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RECEITA CARIOCA
LAGARTO RECHEADO

Ingredientes: um peso de lagarto redondo ou plano,
suco de laranja ou vinho tinto, sal, alho, louro, linguiça,
bacon, cenoura, azeitonas verdes sem caroço, óleo, um
pouco de açúcar, cebolas pequenas (próprias para picles) e
batatinhas pequenas.
Modo de fazer: abra o peso da carne ao comprido;
tempere com suco ou vinho, sal, alho e louro. Deixe a
carne com este tempero na geladeira, permanecendo de
um dia para outro. No dia seguinte retire-o da geladeira e
recheie-o com rodelas de linguiça, pedaços de bacon, tirinhas de cenoura e azeitonas sem caroço. A seguir enrole e
amarre bem com uma linha grossa. Leve uma panela ao
fogo com óleo e açúcar (o suficiente para cobrir o óleo)
e deixe dourar bem para poder formar o molho ferrugem.
Então coloque o rolo de carne nesta panela para assar em
fogo baixo, jogando água sempre que secar até a carne ficar bem macia. Depois de assada não tire do fogo e junte
as cebolinhas e batatinhas descascadas e deixe-as até cozinharem e dourarem.

PÃO DE MEL RECHEADO

Ingredientes massa: uma xícara (chá) de chocolate
em pó, duas xícaras (chá) de farinha de trigo, uma xícara (chá) de açúcar mascavo, uma colher chá) de canela
em pó, uma colher (café) de cravo em pó, duas xícaras
(chá) de leite de vaca, seis colheres (sopa) de mel, duas
colheres (sopa) de óleo e uma colher (sopa) de fermento
em pó.
Ingredientes recheio: doce de leite ou brigadeiro.
Ingredientes cobertura: uma barra de chocolate ao leite
ou meio amargo e uma caixa de creme de leite gelado e
sem soro.
Modo de fazer massa:Num refratário coloque primeiro
todos os ingredientes secos, depois os molhados e por último coloque o fermento em pó. Bata muito bem. Unte e enfarinhe um tabuleiro (ou forminhas de empada), coloque a
massa e leve para assar em forno pré-aquecido. Depois de
assado e frio, corte em quadradinhos ou, se quiser, divida
o bolo ao meio, recheie e cubra-o.

3ª IDADE NÃO PRECISA SOFRER
NO DENTISTA
O problema que mais acomete as pessoas nesta
faixa etária é a doença periodontal (aquela em que os
dentes vão se abalando por causa do tártaro ou outros fatores) que provoca o uso das famosas próteses
(dentaduras, pererecas, ou como queiram chamá-las).
É aí que começa o problema, pois prótese nunca será
dente.
Muitas vezes, nesse momento, a pessoa resiste
e pede para manter um trabalho que não tem mais
jeito (exemplo: uma ponte fixa, que não pode ser
mantida com os dentes abalados). Então, recomendase fazer uma prótese inteira que, às vezes, machuca
sendo necessário ajustá-la. Quando são provisórias
e colocadas logo após a extração do dente não ficam
muito justas, já que a gengiva vai “murchando”, e
conseqüentemente a dentadura “afrouxando”. Para
resolver este empecilho é importante aguardar algum
tempo até que a prótese definitiva possa ser colocada.
Por isso tudo eu digo que é necessário ter “paciência de monge”, pois perder dentes não é coisa fácil.
As pessoas ficam angustiadas, deprimidas e irritadas.
Mas como é preciso banir esta doença da boca deve
existir o esforço de aceitar e tentar acostumar-se à
mudança.

Quando está muito difícil eu indico o implante
dentário, que dependendo da saúde do paciente, pode
ser feito.
Espero que esta coluna ajude a esclarecer suas
dúvidas e peço: tenham paciência, pois esta é uma
fase difícil na vida do ser humano.
Beijos,
Dra. Renata Pescadinha
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3ªIDADE EM ALTO ASTRAL

OBRAS EM CONDOMÍNIO

Estas devem obedecer às leis, normas da BNT, à convenção e ao regimento
interno do condomínio e o síndico pode responder civil e criminalmente.
Por Zenaide Augusta Alves
Advogada OAB RJ 51.882
E-mail: zenaideaugustaalves.advogada@
gmail.com

Para que as obras realizadas
tanto nas áreas internas e externas
do condomínio (seja residencial ou
comercial ou misto) quanto dentro
dos apartamentos ou salas ou lojas,
há que se seguir às leis (federais,
estaduais, municipais, código civil
e leis específicas condominiais), à
convenção e ao regimento interno do
condomínio, além de outras normas
específicas para se evitar a responsabilidade civil e criminal do síndico,
do administrador e/ou do condômino, sem mencionar da empresa que
esteja executando o serviço. A NBR
16.200, de 18/04/2014, tem a função
de garantir que qualquer alteração
(obra ou reforma) no imóvel de um
condomínio seja informada ao síndico, seja nas áreas de uso comum ou
nas unidades privadas. Antes de iniciar a obra ou reforma, o condômino
deve apresentar ao síndico: 1) ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica), quando o profissional responsável é engenheiro, e RRT (Registro
de Responsabilidade Técnica), quando o profissional responsável é arquiteto, 2) cronograma com a descrição
do que será feito na obra ou reforma,
3) tempo estimado para a realização
da obra, 3) Planta com as alterações
a serem feitas, 4) lista com o nome e
identificação (RG e CPF) dos prestadores de serviços envolvidos e 5)

entregar ao síndico um termo de conclusão da obra ou reforma, de preferência assinada em conjunto com
o engenheiro ou o arquiteto. A NB
16.200 elenca as obrigações do síndico: 1) Fiscalizar a obra, verificar se
esta cumpre o que foi informado no
projeto pelo condômino. Se houver
irregularidades, notificar o condômino. Se for necessário, o síndico deve
tomar as medidas civis e judiciais,
aplicar multas conforme convenção
do condomínio para que a obra siga
o projeto apresentado para que não
causa danos à estrutura do prédio. 2)
Proibir a entrada de materiais e de
prestadores de serviços, registrar irregularidades na delegacia de polícia
e pedir o embargo judicial da obra.
3) Vistoriar as condições em que a
obra foi finalizada. 4) Arquivar a documentação apresentada pelo condômino nos registros do condomínio.
Na prática até mesmo síndicos não
cumprem essas normas, fazem obras
e reformas nas áreas comuns do condomínio sem contratar engenheiro
nem arquiteto responsável, cometendo irregularidades, até sem convocar
assembléia para tal.

A “Dignus – Arte de Viver”, casa
de idosos localizada em Botafogo (site:
www.dignus.com.br; instagram: @dignusartedeviver e blog: http://dignus-artedeviver.blogspot.com.br), desenvolve
uma rotina que é extremamente favorável à saúde dos idosos.
Esta casa acredita que dormir e despertar um pouco mais cedo, ingerir alimentos mais saudáveis, fazer exercícios
físicos leves e com assiduidade, trabalhar
a criatividade, abrir espaço para a diversão e fazer novas amizades, são coisas
que qualquer pessoa pode fazer e que favorecem uma vida mais saudável, longa
e feliz. 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. A maioria
dos idosos da Dignus apresentam melhoras significativas da saúde e da qualidade
de vida e vivem no maior alto astral.
Mesmo durante a pandemia os idosos recebem muita estimulação, porque a
casa conta com uma ótima equipe, ainda
mais agora, com a adesão de excelentes
novos profissionais de saúde. As visitas
médicas ocorrem duas vezes por semana

“Amai-vos
uns aos
outros
como eu
vos amei”

e a estimulação física também, duas vezes por semana. A visita dos familiares à
Dignus é livre e a hospedagem inclui seis
deliciosas refeições diárias balanceadas
por nutricionista e com cardápios e pratos preparados por uma excelente chefe
de cozinha, a Catharina Rinaldi.
Durante a pandemia as visitas estão
provisoriamente limitadas, mas as famílias podem ver seus entes queridos, mantendo a distância necessária e seguindo
os protocolos de segurança.
Esta casa nem parece uma instituição,
parece uma casa mesmo, um lar, só que
com muito mais atividades e animação.
É possível viver bem na terceira idade, acredite! Agenda uma visita pelo
telefone (21) 2542-9299 ou (21) 964032314 (WhatsApp) e venha conferir de
perto as maravilhas que esta casa tão
simpática traz às vidas das pessoas.
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JOÃO PESSOA, A “PORTA DO SOL”

Agradável clima tropical, lindas praias e o ponto mais oriental das Américas. Tudo
reunido na capital do Estado da Paraíba.

Fotos: Antonio da Silva

Por Uma
Antonio
dacapitais
Silva
das
mais visitadas do Nordeste, João

Pessoa oferece muitos atrativos para os turistas: Belíssimas praias, restaurantes de culinária típica da região,
calor durante quase todo ano e uma curiosidade, nas
proximidades do centro da cidade está localizado o
ponto mais oriental do continente, a Ponta do Seixas.
Além das exuberantes belezas naturais, a prefeitura e os moradores do município se preocupam com o
meio ambiente mantendo diversas áreas verdes bem
preservadas. Além disso, João Pessoa, que conta atu-

almente com pouco mais de 700 mil habitantes, tem
a tradição de ser uma cidade limpa, proporcionando
a seus habitantes uma excelente qualidade de vida e
a seus visitantes, responsáveis pela principal fonte de
receita do município, agradáveis períodos de repouso
na cidade.
As praias mais famosas da belíssima região são
Tambaú e Cabo Branco, situadas próximas ao centro. Localizada no município vizinho de Conde está
a famosa praia de Tambaba, procurada por praticantes

de nudismo de todo Brasil. A região litorânea de João
Pessoa apresenta uma curiosidade. Nela, a poucos
quilômetros do centro da capital, está situada a Ponta
do Seixas, ponto continental mais oriental de todas as
Américas.
Além dos atrativos naturais, João Pessoa também
possui importante e bem preservado centro histórico.
Jampa, como é conhecida na região, é uma das cidades mais antigas do Brasil. Foi fundada em 1585,
com o nome de Nossa Senhora das Neves. Seu nome
atual foi colocado em 1930 em homenagem ao homônimo político do estado assassinado no mesmo ano.
Como não poderia deixar de ser, a cozinha típica
paraibana está muito bem representada nos restaurantes da capital. Dentre os pratos característicos do lugar, destacam-se a buchada de bode, a carne de sol, a
macaxeira, a cabidela e o bolo de milho. A comida da
Paraíba, a exemplo do que acontece em quase todos
estados brasileiros, é resultado da saborosa mistura de
ingredientes indígenas, africanos e europeus.
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PRAZER EM AJUDAR

Instituição de caridade na zona sul, com mais de 3 mil atendimentos, ganha apoio de grande
rede de restaurantes e pede o seu também. Será delicioso ajudar!
Um grande (e delicioso) reforço na luta pelo
apoio aos mais necessitados! O Centro de Atendimento aos Refugiados, situado em Botafogo, um
projeto da congregação católica Filhas da Caridade
de São Vicente de Paulo, recebeu o importante apoio
da famosa cadeia de restaurantes Outback.
A rede doou cartões-presente para serem vendidos pela associação a quem quiser ajudá-la, com a
grande vantagem de valerem R$ 100,00 para consumo em qualquer unidade da empresa no Brasil.
A INSTITUIÇÃO
O Centro é um projeto de Responsabilidade Social das Filhas da Caridade – Província do Rio de
Janeiro, e foi criado em 2019. Ele é dedicado às mais
diversas demandas dos migrantes e refugiados, como
legalização de documentos, atendimento jurídico,
psicológico e social, ensino da língua portuguesa,
orientação para atendimento público de saúde, inserção em projetos de ajuda popular, capacitação para o
mercado de trabalho, recreação infantil, entre outras.
SOCORRE CRESCE COM PANDEMIA
Pouco mais de um ano após o início das suas atividades, o Centro de Atendimento aos Refugiados
teve de se reinventar diante do cenário de pandemia
e tornou-se ainda mais importante para a vida das
centenas de pessoas atendidas, já que esta é a única
instituição aberta durante esse período para atendi-

Foto: divulgação

A gerente de Responsabilidade Social, Patricia Marinho, Irmã
Adenilde Francisca, e a Assistente Social Samara Franco, representantes do Centro de Atendimento aos Refugiados, recebem o cheque simbólico do Outback.

mento presencial à população refugiada e migrante
inserida na cidade do Rio de Janeiro.
Já são mais de 3000 pessoas atendidas pelo projeto. Atualmente, o Centro de Atendimento aos Refugiados atende pessoas de 27 nacionalidades, como:

CONTINUA NA PÁGINA 9...

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO
PERDOE - DOE SANGUE!
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SABOROSA PARCERIA
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GUIA DE SERVIÇOS
> ASSOCIAÇÕES

> CRIAÇÃO DE SITES

> IMÓVEIS

Fachada do Centro de Atendimento aos Refugiados.

Angola, República Democrática do Congo, Venezuela, Colômbia, Guiné Bissau, Haiti, Uruguai, Argentina, Cuba, Marrocos, Síria, Gana, Gâmbia, China,
República Dominicana, Camarões, Togo, Serra Leoa,
Nigéria, Equador, Peru, Senegal, Bolívia, Chile, Egito, Costa do Marfim e Cabo Verde.
A PARCERIA
A instituição irá vender os 200 Gifts Cards (cartões-presente) recebidos, pelo valor de R$100 cada,
que valerá a mesma quantia para consumo em qualquer loja do Outback no Brasil. Toda a renda arrecadada é destinada ao projeto.
Você pode ajudar e comprar um gift-card no próprio Centro de Atendimento aos Refugiados, em Botafogo, ou na sede da sua mantenedora, a Associação
São Vicente de Paulo, na Tijuca. As solicitações dos
cartões também podem ser feitas por meio dos ca-

O venezuelano Juan Manoel, a esposa e a filha buscam a
cesta básica no Centro de Atendimento aos Refugiados. Irmã
Rizomar Bonfim entrega cesta básica à refugiada Yenit Gonzalez, da Colômbia.

nais digitais (Instagram, Facebook ou Whatsapp) e o
pagamento por depósito bancário na conta da ASVP.
Para utilizar o cartão, basta apresentá-lo no momento de pagar a conta e o valor de R$ 100,00 será
abatido do total. Se o valor da conta for superior, bastará pagar a diferença.
Não é possível utilizar em delivery. A validade do
cartão é até novembro.
“Muitas pessoas querem ajudar, mas não sabem
como. Com esta parceria, o ato de doar passa a ser
uma via de mão dupla. É um bem que as pessoas fazem para o outro e ainda revertem em algo que gostam”, diz a assistente social Samara Franco, coordenadora do Centro de Atendimento aos Refugiados.
“É muito gratificante para o Outback expandir sua
atuação no Rio de Janeiro, um local muito especial
para nós, e ao mesmo tempo ajudar uma instituição
que presta um serviço tão importante. Essa ação é
motivo de orgulho e esperamos que a nossa contribuição faça a diferença na vida de diversas pessoas”,
afirma Janaína Raul, sócia-regional do Outback Steakhouse.
O Centro de Atendimento aos Refugiados
funciona de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h.
Telefones: (21) 2551-1448 | (21) 996942388 (Whatsapp).
E-mail: social.refugiados@asvp.org.br
End: Rua Muniz Barreto, 100, Botafogo.
Canais digitais: Instagram: @centro_refugiados / Facebook.com/refugiados.asvp /
Whatsapp: (21) 99694-2388

> SAÚDE >

Óticas
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DIVERSIDADE
Francisco de sua vida. Do lado paterno veio a herança de uma
globalização embrionária: carros americanos, tecidos ingleses, modelos francesas, câmeras Rolleiflex, bonecas alemãs...
Nesse meio, a menina sapeca, inteligente de cachinhos dourados cresceu, registrada por câmeras em todos os momentos
importantes da vida.
Seu pai, Augusto, andava sempre com uma câmera na
mão, sua modelo favorita foi Esther, a segunda matriarca da
família. Os dois sempre incentivaram Maria Lúcia a seguir
registrando a vida. Estão imortalizados em dois dos mais tocantes poemas do livro: Uma mulher e Augusto. Seu irmão
e suas filhas estão também em suas páginas. Lili e Kikika a
acompanharam no campo do Politheama, time que divide seu
coração com o Flamengo, mas também no amor pela Natureza. Ouso dizer que os poemas sobre a Primavera, a Praia de
Espelho, além de todos que apresentam relação com nossa
mãe maior, são os mais sensíveis. As boas línguas espinosistas nos dizem que o nível mais alto de conhecimento que podemos alcançar é o nível de Deus, o da Natureza.
Minhas Parcerias nos presenteia com a capacidade acolhedora que Maria Lúcia Rocha tem. Diversidade temática
que abrange seu testemunho como amante e amada, como
agente político, como artista e ecologista, como filha e mãe,
como fotógrafa, poeta e ensaísta, mas sobretudo como uma
mulher sensível. Parabéns por esse livro que nos chega num
momento que precisamos reaprender a fazer parcerias e a
apreciar o que há de belo no mundo.

Por Liliane da Rocha Ferreira Nahon Marinho

O título deste escrito é também a palavra que melhor define a
poeta e fotógrafa, Maria Lúcia Rocha. Ela começou a escrever cedo, alfabetizou-se praticamente sozinha. Ganhou sua
“pasta” escolar, uma pequenina satchel preta, aos quatro anos
já contestando não poder estreá-la na escola. Usou-a em casa
mesmo, na rua Monte Alegre, onde aprendeu as primeiras letras e a contar números. Quando pode levar sua cartilha, sua
tabuada e suas expressivas palavrinhas ao Colégio Menino
Jesus, que não tinha nada de religioso, não pode entrar no
primário para não constranger as outras crianças!
(É bom que seja dito: ela nasceu numa família plural com
homens, que hoje seriam julgados como afeminados, e mulheres guerreiras. Classe social, gênero e cor não eram assuntos vigentes naquela casa acolhedora; zelar, educar e cuidar
do outro, sim).
Algum tempo depois de começar o ensino básico, iniciou
as aulas de piano, mas não com a mesma vontade de aprender
letras e números. Na verdade, sua mãe é que gostaria de ter
uma filha pianista. Obviamente, o desejo de ser pianista era
mais da mãe do que de sua rebenta! Ainda assim, aprendeu
a tocar piano muito bem, e suas filhas cresceram ao som de
Chopin, Beethoven, Tchaikovsky e tantos outros compositores clássicos. A música amalgamou letra, ritmo e melodia
à experiência que “Minhas Parcerias”, livro de Maria Lúcia
recentemente lançado, nos oferece.
Já adultas, suas filhas foram convocadas a dar um destino
ao piano, pois seu sentido desfez-se com o tempo. Felizmente, seu neto o quis! Até quando, não se sabe. Hoje, para além
dos clássicos, nele são executadas trilhas sonoras, as comple-

Minhas Parcerias, publicação da Editora Chiado Books.

Fragmentos
de
Minhas
Parcerias.

Minhas Parcerias. Maria Lúcia Rocha. Editora Chiado Books

xas harmonias do jazz e algumas notas que vêm a esse prodígio através da magia que a música opera em muitos de nós.
Com ou sem piano, a música sempre está presente na vida de
Maria Lúcia, na convivência com os amigos, em seus amores,
seus escritos e, sobretudo, nos shows. Diversa que é, já foi
produtora, cenógrafa, divulgadora e fotógrafa de muitos artistas. Afinal, como fazer que sua arte tenha uma história se não
há registro? A música é efêmera. Reside na dança do cosmos,
nos chega antes do entendimento, primitivamente. No entanto, a reprodutibilidade possível de obras e feitos dependem de
um registro próprio. A imagem também.
“Minhas Parcerias”, livro de palavra, ritmo, melodia e
imagem nasceu de muitos registros. Os primeiros, oriundos
das décadas iniciais do século XX, época das grandes inovações, que continuam a nos deixar boquiabertos. Há fotos de
seus avós, os nascidos brasileiros e os portugueses. Do lado
materno, um álbum repleto dos irmãos da Esther, a matriz,
e de seu grande Francisco, que deu régua e esquadro aos 11
filhos, alguns agregados e muitos netos. Dentre os quais, “a
pequena”, jeito carinhoso que usava para se referir à Maria
Lúcia. Francisco foi um grande instrutor, fosse na escola, no
campo de futebol, na barbearia ou na vida. Dele, possivelmente, herdou o zelo pelo conhecimento, o dom de escutar e
o amor pelo futebol, ainda que tenha sido apenas o primeiro
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