 
parques de Curitiba e o mais procurado 
para o lazer de seus habitantes. O lo-
cal é ideal para caminhada e possui um 
grande e belo lago, quadras desportivas, 

equipamentos de ginástica, restaurante, 
churrasqueiras e muitas outras formas 
de entretenimento para seus visitantes. 
Além disso, é possível admirar as be-
lezas da fauna do parque, que mantém 
dezenas de espécies de aves, gambás, 
capivaras e muitos outros animais. 
Outro parque muito procurado – e que 
também encanta os visitantes por sua 
beleza – é o Tanguá. A grande área ver-
de compreende ciclovia, pista para ca-
minhada e corrida e dois lagos. A árvore 

característica de Curitiba é a Araucária.
A Ópera de Arame é um teatro da capi-
tal do Paraná. É outro importante ponto 
turístico e um dos cartões postais da ci-
dade, com seu lago e cascata artificiais, 
localizados em sua periferia. Foi inau-
gurada em 1992 e conta com capacida-
de de cerca de 2 mil pessoas. O nome do 
teatro se deve à utilização de tubos de 
aço e estruturas metálicas em sua cons-
trução, que deixaram o aspecto de fios 
de arame em sua estrutura.

Foto: Luciana Dávila
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> ASSOCIAÇÕES

GUIA DE SERVIÇOS

> SAÚDE >    Óticas

A CONTA DA IRRESPONSABILIDADE

> CRIAÇÃO DE SITES

> EDUCAÇÃO / AULAS
Desta vez não se pode culpar as autoridades. Mesmo 

com decretos do poder público de proibição do carna-
val, de inúmeras restrições pela cidade e com intensa 
fiscalização municipal, cariocas são flagrados, sem más-
caras e distanciamento seguro, lotando diversos pontos 
da Zona Sul como ruas e esquinas famosas, bares, festas 
privadas e até um barco, na Praia de Botafogo.

Para os infectologistas, é certo que essa atitude do 
cidadão causará consequências para a saúde pública em 
algumas semanas.

Claro que nem todos os frequentadores dessas áreas 
moram na Zona Sul, mas a maioria sim. “O que mais 
impressiona nesse comportamento inconsequente, é que 
na maioria dos casos não se trata de uma ação realiza-
da por pessoas sem instrução, como ocorre em diversos 
bairros do subúrbio e em comunidades, mas por jovens 
com o perfil de classe social média e alta, muitos deles 
moradores de bairros abastados, pessoas que receberam 
educação de qualidade e que têm acesso à informação”, 
analisou o comunicador social Fernando de Andrade, 
que acrescentou: “Esteja certo de que muitas destas pes-
soas criticaram o presidente da república quanto à sua 
postura com relação á pandemia, há algumas semanas, 
e que tantas outras pediram a saída da antiga presidenta 
por crime de responsabilidade, e, hoje, ambos agem de 
maneira irresponsável”. 

LEME
Na Pedra do Leme, área turística da cidade, não foi 

diferente. No período de carnaval os quiosques próxi-
mos à estátua da Clarice Lispector respeitaram o limi-
te de espaçamento entre mesas, mesmo lotados. Mas, 
em frente e ao longo da mureta, foi frequente grupos 
se aglomeraram ao redor de coolers e caixas de som. 
Edinaldo Lima, dono do quiosque Sabores da Orla, in-
formou que até ligou para a prefeitura para ela resolver 
o problema, mas que nada foi feito. Segundo ele, fez a 
denúncia para não ser culpado.

BOTAFOGO
Um fato curioso ocorreu no sábado de carnaval. Por 

volta das 6h30, a reportagem de uma emissora de televi-
são flagrou uma festa em um grande barco na Enseada 
de Botafogo.

As imagens mostraram dezenas de pessoas partici-

pando do evento, onde, no deque superior, estavam bas-
tante próximas umas das outras, sem máscaras.

GÁVEA
Durante o período, a prefeitura interrompeu diversas 

festas e até apreendeu equipamentos para evitar que hou-
vesse continuidade após a saída de seus agentes. Uma de-
las foi em área nobre, em pleno Jockey Club, na Gávea.

LEBLON
O bairro do Leblon foi o campeão de incidentes. Cen-

tenas de pessoas circulavam sem máscara em frente a 
bares na Rua Dias Ferreira, uma das mais movimentadas 
do bairro. Em determinado momento os “foliões” eram 
tantos que não havia espaço para a passagem dos carros. 

A Praça Cazuza, na esquina com a Avenida Ataulfo 
de Paiva, foi um dos pontos de maior aglomeração de 
pessoas na rua e alguns bares não respeitaram o espaço 
de segurança entre as mesas.

Para se fazer justiça, no arpoador e no mirante do 
Leblon, a presença de policiais militares e guardas mu-
nicipais parece ter desestimulado a visita de foliões aos 
locais.

OUTROS PONTOS
O carnaval não parou por aí. Em diversos outros bair-

ros, ruas e estabelecimentos houve contribuição popular 
para o coronavírus se espalhar. Na Urca, como sempre, 
é possível encontrar pessoas na mureta, no Vidigal hou-
ve festa com capacidade estourada, na Barra da Tijuca, 
ruas eram fechadas pela grande quantidade de pessoas 
e houve até show do cantor Belo, na zona norte. Já na 
Lapa, pela manhã, ainda era possível encontrar pessoas 
que viraram a noite.

ESPECIALISTA ALERTA
“Esse ambiente que está sendo mostrado agora é to-

talmente propício de transmissão da doença. De novo, a 
gente (pode ter que) dar passos para trás. E sem levar em 
consideração o cenário de variação genética, estar lon-
ge de uma cobertura vacinal, isso deixa a gente bastante 
preocupado”, afirmou o infectologista Álvaro Costa, do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 
em entrevista a um canal de televisão.

Ele ainda lembrou que, após feriados, alguns locais 
do país registraram aumento de casos de Covid-19, que 
foram relacionados ao desrespeito ao isolamento social.
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Feliz, Natal!

E que não nos 

esqueçamos 

do dono 

da festa!

E Feliz 2021!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!
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