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TRATAMENTO DE CANAL
DÓI SÓ DE PENSAR?

Canal do dente é a parte de dentro da coroa e da 
raiz do dente (a polpa) aonde se localiza o nervo 
dental. Protegendo este canal existem a dentina e o 
esmalte dentário. Quando estes são atingidos pela 
lesão cariosa a polpa fica desprotegida e é atingida 
também causando uma dor aguda e insuportável 
ou uma dor leve e moderada, porém constante 
(necrose lenta).

A polpa pode até ser atingida por trauma den-
tário ou abrasão. Em todos esses casos o canal 
deverá ser tratado. Em que consiste o tratamento 

de canal? O tratamento nada mais é do que retirar 
a polpa do dente, desinfectar o canal e colocar um 
material obturador dentro dele. O paciente não precisa 
ter medo de tratar o canal, pois hoje em dia já há téc-
nicas avançadas de anestesia (não passa por dor) e de 
tratamento propriamente dito com o canal já podendo 
ser tratado em apenas uma sessão!!!

Por isso pode deixar de ter medo do tratamento de 
canal. Não arranque dentes à toa, trate-os.

Até a próxima
Dra. Renata Pescadinha

RECEITA CARIOCA
ROSBIFE

Ingredientes – uma peça de filé mignon (mais ou 
menos dois quilos), duas colheres de manteiga, sal, 
um dente de alho e um pouco de óleo.

Modo de fazer – numa panela coloque um pouco 
de óleo, a manteiga e o dente de alho e leve ao fogo 
para dourar. Ponha, então, a peça de filé temperada 
com o sal na panela e deixe dourar de um lado e do 
outro em fogo brando. Quando estiver macia pode 
apagar o fogo evitando que asse em demasia.

ARROZ À PIAMONTESE 
Ingredientes – três medidas de arroz lavado, um 

dente de alho, óleo, sal, meia cebola ralada, duas cai-
xas e creme de leite sem soro, duas colheres de man-
teiga, três colheres de queijo ralado ou mussarela pica-
dinha, um pouco de requeijão e champignon a gosto.

Modo de fazer – faça o arroz a seu modo refogan-
do-o apenas com alho. Quando estiver pronto, reserve. 
Numa panela à parte coloque a manteiga e a cebola 
e deixe refogar um pouco. Logo depois junte o arroz 
pronto e o champignon, e misture bem. Depois adicio-
ne o creme de leite, o requeijão, o queijo e a mussare-
la. Envolva bem tudo e sirva ainda quente.

PAPOS DE ANJO
Ingredientes – doze gemas, dois copos de açúcar, 

baunilha e um copo e meio de água. 
Modo de fazer – bata as doze gemas na batedei-

ra por vinte minutos. Unte forminhas de empada, co-
loque a massa das gemas, ponha aas forminhas num 
tabuleiro e leve para assar no formo em temperatura 
moderada.  Numa panela coloque o açúcar e a água. 
Leve-a ao fogo e deixe ferver até formar uma calda 
rala. Desligue o fogo e junte um pouco de baunilha. 
Quanto os papos de anjos estiverem assados tire-os 
das forminhas e mergulhe-os nessa calda. Com uma 
escumadeira vá retirando um a um da calda e colo-
cando-os numa compoteira ou em forminhas de papel 
alumínio.

   



CORREIO CARIOCA 3Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

- Advogados (e INSS / Previdência)........

- Alimentação: 

     Quentinhas..........................................

     Restaurantes........................................

- Antiguidades (compra e venda)...........

- Associações:........................................

- Aulas Particulares................................

- Bordados..............................................

- Casa de Repouso..................................

- Clubes..................................................

- Consórcio............................................

- Contabilidade......................................

- Criação de sites....................................

- Cuidadores de Idosos............................

Cursos:

  Idiomas (Kumon)..................................

Pág. 5

Pág. 4

Pág. 8

Pág. 6

Pág. 9

Pág. 2

Pág. 10

Pág. 4

Pág. 7

Pág. 12

Pág. 4 e 5

Pág. 9

Capa

Capa

      Manutenção de Piscinas........................

- Desentupidora......................................

- Dentista................................................

- Gráficas, Editoras.................................

- Hotéis e Pousadas.................................

- Imóveis................................................

- Mudanças e transporte.........................

- Ossuário / Nichos / Jazigos..................

- Pet Shop e Veterinária..........................

- Reformas em geral e Engenharia.........

- Saúde

     Fisioterapia, Pilates e Ortopedia........

     Medicina Estética..............................

     Plano de Saúde..................................

     Ótica..................................................

Pág. 2

Pág. 3

Pág. 2

Pág. 3

Pág. 11

Pág. 9

Pág. 8

Pág. 11

Capa

Capa e 2

Pág.6,12

Pág. 2

Pág. 4

Pág. 9 

Encontre em nosso site muito mais: www.
correiocarioca.com.br



A PRIMAVERA CHEGOU COM 
LINDAS FLORES NA DIGNUS!

Informe Publicitário

A primavera chegou florida na “Dignus 
– Arte de Viver”, residencial para idosos 
localizado em Botafogo (site www.dignus.
com.br;  blog: http://dignus-artedeviver.blo-
gspot.com.br e instagram dignusartedevi-
ver), que oferece o que há de melhor para a 
vida dos idosos. Sempre valorizando os três 
principais alicerces que edificam a vida na 
terceira idade, boa alimentação, exercícios 
físicos e estimulação. 

A Dignus oferece excelente alimenta-
ção balanceada por nutricionista, com seis 
deliciosas e saudáveis refeições diárias, 
exercícios físicos duas vezes por semana e 
muitas atividades. Conviver entre amigos 
é muito bom, nos fortalece e nos traz um 
colorido especial à vida, assim como as flo-
res na primavera, novos amigos nos trazem 
também um novo colorido. 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 ofe-
recidos às necessidades de cada um. 

Tanto na modalidade “Hospedagem”, 
como na modalidade “Centro-Dia”, a maio-
ria dos idosos da Dignus apresentam me-
lhoras significativas na saúde e na qualidade 
de vida. A casa oferece duas visitas médicas 

por semana, conta com enfermeira de nível 
superior em todos os dias da semana, com 
uma ótima equipe de técnicas de enferma-
gem, cuidadoras de idosos, psicóloga, as-
sistente social, nutricionista, professor de 
educação física e muito mais. 

As visitas dos familiares à Dignus já 
estão sendo permitidas pela médica assis-
tente, contanto que sejam utilizados todos 
os EPI’s, álcool 70%  e que haja o respeito 
ao distanciamento dos idosos. É possível 
viver bem na terceira idade, basta apenas 
acrescentar um ritmo saudável e um toque 
de arte à vida. 

A Dignus – Arte de Viver, há dezoi-
to anos, vem ajudando muitas pessoas a 
conseguirem esse ritmo de vida, para uma 
vida-longa, saudável e feliz. Agende uma 
visita pelo telefone (21) 2542-9299 ou (21) 
96403-2314 e curta essa primavera, cercada 
de novos amigos, na Dignus – Arte de Viver.
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PENSÃO SUSPENSA PELO INSS

Por Zenaide Augusta Alves
Advogada OAB RJ 51.882
E-mail: zenaideaugustaalves.advogada@
gmail.com

Você que é aposentado ou pensio-
nista do INSS já passou pelo susto de 
ver no seu extrato do INSS ou no seu 
cadastro no site do MEU INSS que seu 
benefício previdenciário foi suspenso? 

Em 2019, com a Lei 13.846/2019 
(Pente-Fino), intensificou-se a inves-
tigação com o objetivo de encontrar 
quais são os benefícios concedidos aos 
segurados de maneira incorreta (o cha-
mado Programa Especial para Análise 
de Benefícios com Indícios de Irregula-
ridade), seja por falta de documentação, 
por falta do preenchimento dos requisi-
tos da pessoa, por terem enviado docu-
mentação falsa, entre outros. 

Além disso, também é feita uma ve-
rificação anual para todos os segurados 
que recebem Benefícios por Incapaci-
dade (o chamado Programa de Revisão 
de Benefícios por Incapacidade), sendo 
eles: Auxílio Doença, agora chamado 
de Auxílio por Incapacidade Temporá-
ria após a Reforma da Previdência; e 
a Aposentadoria por Invalidez, agora 
chamada de Aposentadoria por Incapa-
cidade Permanente. 

O INSS se comunica com o segu-
rado para apresentar defesa em 30 dias 
corridos. A comunicação é feita por no-
tificação no caixa eletrônico do Banco 
onde o segurado recebe o benefício ou 
no portal do MEU INSS, por SMS (no 
celular) ou por correspondência, via 
carta simples, no endereço cadastrado 

“Amai-vos 

uns aos 

outros 

como eu 

vos amei”

do segurado. Todos esses meios de co-
municação devem ser cadastrados pelo 
segurado perante o INSS. 

Se a exigência não for cumprida 
pelo segurado no prazo dos 30 dias, 
pelo site do MEU INSS nem pelo 
135, o benefício pode ser suspenso ou 
cancelado. A previsão é que o PENTE 
FINO ocorra entre agosto e dezembro 
de 2021. 

O INSS está enviando as notifica-
ções aos segurados desde o ano passa-
do. Quem já tem benefício há mais de 
10 anos, não cabe ao INSS fazer revi-
sões. Há casos também em que o INSS 
erra em suas investigações suspen-
dendo indevidamente aposentadorias 
e pensões. Sugerimos que você nunca 
jogue fora qualquer documento relacio-
nado à pensão ou à aposentadoria. 

Reúna tudo o que você tiver, orga-
nize, procure um advogado especialista 
em previdência social para analisar o seu 
caso e realizar a sua defesa no cumpri-
mento da exigência. Mas, antes procure 
saber se o advogado é realmente espe-
cialista no assunto. O restabelecimento 
da pensão ou da aposentadoria são resta-
belecidos rapidamente se a exigência for 
cumprida imediatamente, no prazo dos 
30 dias, com os documentos corretos.

Pensão, aposentadoria ou outro benefício previdenciário 
foi suspenso pelo INSS – o que fazer?
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DIVERSÃO E CULTURA EM NITERÓI

Às margens da Baía de Guanabara e do oceano Atlân-
tico e vizinha à capital do estado, Niterói oferece muitas 
opções de lazer e atrações históricas.

Belas praias, museus, igrejas seculares e fortalezas 
militares da época da colonização do Brasil fazem parte 
do roteiro turístico da cidade, que também oferece diver-
são noturna através de seus bares e restaurantes. Passado 
e presente caminham lado a lado em Niterói.

Fundada em 1573 pelo cacique Arariboia, a cidade 
atualmente possui cerca de 500 mil habitantes, sendo a 
6ª mais populosa do estado e uma das mais prósperas do 
país. Integra a região metropolitana do Rio e foi a capital 
do estado até a fusão com a Guanabara, em 1975. Seu 
nome quer dizer “água que se esconde”, em Tupi, idioma 
dos índios que habitavam boa parte do território nacional 
à época da chegada dos portugueses.

ATRAÇÕES HISTÓRICAS
A Fortaleza de Santa Cruz, localizada em área militar 

na entrada da Baía de Guanabara, oferece passeios guia-
dos. Além de aprender sobre a história do local, o visitan-
te se deslumbra com a belíssima vista de Niterói e do Rio.

Santa Cruz serviu para ajudar a expulsar os franceses 
da região, no início da colonização portuguesa.

Alguns elementos de grande interesse da fortaleza 
são: as antigas celas e câmaras para prisioneiros e piratas; 
as enormes baterias de canhões; belíssima arquitetura e 
a capela de Santa Bárbara, que abriga a santa original da 

Antiga capital do estado do Rio de Janeiro possui museus, fortalezas, parques, 
além de praias e atrações noturnas.

época de sua fundação. Há uma lenda que diz que sempre 
que os antigos soldados tentavam levar a santa para outro 
lugar, o mar se revoltava e eles não conseguiam lograr 
êxito, até que resolveram deixar a imagem na capela da 
fortaleza.

A região tem outros fortes, pois os Portugal, durante a 
colonização, resolveu proteger a entrada da Baía de Gua-
nabara, considerada de grande importância estratégica 
defensiva.

CULTURA
Apesar de recente (foi fundado em 1996), o Museu 

de Arte Contemporânea (MAC) possui valioso acervo e 
constantemente abriga exposições de artistas consagra-

dos. Além disso, a linda edificação construída no Mirante 
da Boa Viagem parece pairar sobre as águas da Baía de 
Guanabara. O projeto do arquiteto Oscar Niemeyer fez 
o MAC se destacar na linda orla de Niterói e em pouco 
tempo se tornou um dos principais símbolos da cidade.

LAZER
Parque da Cidade – A entrada do parque está situada 

na Praia de Charitas. Para chegar ao local é preciso subir 
a pé ou de carro seus quase 300 metros de altura. O lugar 
é frequentado por praticantes de voo livre, pois há duas 
rampas no local. Uma voltada para a própria Praia de 
Charitas e outra para a Lagoa de Piratininga. Além disso, 
o parque oferece linda vista de Niterói, de muitos bairros 
do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara e até mesmo da 
Ponte Rio-Niterói.

A cidade possui praias na Baía de Guanabara, sendo 
Icaraí a mais movimentada delas. Na região oceânica es-
tão localizadas as praias mais afastadas do centro, como 
Camboinhas, Itaipu, Piratininga e Itacoatiara, que mesmo 
assim recebem muitos banhistas, em razão de sua beleza.

Por Antonio da Silva
Fotos: Luciana Dávila
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ORIGEM DO CATETE...

Apesar de sua criação oficial ter ocorrido ape-
nas ao final do século XX, por decreto, o catete já 
existia com toda a sua riqueza cultural e históri-
ca, que pode ser vista com um simples passeio por 
suas ruas, onde muitas construções conservam o 
passado.

A rua do Catete já “existia” antes mesmo da  
instalação dos portugueses na cidade.  Para ser 
mais exato, o que havia era o “Caminho do Cate-
te”, onde hoje é a rua, e que beirava os rios Carioca 
e Catete, uma área povoada pelos índios tamoios. 

Passeios pelo bairro fazem-nos respirar história. Das tribos indígenas, passando por combates entre franceses e portugueses, 
pela literatura de Machado de Assis, até chegar à sede da capital federal.

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!

Ali, franceses e portugueses travaram batalhas.
Para enriquecer ainda mais sua história, o escri-

tor Machado de Assis, fundador e primeiro presi-
dente da Academia Brasileira de Letras, e  tido por 
muitos como o maior escritor da história do Brasil, 
morou naquela rua ao final do século XIX.

E para completar o tesouro cultural do bairro, 
eis que torna-se a sede do Governo Federal, o que 
gerou a urbanização da região, até 1960, quando a 

CONTINUA NA PÁGINA 9...

Foto: Rodrigo Silva

Interior do Palácio do Catete.
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> ASSOCIAÇÕES

GUIA DE SERVIÇOS

> SAÚDE >    Óticas

...E LARGO DO MACHADO

> CRIAÇÃO DE SITES

Foto: Rodrigo Silva

capital foi transferida para Brasília.
Mais tarde, a região obteve  grande valorização, 

com a construção de edifícios residenciais comer-
ciais, que se mesclaram às construções históricas.

LARGO DO MACHADO

E não se pode falar do Catete, sem mencionar o 
Largo do Machado, repleto de curiosidades. 

Antes de se tornar um grande largo, o local era 
uma lagoa, onde desaguava o Rio Carioca, e que 
possuía três nomes: do Suruí, da Carioca e Sacopi-
ranha. Uma pena para muitos, o fato é que o desen-
volvimento da cidade do Rio de Janeiro, fez com 
que ela fosse aterrada, passando o local a s chamar 
Campo das Laranjeiras, em referência às árvores.

Somente no início do século XVIII que o nome 
passou a ser o atual. Uma justa homenagem a 
Machado de Assis, correto? Errado! Essa é uma 
confusão comum, porque o intelectual morou na 
região, mas ele nasceu e viveu no bairro somente 
alguns anos depois. 

Mas de onde veio o nome Machado? É que no 
século XVIII, fez-se uma referência ao oleiro An-
dré Nogueira Machado, proprietário de terras. 

Mais tarde, um açougueiro também de sobre-
nome Machado, montou um açougue e em sua fa-
chada havia um grande machado. Que marketing, 
heim!

Mas a história não parou por aí. O nome mu-
dou para Largo da Glória, devido à construção da 
Igreja de Nossa Senhora da Glória, em frente ao 
Largo. E posteriormente foi renomeado para Praça 

Duque de Caxias, tendo até recebido uma estátua 
do militar, transferida mais tarde para a Avenida 
Presidente Vargas, onde está até hoje. Mas ainda 
no século XIX o lugar voltou a se chamar Largo 
do Machado.

A região tem relevante importância histórica, 
tanto que sediou a estação central da primeira linha 
de bondes do Rio de Janeiro, em 1968.

...CONTINUAÇÃO

Interior do Palácio do Catete.

Fachada do Palácio do Catete.
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CURIOSIDADE SOBRE O CALENDÁRIO

Embora não houvessem comunicações e nem os po-
vos antigos conhecessem outros modelos mais precisos 
para a contagem do tempo, foram os calendários mais 
simples como a lunação e os sete dias da semana que 
permitiram aos historiadores refazer em tempo real to-
dos os eventos históricos.

CURIOSIDADES SOBRE OS MESES

Agosto: Do latim Augustus, é o oitavo mês do calendá-
rio gregoriano. É assim chamado por decreto em honra 
do imperador César Augusto. Este não queria ficar atrás 
de Júlio César, em honra de quem foi baptizado o mês 
de julho, e, portanto, quis que o “seu” mês também ti-
vesse 31 dias. Antes dessa mudança, agosto era deno-
minado Sextilis ou Sextil, visto que era o sexto mês no 
calendário de Rômulo/Rómulo (calendário romano).

Setembro: É o nono mês do ano no Calendário Gre-
goriano, tendo a duração de 30 dias. Setembro deve o 
seu nome à palavra latina septem (sete), dado que era o 
sétimo mês do Calendário Romano, que começava em 
Março. Na Grécia Antiga, Setembro chamava-se Boe-
dromion.

Outubro: É o décimo mês do ano no calendário grego-
riano, tendo a duração de 31 dias. Outubro deve o seu 
nome à palavra latina octo (oito), dado que era o oitavo 
mês do calendário romano, que começava em março. 
Uma curiosidade é que outubro começa sempre no mes-
mo dia da semana que o mês de janeiro, quando o ano 
não é bissexto.

CURIOSIDADES

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