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PROGRAMA CÁRIE ZERO
A cárie dentária é uma doença infecto-contagiosa, que 

acomete principalmente crianças e adultos jovens, trans-
missível de pessoa para pessoa através do contato direto 
(por exemplo o beijo), que resulta na perda localizada de 
superfícies dentárias, causada por ação de ácidos orgâni-
cos presentes na boca, provenientes da fermentação mi-
crobiana dos carboidratos da dieta (açúcares, doces, etc).

Esta doença é normalmente crônica e para que ocorra o 
seu aparecimento no meio bucal temos que ter três fatores 
essenciais: o hospedeiro, representados pelos dentes e 
saliva; a microbiota (Streptococcus mutans) na região, 
bactéria causadora de cáries; a dieta consumida rica em 
carboidratos e sacarose.

Portanto, para ocorrer a manifestação da cárie estes três 
fatores citados acima devem estar presentes e interagir 
entre si. Exemplo uma pessoa que já tenha contraído 
a microbiota por contágio pela saliva de outra pessoa 
com grande freqüência de ingestão de carboidrato e que 
possui dentes com quantidade de placa dentária cariogê-
nica (massa amolecida que adere ao dente quando não 
realizamos a higiene dentária).

A primeira manifestação clínica da doença cárie é uma 
mancha branca opaca, litose e rugosa na superfície do 
dente. Logo após esta primeira fase a superfície dentária 
passa a ficar castanha de claro a escuro, neste estágio a 
doença cárie evolui rapidamente passando muitas vezes 
a atingir a segunda camada do tecido dentário que é a 
dentina. Quando a cárie chega neste estágio já temos a 
formação de cavidade cariosa que pode levar a destruição 
e perda dentária.

Flúor e Prevenção – O flúor tem um papel muito impor-
tante no combate à doença cárie. O flúor presente no meio 
bucal aumenta a solubilidade do esmalte dentário deixando-o 
mais resistentes perante a presença dos ácidos gerados pelas 
bactérias cariogênicas. Hoje, na maioria das cidades temos 
a presença de flúor na água potável, que atua de forma 
sistêmica quando a ingerimos.

Fluorterapia, sessões de aplicação de fluoretos, normal-
mente na forma de gel aplicado no consultório.

Emoção dos fatores retentivos de placa como restos ra-
diculares, próteses mal adaptadas, hiperplasias gengivais, 
restaurações mal adaptadas.

Restaurações das cavidades cariosas, com materiais 
restauradores, que devolvem a estética, a cor e a forma 
original do dente.

Cuide-se, vá ao dentista! Participe do programa cárie zero.

Dra. Renata Pescadinha 

RECEITA CARIOCA
COSTELA DE CARNEIRO

Ingredientes: 8 costeletas de carneiro; sal a gosto; alho 
a gosto; pimenta a gosto; alecrim a gosto; 3 colheres de 
azeite; 1/2 garrafa de vinho tinto ou branco (500 ml).
Modo de Preparo: Separe as costelas e tempere com o 
sal, a pimenta, o vinho e o alho. Coe o suco e reserve. 
Doure as costeletas no azeite e sem o suco. Cozinhe o 
primeiro de um lado e depois do outro, deixando-as ao
ponto e douradas. Reserve. Adicione o excesso de gordu-
ra deixado pelo cozimento, e acrescente ao suco coado. 
Coloque-o em uma panela, em fogo baixo, e deixe o cal-
do engrossar. Desligue o fogo e coloque o caldo em cima 
das costeletas, já postas no prato.

TORTA GELADA DE COCO
Ingredientes da massa – 2 xícaras (chá) de farinha de tri-
go, 2 xícaras (chá) de açúcar, 4 ovos, 8 colheres (sopa) de 
suco de laranja e 1 colher (sopa) de fermento.
Ingredientes do recheio – 1 lata ou caixa de creme de 
leite, 1 lata de leite condensado, 1 lata (tamanho de leite 
condensado) com leite de vaca, 1 vidro de leite de coco, 
1 coco fresco ralado, 1 colher de amido de milho e mais 
meia xícara (chá) de leite de vaca.
Modo de fazer massa – bata as gemas com suco de la-
ranja, acrescente o açúcar e continue batendo sem parar. 
Adicione o fermento e a farinha, bata mais e, por último, 
coloque as claras em neve, misture bem, unte uma forma 
e leve ao forno para assar.
Modo de fazer recheio – leve ao fogo 1 panela com o lei-
te condensado, o leite de vaca com 1 colher de maisena 
bem cheia. Faça um creme e deixe esfriar. Quando esti-
ver frio coloque o creme de leite (que deve estar gelado) 
e misture metade do coco ralado. Reserve.
Desenforme o bolo, corte-o em duas partes, molhe-o com 
o leite de coco misturado à meia xícara de leite de vaca. 
Recheie a primeira parte do bolo com a metade do creme 
já frio. Por cima coloque a outra metade do bolo, cubra 
com o restante do creme e salpique com o que restou do 
coco ralado. Leve à geladeira de um dia para o outro.     
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SAÚDE E ALEGRIA DE VIVER

Informe Publicitário

A “Dignus – Arte de 
Viver”, casa de repouso lo-
calizada em Botafogo (site: 
www.dignus.com.br blog: 
http://dignus-artedeviver.
blogspot.com.br) e Insta-
gram @dignusartedeviver, 
oferece hospedagem e ser-
viços especializados para 
idosos.  Com excelente ali-
mentação balanceada por 

dos familiares à Dignus já foi liberada, man-
tendo-se os cuidados necessários, é claro. É 
possível ser feliz na terceira idade e na com-
panhia de pessoas semelhantes e/ou diferen-
tes 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 dezoito anos, melhorando a 
vida de muitas pessoas e tornando as rela-
ções familiares mais tranquilas e satisfató-
rias. Conviver com outras pessoas 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 
e venha conferir de perto como funciona 
essa casa tão simpática. Restam poucas va-
gas, mas uma pode ser a sua! Aproveite ago-
ra! O Natal na Dignus é maravilhoso!
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Por Zenaide Augusta Alves | Advogada OAB RJ 51.882
E-mail: zenaideaugustaalves.advogada@gmail.com

A lei brasileira (Lei nº 10.741, de 01/10/2003) considera idoso ou idosa todas as pessoas com 60 
anos de idade ou mais. 

As pessoas se equivocam ao achar que o idoso não está apto para qualquer negócio jurídico ou ato 
da vida civil, como comprar e vender imóveis, se casar, doar seu patrimônio, fazer transações financei-
ras, fazer empréstimo bancário, por exemplo.

 O que define se o idoso não pode estar apto a nenhum destes atos da vida civil é saber se goza 
totalmente de sua capacidade mental, se está lúcido, orientado no tempo e no espaço, se pode expressar 
sua vontade de forma clara. A idade cronológica não define se a pessoa está apta legalmente para todos 
os atos da vida civil, pois, até mesmo um jovem pode não estar apto. 

A legislação brasileira protege os idosos contra as ingerências de terceiros, principalmente de seus 
filhos, netos e parentes. Há pessoas que tentam impedir o idoso de dispor de seus próprios bens como 
ele quer e bem entende. Não existe previsão legal que impeça a pessoa de vender nem comprar imóveis. 

Recomenda-se, por cautela, que o idoso apresente e solicite ao tabelião do cartório de notas, onde 
for feita a escritura de compra e venda de algum imóvel, onde o idoso for vender ou comprar algum 
imóvel, que arquive uma declaração do médico do idoso atestando que ele está lúcido e orientado no 
tempo e no espaço, para evitar futuras impugnações de terceiro, protegendo também o comprador e o 
vendedor. 

O idoso não precisa de autorização dos filhos, nem dos netos, nem de juiz para vender seus imóveis, 
a não ser que esteja totalmente incapacitado mentalmente para realizar negócios jurídicos, assim mes-
mo esta situação precisa ser comprovada judicialmente por meio de interdição, com laudos médicos 
bem comprovados e o processo judicial tem a intervenção do Ministério Público. Alguns atos da vida 
civil do idoso exigem algumas observações legais expressa na lei, tais como: 

1) casamento – que só pode ser por separação total de bens; 
2) venda de bens imóveis – se for casado, independentemente da idade, depende do aval do outro 

cônjuge (outorga uxória – pela mulher ou outorga marital – pelo marido); 
3) doação de bens – independentemente da idade – caso haja mais de um filho, se a doação for des-

tinada a um deles, os demais devem concordar, sob pena de anulação na justiça perante juiz de direito. 
Existe uma campanha nacional denominada “Cartório Protege Idoso” para combater o crescente 

aumento de violência contra os mais velhos. As tentativas de apropriação de patrimônio, coagindo os 
idosos a fazerem transferências de imóveis, ativos financeiros, por exemplo, são foco de atenção redo-
brada dos cartórios de todo o país.  

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apurou, durante a pandemia de coro-
navírus, que os casos de violência cresceram, tendo como principais agressores os próprios familiares. 
Entre as ações que são fiscalizadas estão a antecipação de herança, movimentação indevida de contas 
bancárias, venda de imóveis, tomada ilegal, mau uso ou ocultação de fundos, bens ou ativos, e qualquer 
outra hipótese relacionada à exploração inapropriada ou ilegal de recursos financeiros e patrimoniais 
sem o devido consentimento do idoso. Quaisquer indícios de violência que sejam identificados nos atos 
a serem praticados perante notários e registradores serão comunicados imediatamente ao Conselho 
Municipal do Idoso, à Defensoria Pública, à Polícia Civil ou ao Ministério Público.   

Conforme explica  Cláudio Marçal Freire, presidente da Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil (ANOREG/BR), em  depoimento em um artigo do Colégio Notarial do Brasil – Seção São 
Paulo e que foi divulgado em vários órgãos da imprensa escrita e falada: “Cabe aos cartórios a função 
primordial de garantir segurança jurídica aos usuários dos seus serviços, bem como fé pública aos 
documentos que registram ou emitem à população, de forma que nenhum cidadão, ainda mais aqueles 
que se encontram fragilizados por estarem em grupo de risco, possam ser prejudicados por atitudes 
inescrupulosas de parentes ou terceiros que busquem se aproveitar de sua boa-fé”. 

A campanha “Cartório Protege Idosos” apoia-se na Recomendação nº46/2020 do Conselho Nacio-
nal de Justiça, de 22 de junho de 2020, que dispõe sobre medidas preventivas para que se evitem atos de 
violência patrimonial ou financeira contra pessoa idosa, especialmente vulnerável no período de Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), no âmbito das serventias extrajudiciais e 
da execução dos serviços notariais.  Muitos dos principais riscos à população idosa estão relacionados 
à realização de atos sem a devida formalização legal, como os contratos de gaveta, imóveis sem escri-
tura pública também chamam a atenção pelos preços baixos, mas a falta do documento pode acabar 
custando caro, inclusive ocasionando a nulidade de uma compra e venda por ocorrência de simulação. 
Por esta razão, registrar a propriedade no Cartório de Imóveis da região é essencial para se garantir a 
propriedade do bem, assim como realizar a escritura pública de compra e venda para a validade de 
negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos sobre 
bens imóveis.  

O Estatuto do Idoso também prevê que aqueles que estejam no domínio de suas faculdades mentais 
têm o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhes parecer mais favorável. Assim, em qualquer 
Cartório de Notas, é possível solicitar o testamento vital, documento que corresponde ao conjunto de 
instruções e vontades apresentadas por uma pessoa especificando quais medidas deseja que sejam ado-
tadas caso fique doente e impossibilitada de expressar sua vontade. Procure sempre um advogado de 
confiança e especializado nesses assuntos para resguardar os direitos do idoso.

“Amai-vos 

uns aos 

outros 

como eu 

vos amei”

OS ATOS DA VIDA CIVIL DO IDOSO PRECISAM DE ALGUNS CUIDADOS

nutricionista, seis deliciosas e saudáveis 
refeições diárias, exercícios físicos, muitas 
atividades e um bom convívio entre ami-
gos, os idosos ficam fortalecidos e muito 
bem-dispostos. A arte de viver mais e me-
lhor 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 “Hospedagem”, 
como na modalidade “Centro-Dia”, a 
maioria dos idosos da Dignus apresen-
tam melhoras significativas na saúde e na 
qualidade de vida. A casa tem uma ótima 
equipe de técnicas de enfermagem, auxilia-
res de enfermagem, cuidadoras de idosos, 
enfermeiras, médica, psicóloga, assistente 
social, nutricionista e muito mais. A visita 
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A CIDADE INCA PERDIDA NAS NUVENS

No coração do Peru, situada a 2400 metros acima do 
nível do mar e a pouco mais de 100 km de Cuzco, encon-
tra-se Machu Picchu, considerada por muitos o principal 
achado arqueológico do século XX. 

Descoberta há 100 anos a cidade hoje atrai centenas 
de milhares de turistas anualmente e é geradora de boa 
parte da receita de turismo do Peru. Seu nome quer dizer 
montanha velha em Quéchua, o idioma dos incas.

A cidade tem uma grande área agrícola, com vários 
terraços. Essa região de Machu Picchu possui centenas 
de metros de profundidade.

Além de admirar os belíssimos monumentos, como 
o templo do sol, as enormes pedras, como a rocha sa-
grada, e a maravilhosa arquitetura inca, o visitante ficará 
deslumbrado com a vista do alto da cidade. O conjunto 
de montanhas que cerca Machu Picchu e o Rio Urubam-
ba que corre na parte baixa do vale formam um cenário 
magnífico. Também é muito interessante notar e admirar 
o sistema hidráulico, pois até hoje a água flui pelos du-
tos e jorra nas fontes. Na cidade percebe-se claramente a 
admiração dos incas pelos elementos naturais. Há uma 
representação em pedra de uma montanha localizada a 
vários km de distância. Há também uma rocha no solo 
com um condor esculpido. As janelas e portas das casas 
da cidade têm a forma clássica da arquitetura inca, o tra-
pézio. Esse tipo de construção ajuda a dar mais segurança 

Durante quatro séculos ela ficou escondida debaixo da vegetação em localização de difícil aces-
so na Cordilheira dos Andes. Hoje é um dos lugares mais conhecidos do mundo.

aos edifícios em casos de terremotos.
O turista poderá encontrar lhamas circulando pela ci-

dade. É interessante notar que elas são enfeitadas com 
adornos variados.

O turista que vá visitar Machu Picchu a partir de 
Cuzco deverá comprar o bilhete (passaporte) em algu-
ma agência de turismo. O visitante encontrará muitas no 
centro da cidade, na Praça de Armas. Não é recomendá-
vel comprar esses bilhetes com vendedores ambulantes. 
A mais usual forma de viagem é realizada em três eta-
pas. A primeira parte é feita de ônibus até a localidade 
de Ollantaytambo. Posteriormente o turista embarcará no 
trem que o deixará na cidadezinha de Águas Calientes, 

Por Antonio da Silva Foto: Correio Carioca

às margens do Rio Urubamba. Nesse ponto ônibus circu-
lares fazem o transporte até Machu Picchu. Esse último 
trajeto dura 20 minutos. É importante observar o horário 
da última saída para descer.

Em Águas Calientes o turista encontrará muitos ho-
téis, restaurantes e até mesmo uma feirinha de artesana-
to local. Os mais aventureiros podem chegar a Machu 
Picchu através de uma trilha chamada de Caminho Inca. 
Esse percurso é feito em quatro dias de caminhada atra-
vés de montanhas. 

A cidade de Machu Picchu é considerada patrimô-
nio mundial pela UNESCO e foi escolhida uma das sete 
maravilhas do mundo moderno em eleição realizada em 
2007.  Dentro da cidade de Machu Picchu não há restau-
rantes ou lanchonetes. O ideal é que o turista leve alimen-
tos e bastante água, pois o estabelecimento que funciona 
na entrada da cidadela inca possui preços não muito aces-
síveis ao bolso do visitante. Durante o dia costuma fazer 
muito calor no local e é recomendável o uso de chapéu e 
de repelente, em razão dos mosquitos.
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NOTÍCIAS DO SEU BAIRRO!
BEBÊ NASCE NA AREIA DE 

COPACABANA

Dois garis ajudaram no parto de uma mulher no 
calçadão de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Ja-
neiro, na madrugada deste domingo (14).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um dos 
profissionais segura o recém-nascido, enquanto o ou-
tro ampara o filho mais velho da mulher. Mãe e bebê 
foram encaminhados para o Hospital Miguel Couto, 
também na Zona Sul.

Compartilhe essa notícia no WhatsApp
Compartilhe essa notícia no Telegram
Márcio André Pereira, um dos garis, define a expe-

riência como algo único e que foi “um susto”. Segun-
do ele, a orientação dos bombeiros foi fundamental 
para que a criança nascesse com segurança.

EM BOTAFOGO, NOVO RUMO PARA 
CANECÃO

O Projeto de Lei Complementar da Prefeitura do 
Rio que dá condições para a construção de um novo 
centro cultural no espaço onde fica o Canecão, em Bo-
tafogo, na Zona Sul do Rio, deve ser votado na Câmara 
de Vereadores até o fim deste ano. Nesta sexta-feira 
(12), a Comissão de Assuntos Urbanos promoveu uma 
audiência pública, com a participação de parlamenta-
res, presidentes de associações de moradores da região, 
representantes do Poder Executivo, além de membros 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
dona do espaço, para discutir mudanças na proposta.

SHOWS NA URCA

O projeto cultural Noites cariocas volta ao Morro 
da Urca em 2022. Artistas como Diogo Nogueira, Ana-
vitória, Capital Inicial, Baby e Pepeu, Iza, Paulo Ricar-
do entres outros, são algumas das atrações.

O palco que tanto carimbou artistas consagrados do 
pop rock nacional, retorna agora em março de 2022, 
com 4 finais de semana consecutivos de apresentações 
imperdíveis, criando um novo capítulo do Noites Ca-
riocas. 

Novamente, sob o comando dos empresários Ale-
xandre Accioly e Luiz Calainho, esta edição também 
conta com a realização do Bondinho Pão de Açúcar. 

ASSALTOS EM TRILHA DA ZONA SUL

Um turista de São Paulo afirma ter sido assaltado, 
há uma semana, na trilha da Pedra Bonita, uma das 

mais frequentadas do Rio. Márcio Bianchi de Meira 
contou que ele e três amigos foram abordados por uma 
dupla armada de pistola e de fuzil.

“Levaram tudo, meu equipamento fotográfico, ce-
lulares, carteiras, documentos... fizeram a gente ficar 
sentado no chão enquanto revistavam tudo”, narrou.

Um guia turístico diz que os assaltos também são 
comuns ali perto na Pedra da Gávea.
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CINEMA ESTAÇÃO VAI FECHAR?

O cinema Estação Net Rio, em Botafogo, de-
verá encerrar suas atividades. A Justiça do Rio de 
Janeiro, por meio da juíza Elisabete Franco Lon-
gobardi, da 27ª Vara Cível, deu ganho de causa 
ao Grupo Severiano Ribeiro, motivada por falta 
de pagamento de aluguéis atrasados do espaço em 
que o cinema funciona, que buscou as vias legais 
após deixar de receber cerca de R$ 860 mil de 
alugueis atrasados.

A magistrada definiu que o Grupo Estação dei-
xe o prédio em 15 dias e que pagasse a quantia re-

Justiça decreta despejo por dívida quase milionária com o Grupo Severiano Ribeiro. Frequentadores fazem abaixo assinado. 

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!

ferente ao aluguel e outras despesas: “A alegação 
de dificuldades financeiras em razão da pandemia 
causada pela Covid-19 não é motivo suficiente 
para justificar o inadimplemento dos alugueres”, 
explicitou.

PANDEMIA É ALEGAÇÃO 
DOS DOIS LADOS

Em nota, o Grupo Severiano Ribeiro afirmou 
que o Grupo Estação não paga os aluguéis desde 

CONTINUA NA PÁGINA 9...

Foto: Correio Carioca

Fachada de uma das unidades do Grupo Estação.
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março de 2020, quando a pandemia do novo co-
ronavírus começou. “O Grupo Estação apresenta 
problemas em cumprir seus compromissos com o 
GSR desde 2014, quando em apoio ao cinema e a 
sua sobrevivência, o GSR abriu mão de um valor 
significativo de aluguel, o que mostra a sua boa 
vontade, e que sempre agiu de boa fé e a favor do 
cinema, respeitando seus parceiros e locatários. 
Infelizmente o momento nos obriga a agir de for-
ma diferente”, pontuou.

Nas redes sociais, o Grupo Estação disse que 
tentou negociar os valores com o Grupo Severia-
no Ribeiro e renovar o aluguel. Além disso, afir-
mou que “a intenção do Grupo Severiano Ribeiro 
de, aproveitando a crise provocada pela pande-
mia, fechar o Estação Net Rio, demolir o cinema 
e construir em seu lugar mais um prédio residen-
cial”. 

ABAIXO ASSINADO
O Grupo Estação criou um abaixo-assina-

do online para tentar mobilizar o apoio dos fre-
quentadores do cinema tradicional. O objetivo 

do abaixo-assinado, que se chama #FICAESTA-
CAONETRIO, é de tentar mudar os rumos das 
negociações. “Pedimos que o Grupo Severiano 
Ribeiro reveja seu posicionamento, contrário a 
cultura da cidade, e reverta esta situação. Não po-
demos deixar a especulação imobiliária destruir 
o patrimônio cultural da cidade!”, pediu o grupo, 

...CONTINUAÇÃO

que continuou:
“Pedimos também que o poder público se posi-

cione do lado da cultura, da população e do patri-
mônio da cidade nesta batalha e não permita que 
mais um bastião histórico-cultural da cidade seja 
destruído”.

OUTROS CINEMAS DESAPARECERAM
Estudos apontam que, nos anos 1950, o total 

de cinemas de rua eram aproximadamente 170 na 
cidade. Hoje, há apenas sete.

Desde meados do século passado, o número de 
cinemas na cidade caiu ano após ano, e de manei-
ra mais acentuada durante a pandemia, quando, 
segundo o Sindicato de Exibidores do Estado do 
Rio, o município perdeu pelo menos oito cinemas 
de rua, dos quais quatro definitivamente.

Um deles foi o Cine Roxy, em Copacabana, 
um dos mais tradicionais do Rio. Administrado 
pelo Grupo Severiano Ribeiro, da rede Kinoplex, 
ele foi fechado definitivamente em junho deste 
ano, depois de ter sido incluído pela prefeitura no 
Cadastro de Negócios Tradicionais e Notáveis da 
cidade — o que permite que a instalação troque 
de dono, mas não de ramo. O Grupo Severiano 
Ribeiro argumentou que o Roxy já estava se tor-
nando financeiramente insustentável, mas ainda 
não esclareceu qual será o destino do prédio do 
cine, que tem algumas de suas características ar-
quitetônicas tombadas pelo patrimônio histórico 
da cidade desde 2003.

Um desfecho semelhante se desenha para o Es-
tação Net Rio, um dos remanescentes do circuito 
de exibição de Botafogo. Com seus três cines, o 
bairro resiste como o último esteio dos cinemas 
de rua da cidade.

Se a situação é complicada no Brasil e no mun-
do, cada vez mais habituado a consumir o cinema 
pelas plataformas de streaming, ela é ainda mais 
difícil para os cinemas de rua cariocas. Diferen-
temente de São Paulo, geridos em grande parte 
pelos próprios donos dos imóveis onde eles estão 
situados, os cinemas de rua do Rio de Janeiro, so-
bretudo os mais famosos, ficam em prédios aluga-
dos, o que eleva o custo do negócio. (Fonte: sites 
O Dia e Extra).

Cinemas de rua ajudam a movimentar os bares das proximidades.
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A INVENÇÃO DO TEFLON

O Teflon, usado para tornar panelas antiaderen-
tes, na verdade é um plástico bastante resistente. Foi 
descoberto em 1938 pelo químico Roy Plunkett, que 
percebeu que o material não era afetado por solventes 
ou ácido corrosivo a quente e suportava altas tempe-
raturas (500°C) sem sofrer danos, além, é claro, de ser 
escorregadio. Ou seja, perfeito para uma panela, o que 
foi feito inicialmente já nos anos 50.

Roy aplicou ácido na superfície do alumínio, o que 
criou poros. Então espalhou Teflon sobre o metal e co-
zinhou a panela a altíssima temperatura. O Teflon se 
impregnou nos poros e ficou na superfície de forma 
uniforme e resistente. Assim surgiu as panelas antia-
derentes.

AS 7 MÁQUINAS SIMPLES

As máquinas simples são dispositivos que, ape-
sar de sua absoluta simplicidade, trouxeram grandes 
avanços para a humanidade e se tornaram base para 
todas as demais máquinas (menos ou mais complexas) 
criadas ao longo da história.

As máquinas simples são dispositivos capazes de 
alterar forças, ou simplesmente de mudá-las de dire-
ção e sentido. 

Comumente, o termo “máquina simples” refere-se 
às seis máquinas simples clássicas, conforme defini-
das pelos cientistas renascentistas:

1.Alavanca; 2.Cunha. Exemplos: machado, prego, 
formão; 3.Engrenagem; 4.Mola; 5.Polia; 6.Rodas e 
eixo.

7. Plano Inclinado: trata-se de uma superfície plana 
cujos pontos de início e fim estão a alturas diferentes. 
Permite uma troca força x distância que é conveniente 
nas suas aplicações. Exemplos: rampa, parafuso.

CURIOSIDADES

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