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

CLAREAMENTO DENTAL
DANIFICA OS DENTES?
Os dentes normalmente são de cor amarela, porém com a idade eles vão ficando mais amarelados
devido a pigmentos dos alimentos como café,
mate, refrigerante e outros. Estes pigmentos costumam entrar nos prismas de esmalte (buraquinhos
que existem no esmalte dentário) e vão tornando o
dente cada vez mais escuro. O clareamento vai justamente agir entrando nestes prismas e quebrando
estes pigmentos fazendo com que eles se soltem
e, conseqüentemente, o dente fique mais branco.
O clareamento não faz o dente ficar mais “fraco” pois não há o desgaste dentário como quando
se usava bicarbonato para deixar os dentes mais
claros.
Toda e qualquer pessoa com mais de 16 anos
pode clarear os dentes, inclusive o clareamento
é uma arma poderosa nos casos de estética, pois
rejuvenesce!!!
Os dentes podem ser clareados no consultório
em uma única sessão com o laser; no consultório
em mais ou menos três sessões com o fotopolimerizador (aquele aparelho que emite uma luz
azul) ou em casa com gel, mas mesmo este último
só deve ser feito sob supervisão do dentista para

controle de eventuais problemas que possam vir a
surgir, como a sensibilidade. Tente!!! Fique mais
bonito!!! Seu sorriso agradece.
Abraços

Dra. Renata Pescadinha
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NATAL COM IDOSOS SAUDÁVEIS E FELIZES

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO
SUCESSÓRIO
Por Zenaide Augusta Alves
Advogada OAB RJ 51.882
E-mail:
zenaideaugustaalves.advogada@gmail.com

O que vem a ser o PLANEJAMENTO
SUCESSÓRIO? É a adoção de uma estratégia para a transferência do patrimônio de
uma pessoa após a sua morte da maneira
mais eficaz possível.
Apesar de ser um tabu para as pessoas
em pensar em planejar como vão deixar
o patrimônio para seus herdeiros, é importante pensar neste assunto sim para proteger seus entes queridos após a sua morte,
evitando-se muitos desgastes, brigas, despesas com a partilha dos bens para que
recebam tudo com agilidade. O inventário
mesmo sendo realizado em cartório de notas também pode ser caro.
Desde o ano passado (2020) quando
apareceu a COVID-19 e seus reflexos, ou
seja, morte súbita de muitas pessoas (desde
o mais jovem ao mais idoso), trouxe efeitos
sobre as famílias, revelando comportamento sociais diversos, além de conseqüências
patrimoniais e empresariais.
A pessoa que construiu um patrimônio
não imagina como será a partilha deste patrimônio após a sua morte. O que se obser-

va na maioria das vezes é que a sucessão
envolve, infelizmente, conflitos familiares. A natureza humana mostra suas piores facetas ante à possibilidade de pleitear
parte da herança deixada pelo falecido.
A legislação resguarda direito e deveres sobre a sucessão patrimonial, que
a pessoa pode deixar regulado ainda em
vida, por meio de um planejamento sucessório, minimizando ou evitando problemas que venham existir decorrência
da morte e distribuição dos bens e direitos deixados pela pessoa falecida.
São muitas as possibilidades de definir tal objetivo, seja por meio de: 1) Previdência privada. 2) Seguro. 3) Testamento (há várias formas de testamento).
4) Doações em vida.5) Holding familiar.
Com o planejamento sucessório, é
possível reduzir impostos, eliminar custos e liberar os bens de forma mais rápida
e menos burocrática.
Antes de decidir como será deixado
o seu patrimônio, é importante buscar o
auxílio de um profissional especialista
para lhe auxiliar (advogado) que pode
esclarecer as consequências jurídicas de
cada forma de sucessão e realizar a elaboração dos documentos necessários de
forma legal, evitando problemas futuros.

A “Dignus – Arte de Viver”, casa de repouso localizada em Botafogo (site: https://
www.dignus.com.br ; blog: http://dignus-artedeviver.blogspot.com.br e Instagram @
dignusartedeviver), oferece hospedagem 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
fortalecidos 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.
A maioria dos idosos da Dignus apresentam melhoras significativas na saúde e na
qualidade de vida, porque são tratados com
muito respeito e carinho. A casa foi idealizada por uma psicóloga com muita experiência
com idosos e conta com uma ótima equipe de
técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, cuidadoras de idosos, enfermeiras,
médica, assistente social e nutricionista.
A visita dos familiares à Dignus já está
liberada, porém estão sendo visitas agendadas pela assistente social, para que não
ocorram muitas visitas ao mesmo tempo e
todos estão obedecendo as regras de prote-

HISTÓRIA, FILOSOFIA E ESPIRITUALIDADE

O VERDADEIRO SIGNIFICADO DO NATAL

Fazer compras, visitar o papai Noel no shopping e se der
tempo comparecer à missa do Galo. Pode parecer estranho,
mas, essa é a realidade que muitos chamam de época de
Natal. Mas, será que o Natal pressupõe consumismo desenfreado? Seria verdade que a época de Natal não tem outro
significado a não ser se fartar de comidas e de presentes? A
resposta, é claro, é negativa.
O Natal tem um propósito religioso que vai muito além
do que a sociedade prega hoje. Viver o dia de Natal é comemorar o milagre do nascimento de Jesus Cristo e fazer
despertar em todos nós a esperança em nosso Deus.
O NATAL DOS CRISTÃOS CATÓLICOS
Sabemos que os católicos alimentam a crença de que
Jesus veio na condição de filho de Deus, assumindo a forma
humana para que pudéssemos crer na salvação. Dessa maneira, o Natal para os católicos é a celebração dessa vinda de
Jesus ao mundo terreno, que tanto nos ensinou.
Na Bíblia Sagrada, podemos encontrar uma passagem
no Evangelho segundo São Matheus, que descreve o nascimento de Jesus:
“Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando
Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem,
ela se achou ter concebido do Espírito Santo.

E como José, seu esposo, era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente.
E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu
um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas
receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do
Espírito Santo;
ela dará à luz um filho, a quem chamarás JESUS; porque
ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que
fora dito da parte do Senhor pelo profeta:
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual
será chamado EMANUEL, que traduzido é: Deus conosco.
E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do
Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher;
e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho; e
pôs-lhe o nome de JESUS.”(MT, 2: 18-25)
Além das tradições de fé na época de Natal, tais como a
celebração do Advento,a montagem do Presépio e as missas
especiais, os católicos também devem observar que a época
de natalina é propícia para meditações e silêncios que o tragam a uma vida nova e plena.
Segundo Papa Bento XVI, o cristão católico deve perceber que a época do Natal é tempo de festejar e celebrar o

ção, fazendo uso de máscara, álcool 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
diferentes 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 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, porém com segurança. A Dignus 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. Feliz Natal para todos! Que
2022 venha repleto de saúde, prosperidade
e ótimas energias!

nascimento do filho único, mas é também a época em que
devemos nos silenciar e fortificarmos ainda mais nossa fé.
O cardeal arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB,
Dom Raymundo Damasceno de Assis, também destacou recentemente em um pronunciamento essa importância de entender o verdadeiro significado do que o Natal deve ser para
o cristão “lembrança viva que o Filho de Deus assumiu a
condição humana e veio habitar entre nós, para trazer a Salvação a todos. Somente em Jesus encontramos a verdadeira
alegria e experimentamos o amor infinito de Deus por nós.
“Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho Único”
(Jo 3,16). Deveria ser oportunidade de conversão para uma
vida nova. Tempo de praticar mais a solidariedade e o amor
ao próximo”, destacou.
Acreditar no Natal
Acreditar e viver o verdadeiro sentido do Natal talvez
seja que falte e todos os cristãos e pagãos atualmente. Mostrar aos filhos que o Natal não é somente época de ganhar
presentes e montar árvores e enfeites, para que se celebre é
necessário saber o motivo dessa festa e o motivo da festa é
o nascimento de Jesus.
Assim, o Natal é uma época em que devemos fortificar
nossa fé e admirar a força de Jesus, a coragem de Maria, a
lealdade de José e o milagre de Deus.
Aline Rodrigues Imercio | Fontes: CNBB.com.br
Catolicismoromano.com.br

CORREIO CARIOCA

Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

5

6

Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

CORREIO CARIOCA

CORREIO CARIOCA

Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

9

Série Parque Nacional da Tijuca

O PARQUE NACIONAL MAIS VISITADO DO BRASIL
Com a chegada do verão, suas diversas atrações estão entre os destinos mais procurados da cidade por cariocas e turistas.

Nem só de Praia vive o carioca no verão. O calor do
final de ano inspira a busca pela natureza e palas atrações
e atividades ao ar livre. E graças a um parque famoso e
enorme a cidade nesse quesito está muito bem servida.
O PARQUE
Localizado no coração do Rio de Janeiro, com acesso
pelas Zonas Norte, Sul e Oeste, o Parque Nacional da Tijuca é o mais visitado do Brasil, recebendo três milhões de
visitantes por ano.
E não é à toa. O Parque possui dezenas de atrações
para diferentes gostos, espalhadas por três setores e localizadas em diversos bairros, como Tijuca, Jardim Botânico,
Cosme Velho, Laranjeiras, Gávea, São Contado e Barra.
Os setores são Serra da Carioca, Pedra Bonita e Gávea
e Floresta. Não é possível visitar tudo em apenas um dia.
SETOR SERRA DA CARIOCA
Na serra mais charmosa do Rio de Janeiro, que integra
o Parque Nacional da Tijuca, estão localizados os maiores
cartões postais e uma das sete maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor. Além do monumento, os visitantes observam de lá o visual do Rio, como a Vista Chinesa e
o Mirante Dona Marta. As Cachoeiras do Horto, as Paineiras, o agradável Parque Lage e a Trilha Transcarioca, são
também importantes atrativos. Confira a lista:
Sumaré, Morro Cochrane, Cachoeira Parque Lage,
Rio Cabeça, Cachoeira da Gruta, Mirante da Lagoa, Mirante do Horto, Trilha Parque Lage X Corcovado, Trilha
Transcarioca, Rio Carioca, Ruí
nas do Mocke, Parque
Lage, Cachoeira dos Primatas, Mesa do Imperador, Vista
Chinesa, Mirante Dona Marta, Cachoeiras do Horto, Paineiras e Corcovado.

Fotos: Correio Carioca

SETOR PEDRA BONITA E GÁVEA
Entre São Conrado, Barra da Tijuca e Alto da Boa Vista, este é o menor setor, porém, é o local com mais opções
de esporte de aventura e com as mais belas vistas. São diversas vias de escaladas com diferentes graus de dificuldade, trilhas e voo livre de asa delta e parapente, em uma
das rampas mais famosas e movimentadas do mundo, na
Pedra Bonita. O setor abriga a imponente Pedra da Gávea,
com seus mais de 800 metros de altitude, suas lendas e
mistérios. Confira a lista:
Pedra Bonita, Pedra da Gávea e Agulhinha da Gávea.
SETOR FLORESTA
É uma importante e grande área verde no coração da
cidade. Também conhecido como Floresta da Tijuca, o que
não falta é natureza e espaços privilegiados de recreação
para aproveitar o dia com amigos, família e crianças. Também é aqui que se concentra uma infinidade de trilhas para
todos os públicos, com dois principais circuitos: dos Picos
e do Vale Histórico, além de parte da maior trilha urbana

NOTÍCIAS DO SEU BAIRRO!

BANDIDOS EXPLODEM BANCO
EM VILA ISABEL

Criminosos explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, na
madrugada desta quarta-feira (17).
A agência fica no Boulevard 28 de Setembro, embaixo de um prédio residencial. Com o impacto da explosão, algumas janelas quebraram. Segundo os moradores,
o barulho foi muito alto e muita fumaça podia ser vista

Grandeza, e o outro na rua Sorocaba, têm sido o destino certo de toda sorte de material metálico furtado e
roubado no bairro pelos “catadores de lixo” que circulam pelo bairro. Travestidos de oficinas mecânicas,
os dois imóveis, de aparência suja e abandonada, se
tornaram a ponta receptadora de equipamentos, grades
arrancadas, tubulações, portas de hidrômetros e medidores de energia, e muito mais. Notícia do site Diário
do Rio.

TENDA CONTRA A GRIPE NA TIJUCA

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
inaugurou, neste sábado (4), a segunda tenda para vacinação contra gripe - a unidade funciona na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca, Zona Norte do
Rio.
Ao chegar na UPA, o paciente que apresenta sintomas
de gripe - tosse, nariz entupido, febre e dor de cabeça - é
encaminhado à tenda, onde receberá o atendimento.
pelo local.
Uma pessoa em situação de rua que dormia na entrada da agência ficou ferida no braço por estilhaços e foi
atendido pelos bombeiros no local.

IMÓVEIS RECEBEM ITENS ROUBADOS
EM BOTAFOGO

Dois endereços em Botafogo, um na rua Real

PAULISTAS ASSALTAVAM NA
ZONA SUL

A Polícia Civil do RJ prendeu ao longo desta semana
cinco suspeitos de integrar uma quadrilha de São Paulo
que assaltava prédios no Rio, quase sempre na Zona Sul
da cidade. Com o dinheiro roubado, eles ostentavam uma
vida de luxo na internet.
Carlos Alberto Nolasco Santos Filho, de 29 anos,

do Brasil, a Transcarioca. Confira a lista:
Jequitibá do Marc Ferrez, Fazenda Cantagalo, Lajeado, Trilha dos Estudantes, Circuito do Vale, Histórico, Circuito dos Picos, Caminho Dom Pedro Augusto, Vista do
Almirante, Mirante do Excelsior, Bico do Papagaio, Pico
da Tijuca, Cascata Gabriela, Ponte Pensil, Centro de Visitantes, Caminho das Grutas, Cachoeira das Almas, Mirante da Cascatinha, Lago das Fadas, Bom Retiro, Recanto
dos Pintores, Ruínas do Almeida, Barracão, Sítio Humaitá,
Ruínas da Fazenda, Jardim dos Manacás, Restaurante A
Floresta, Restaurante Os Esquilos, Hípica, Açude da Solidão, Cascatinha, Taunay e Capela Mayrink.
PRÓXIMAS EDIÇÕES
Nas próximas edições, na sequência desta série, iremos
contar um pouco mais sobre as atrações de cada setor do
parque. Para mais informações sobre o acesso às localidades, acesse o site do Parque Nacional da Tijuca no endereço: https://parquenacionaldatijuca.rio/visite-o-parque/
e Brenda Santana Costa Chiapetta, de 27, estavam em
casa, na Mooca, na capital paulista, quando os policiais
chegaram.

LADRÕES DE PRÉDIO PRESOS
NO GRAJAÚ

O Programa Segurança Presente prendeu, na noite
desta quarta-feira (17), dois criminosos que invadiram
um prédio no bairro do Grajaú, na Zona Norte do Rio. Os
assaltantes se passaram por compradores de uma cama
hospitalar que era vendida por um dos moradores no play
do condomínio.
Ao perceber que os homens haviam sumido, um porteiro os procurou e foi rendido. Outro funcionário acionou a polícia. Os ladrões tentaram fugir, mas foram presos pelos policias.

ALPINISTAS SALVAM
CADELA NO CATETE

Duas equipes de alpinistas resgataram uma cachorrinha que ficou presa por cerca de 48 horas entre duas
pedras, na comunidade Tavares Bastos, no Catete. Um
morador de um condomínio próximo à pedreira gravou o
choro do animal e compartilhou Após os bombeiros não
encontrarem, os vizinhos chamaram o alpinista profissional Alan, que junto ao colega também alpinista Rafael,
aceitaram ajudar.
Eles encontraram e com a orientação dos bombeiros
por telefone conseguiram o resgate da cachorrinha que já
respirava com dificuldade.
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Encontre em nosso site muito mais:

www.correiocarioca.com.br

Ingredientes: 1 quilo de batatas, 2 cenouras pequenas, maionese, azeite, sal, 3 ovos, 1 lata de ervilhas,
meia lata de milho verde, 1 tomate e 150 gramas de
presunto magro picadinho.
Modo de fazer: descasque as batatas e as cenouras,
partindo as em quadrados pequenos, lave-as bem e coloque tudo para cozinhar numa panela com água e sal.
Cozinhe também os ovos. Depois de tudo cozido, escorra, descasque os ovos, parta-os em pedaços miúdos
e coloque tudo num refratário.
Junte as ervilhas e o milho já lavados e escorridos
e o presunto já picado. Regue com muito azeite e vá
juntando a maionese até ficar tudo envolvido. Enfeite
com uma rosa formada com o tomate lavado. Leve à
geladeira até a hora de servir.

MONTANHA DE NEVE

Ingredientes: 1 xícara (chá) de margarina, 2 xícaras
(chá) de açúcar, 4 ovos, 2 xícaras (chá) de farinha de
trigo, 1 caixa de fécula de batata, 2 xícaras de leite, 1
colher (sopa) de fermento, 1 lata de leite condensado e
1 coco fresco ralado em forma de fita.
Modo de fazer massa: bata o açúcar com a margarina, logo depois junte as gemas e continue batendo
até ficar branco. Após junte o leite, a farinha, a fécula e
o fermento. Bata bem e leve para assar num tabuleiro
untado.
Modo de fazer recheio: cozinhe a lata de leite condensado, espere esfriar, abra-a e junte metade do coco

> ARTIGOS RELIGIOSOS

CORREIO CARIOCA

ralado. Corte o bolo ao meio e espalhe este recheio.
Coloque a outra metade
do bolo por cima e cubra com o glacê.
Modo de fazer glacê: bata as quatro claras em neve
e junte açúcar até dar o ponto. Cubra o bolo com este
glacê e um pouco do coco ralado.

PAPOS DE ANJO

Ingredientes: 12 gemas de ovos, 2 copos grandes
de açúcar, 1 copo grande de água e baunilha.
Modo de fazer: bata as 12 gemas na batedeira por
20 minutos.
Unte forminhas de empada, coloque a massa das
gemas e, a seguir, arrume as forminhas num tabuleiro e leve para assar no forno. Numa panela coloque o
açúcar e a água; leve ao fogo baixo e deixe ferver até
formar uma calda rala.
Desligue o fogo e junte um pouco de baunilha a
esta calda; mergulhe os papos de anjo assados, depois
de tirados das forminhas, nesta calda. Com uma escumadeira retire-os da calda e coloque-os numa compoteira ou em forminhas de papel alumínio.

> ASSOCIAÇÕES

> CRIAÇÃO DE SITES
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