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CURIOSIDADES
MÃE TRANSMITE
CÁRIE PARA SEU FILHO
MAIOR OVO DE PÁSCOA
DO MUNDO

O maior ovo de páscoa do mundo foi feito na Bélgica no ano de 2005. Ou seja, além de grande parecia
ter qualidade. Trata-se na verdade do maior ovo de
páscoa feito de chocolate, pois existem ovos maiores
cenográficos. A guloseima gigante possuía números
dignos de Guiness Book, como seus oito metros de altura, o que corresponde a mais de quatro pessoas altas
uma em cima da outra. Com 6 metros de diâmetro, ele
pesava quase duas toneladas, ou seja, o peso de dois
carros populares juntos. A obra foi produzida em oito
dias por funcionários da fábrica de chocolate.

MARACANÃ: EX-MAIOR
ESTÁDIO DO MUNDO

O orgulho dos brasileiros de ter o maior estádio do
mundo há muito tempo ficou para trás. Mas você sabe
por que isso aconteceu? Não, nenhum estádio gigante
precisou ser construído para desbancar o velho Maraca,
e a comprovação se dá pelo fato do recorde mundial de
espectadores continuar sendo de uma partida oficial de
futebol no estádio, quando 199.584 pessoas assistiram
à final da Copa de 1950 entre Brasil e Uruguai.
O que acontece é que com o passar dos anos o Maracanã teve que obedecer aos padrões de comodidade e
segurança da modernidade, o que acabou reduzindo a
sua capacidade.

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 apresentando 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
mutans 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
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HISTÓRIA, FILOSOFIA E ESPIRITUALIDADE

JÁ OUVIU FALAR EM QUARESMA?
A Quaresma é o tempo que precede e dispõe à celebração da Páscoa. Tempo de escuta da Palavra de
Deus e de conversão, de preparação e de memória do
Batismo, de reconciliação com Deus e com os irmãos,
de recurso mais frequente às armas da penitência cristã: a oração, o jejum e a esmola (ver Mt 6,1-6.16-18).
De maneira semelhante como o antigo povo de
Israel partiu durante quarenta anos pelo deserto para
ingressar na terra prometida, a Igreja, o novo povo de
Deus, prepara-se durante quarenta dias para celebrar a
Páscoa do Senhor.
Embora seja um tempo penitencial, não é um tempo triste e depressivo. Trata-se de um período especial
de purificação e de renovação da vida cristã para poder
participar com maior plenitude e gozo do mistério pascal do Senhor.
A Quaresma é um tempo privilegiado para intensificar o caminho da própria conversão. Este caminho
supõe cooperar com a graça, para dar morte ao homem
velho que atua em nós. Trata-se de romper com o pecado que habita em nossos corações, nos afastar de
todo aquilo que nos separa do Plano de Deus, e por
conseguinte, de nossa felicidade e realização pessoal.
A Quaresma é um dos quatro tempos fortes do ano
litúrgico e isso deve ver-se refletido com intensidade
em cada um dos detalhes de sua celebração. Quanto

DELÍCIAS GELADAS
ARROZ À PIAMONTESE

mais forem acentuadas suas particularidades, mais
frutuosamente poderemos viver toda sua riqueza espiritual.
O primeiro que devemos dizer a esse respeito é que
a finalidade da Quaresma é ser um tempo de preparação à Páscoa. Por isso, se está acostumado a definir a
Quaresma como caminho para a Páscoa. O tempo quaresmal não é, portanto, um tempo fechado em si mesmo
ou um tempo forte ou importante em si mesmo. É um
tempo de preparação e um tempo forte, visto que nos
prepara para um tempo mais forte ainda, que é a Páscoa.
Fonte: Canção Nova

Ingredientes: três medidas de arroz lavado, um dente de
alho, óleo, sal, meia cebola ralada, duas caixas de creme
de leite sem soro, duas colheres (sopa) de manteiga, três
colheres (sopa) de queijo ralado ou mussarela picadinha e
champignon (a gosto). Modo de fazer: faça o arroz a seu
modo somente com alho. Quando ficar pronto reserve.
Numa panela à parte coloque a manteiga e a cebola e refogue um pouco. Junte o arroz pronto, ponha o champignon e
mexa bem. Por último adicione o creme de leite e o queijo
ou mussarela, misturando tudo muito bem. Sirva quente.

PALHA ITALIANA

Ingredientes: um pacote de biscoitos de maizena (sem
adição de limão), uma lata de leite condensado, uma colher (sopa) de margarina e três colheres (sopa) de chocolate
em pó ou cinco de achocolatado. Modo de fazer: leve ao
fogo uma panela com a margarina para derreter. Retire do
fogo e junte o leite condensado e o chocolate ou achocolatado. Torne a levar ao fogo baixo, mexendo sempre até
desprender do fundo da panela. Retire do fogo e junte o
biscoito bem picado; misture bem. Unte um refratário com
margarina e espalhe toda a massa, espere esfriar e parta em
quadrados.

SORVETE CREMOSO

Ingredientes: duas latas de leite condensado, três caixas
de creme de leite com soro e quatro colheres (sopa) bem
cheias de chocolate em pó. Modo de fazer: coloque todos
os ingredientes dentro de um pote de dois litros destinado a
sorvete, vazio e limpo, e bate bem com a batedeira até ficar
cremoso. Tampe bem e leve ao congelador. Observação:
se quiser de coco substitua o chocolate por um coco fresco
ralado ou dois pacotes de coco em fita. Se quiser de frutas
substitua o chocolate por frutas batidas e acrescente alguns
pedaços da fruta.
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DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA 2022. FIQUE POR DENTRO!
Quem deve entregar e documentos necessários.

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

A Receita Federal definiu o prazo de entrega: 07/03/2022 a até às 23h59min do dia
29/04/2022. Não deixe para procurar os documentos em cima da hora.
Vá logo aos bancos onde você tem conta
bancária, conta poupança, aplicações financeiras (PGBL, VGBL, ações em bolsa de valores, CDB e outras aplicações) para pedir o
INFORME DE RENDIMENTOS DO ANO
2021.
O INFORME DE RENDIMENTOS detalha informações sobre crédito imobiliário,
investimentos, consórcio, empréstimos, financiamentos e mais. Muitas fontes pagadoras
dos rendimentos de salários, aposentadoria,
pensão disponibilizam pela internet através
dos sites das instituições pagadoras os INFORMES DE RENDIMENTOS de tudo o
que foi pago e retido na fonte em 2021.Quem
perder o prazo de entrega da declaração, paga
multa de no mínimo R$ 165,74 e no máximo
20% do imposto devido. Quem entregar logo,
tem a possibilidade de receber mais rápido a
restituição do imposto, que em 2022 terão cinco (5) lotes.
Algumas novidades em 2022 é o recebimento da restituição por PIX e também pagar o imposto por PIX. Quem está obrigado
a apresentar a declaração: 1) quem teve mais
de R$ 28.559,70 em recebimentos tributá-

veis em 2021 (trabalhadores, aposentados,
pensionistas); 2) Mesmo quem esteja isento,
mas, recebeu rendimentos não tributáveis
ou tributados exclusivamente na fonte, cuja
soma foi superior a R$ 40.000,00 precisa
apresentar a declaração do imposto de renda;
3) quem tem imóveis ou terrenos no valor de
R$ 300.000,00 ou mais; 4) estrangeiros que
adquiriram condição de residentes no Brasil
em qualquer período de 2021 ou que encontravam-se nessa condição até 31/12/2021; 5)
quem recebeu herança em inventários, partilha de divórcio, indenização.
Os rendimentos tributáveis são: salários,
pró-labore, aluguéis, aposentadoria, pensão
alimentícia, pensão previdenciária, lucro de
venda de imóveis, lucro de criptomoedas,
recebimentos do exterior, rendimentos em
bolsa de valores e fundos imobiliários. Não se
esqueça de nenhuma fonte pagadora, das despesas médicas (que podem ajudar no abatimento do imposto a pagar), não se esqueça do
carnê-leão pago em 2021, das contribuições
previdenciárias pagas em 2021 (que também
servirão para deduzir a base de cálculo do imposto), não atualize os valores dos imóveis,
não se esqueça dos dependentes; não se esqueça das dívidas.
Revise a declaração antes de enviar para
evitar cair na malha fina, porque a Receita Federal tem como “cruzar informações”. Procure um contador ou um advogado especialista
em imposto de renda para uma assessoria e
não ter dor de cabeça.

IDOSOS FELIZES E ATIVOS
A “Dignus – Arte de Viver”, casa de
repouso localizada em Botafogo (site:
www.dignus.com.br, blog: http://dignus
-artedeviver.blogspot.com.br e @dignusartedeviver), oferece as melhores condições para uma vida saudável, longa e
feliz, facilitando a vida dos idosos e idosas que necessitam de maior apoio por
apresentarem alguma limitação e motivando, ainda mais, aos que não apresentam nenhum problema, mas que desejam
viver bem e fazer novas amizades.
Na Dignus os idosos sabem de tudo
o que ocorre no país e no mundo e lidam
muito bem com isso. Eles formam suas
opiniões, conversam nos grupos e buscam relaxar cantando e colorindo. Esperam o fim da pandemia, o fim da guerra e
o começo de um mundo melhor.
Tanto na modalidade “Hospedagem”,
como na modalidade “Centro-Dia”, a
maioria dos idosos da Dignus apresentam melhoras significativas da saúde e
da qualidade de vida. A casa tem atualmente uma ótima equipe de técnicas de
enfermagem, cuidadoras, enfermeiras,
assistente social, psicóloga, nutricionista, educador físico especializado e uma
excelente médica.

Oferece atividades de estimulação física e cognitiva, que ajudam bastante as
pessoas idosas. 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 visitados pela
médica duas vezes por semana e recebem
tudo o que necessitam, de uma equipe interdisciplinar atenta, que sempre respeita
às individualidades e que ama os idosos.
Prevenir é melhor do que remediar.
Viver feliz, com paz no coração, pode ser
mais fácil do que imaginamos. Conheça
esse espaço aconchegante agendando
uma visita pelo telefone (21) 2542-9299
ou (21) 96403-2314 e aproveite para colocar mais arte e sensibilidade a sua vida!
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NOTÍCIAS DO SEU BAIRRO!
POSSÍVEL GOLPE EM IDOSA
NA ZONA SUL

Um inquérito instaurado na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da
Terceira Idade (DEAPTI) da Polícia Civil
do Rio investiga o filho de uma cuidadora de idosos pelos crimes de apropriação
e desvio de bens supostamente praticados
contra uma oficial de justiça, de 79 anos,
moradora de Copacabana. O rapaz teria
transferido, entre julho e dezembro do ano
passado, o total de R$ 1,670 milhão da idosa para suas contas pessoais usando uma
procuração.

HOMEM DESVIA DE DISPAROS EM COPACABANA

Na Rua Belfort Roxo, em Copacabana,
um homem foi alvejado por tiros vindos de
uma caminhonete. Um suspeito abaixou o
vidro e fez três disparos em direção à vítima. Num gesto de puro reflexo, o homem
faz um gesto brusco e escapou sem ferimentos. A cena acima foi flagrada por uma
câmera de segurança. Dias depois, policiais da 12ªDP (Copacabana) prenderam
Allysson Campos Itapirema, de 37 anos,
por suspeita de envolvimento.

PRESO POR ESTUPRO DA

FILHA EM BOTAFOGO

Um homem, cuja identidade não foi
divulgada, foi preso em Botafogo. Contra ele, havia um mandado de prisão por
suspeita de estupro de sua filha, que tinha
apenas 7 anos quando o suposto crime teria
ocorrido. Policiais da 10ª DP (Botafogo)
contaram com a ajuda do Disque Denúncia
e do Setor de Inteligência da delegacia para
localizar o suspeito. Ele foi encaminhado
ao sistema prisional.

BRIGA EM PRAIA DA URCA

Uma briga generalizada assustou banhistas que estavam na Praia da Urca, no
início do mês. Em um vídeo publicado nas
redes sociais, foi possível ver o tumulto na
areia. Aproximadamente cinco homens
trocam socos e chutes e algumas pessoas
se meteram no meio para tentar separar.
Em certo momento, um dos rapazes cai
no chão e começa uma gritaria. Também
dá para notar que crianças e mulheres correm do local.

CARRO CAI EM CANAL DA
TIJUCA

Um carro caiu no canal da Avenida

CONTINUA NA PÁG. 11

CORREIO CARIOCA

Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

8

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Metal Etapa regular do prolíquido cesso judicial (Jur.)
Música executada
no funeral militar

Forma de tratamento
Afeito a adequada
correr a chefes
riscos de Estado
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mundo, depois da boneca
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Pastoral
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Possível
efeito do
consumo
noturno
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CORREIO CARIOCA

Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

CORREIO CARIOCA

9

Série Parque Nacional da Tijuca

PEDRAS PRECIOSAS DO RIO
Três picos, dois cartões postais e uma paixão.

Foto: Rodrigo Silva

Área nobre e visuais privilegiados,
mas um tipo de lazer para poucos. Localizado entre os bairros de São Conrado, Barra da Tijuca e Alto da Boa Vista,
o Setor Pedra Bonita e Gávea é o menor
do Parque Nacional da Tijuca, porém é
o local com mais opções de esporte de
aventura e com as mais belas vistas do
Rio de Janeiro. 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, que fica na Pedra
Bonita. Este setor também abriga a imponente Pedra da Gávea, com seus mais
de 800 metros de altitude, suas lendas e
mistérios.
PEDRA BONITA
Do topo da pedra, atingida após uma
caminhada de cerca de 20 minutos, se tem
uma espetacular vista de São Conrado e
partes da Zona Sul, assim como da Barra
da Tijuca. É na Pedra Bonita também que
se encontra uma das rampas de voo livre
mais famosas e movimentadas do mundo.
A área é administrada em parceria com a
Associação Brasileira de Voo Livre e é
possível fazer voos de instrução de asa
delta e parapente no local.
REGRAS DE VISITAÇÃO: Você
talvez não saiba, mas a Pedra Bonita faz
parte do Parque Nacional da Tijuca e existem regras previstas no plano de manejo
do Parque que devem ser respeitadas por
todos que visitam o local.
Por causa dos riscos de acidentes e
da necessidade de proteção ambiental do
patrimônio, não é permitido o pernoite. O
cume da Pedra Bonita abriga diversas espécies de plantas ameaçadas e os acampamentos no local podem causar sua extinção. Todos os visitantes devem terminar
a trilha até às 17 horas. Isso significa que
você deve passar pela portaria do Parque
até 17h, que é também quando o local é
Foto: Rodrigo Silva

fechado.
Também é proibida a entrada com animais domésticos, pois a presença desses
animais pode causar danos à biodiversidade. A transmissão de doenças, a caça e
o afugentamento de espécies nativas são
alguns dos danos que eles podem provocar. Ajude a conservar esse patrimônio
ambiental tão importante, para todos nós,
seguindo as regras previstas.
O estacionamento para visitantes que
vão fazer a trilha é liberado, com limite
máximo de 24 veículos.
PEDRA DA GÁVEA
Considerado um dos cartões postais
do Rio, a Pedra da Gávea é o maior monolito à beira mar do mundo. Com mais
de 800 metros de altitude, por sua localização e características, sempre foi uma
referência para navegadores. Somente em
1830 as primeiras expedições começaram
a ser empreendidas ao seu topo, que, desde então, recebe grande número de visitantes em suas trilhas e encostas rochosas,
tornando-se uma referência carioca para
a prática do montanhismo. É uma trilha
com grau de dificuldade pesado e, aproximadamente, três horas de caminhada,
por isso deve ser feita apenas por pessoas
com bom preparo físico e acostumadas a
caminhadas pesadas e técnicas. Além disso, é sempre bom estar acompanhado de
um guia ou caminhante experiente e levar
uma corda, equipamentos de segurança,
calçados e roupas adequadas. Tanto esforço de exercício é recompensado por uma
das mais belas vistas naturais do mundo.
SEGURANÇA NA PEDRA DA GÁVEA: ter um bom preparo físico e ex-

periência são alguns dos requisitos para
esta trilha. A caminhada dura, em média,
cinco horas e tem mais de 800 metros
de desnível e trechos verticais expostos,
onde já foram registrados casos de acidentes e até mortes. A recomendação é
evitar grupos com mais de 10 pessoas e
se certificar de ter pelo menos uma pessoa com experiência em escalada. É fortemente recomendado o uso de equipamentos de segurança (cadeirinha, corda,
mosquetões, fitas, etc). Use roupas, tênis
e mochilas adequadas e leve alimento e
água para todo o trajeto.
Você também é responsável por sua
segurança.
AGULHINHA DA GÁVEA
A Agulhinha da Gávea, também conhecida como Pedra Aguda, se destaca

entre as montanhas do Parque por seu
formato pontiagudo, além de ter uma vista incrível da praia de São Conrado e redondezas. Com cerca de 10 vias de escalada, a Agulhinha é mais rápida de subir
se compararmos com a Pedra da Gávea,
pois o acesso é fácil e a parede menor. Em
quatro horas ou menos é possível chegar
ao cume e voltar à base da montanha.
Para descer basta seguir uma fácil trilha,
que termina próximo da rampa de voo livre da Pedra Bonita. Pela beleza do lugar,
a Agulhinha é uma excelente opção para
quem quer escalar pela primeira vez no
Parque Nacional da Tijuca.
Para mais informações sobre o acesso às localidades, acesse o site do Parque
Nacional da Tijuca no endereço: https://
parquenacionaldatijuca.rio/visite-o-parque/
Foto: Fernando de Andrade

Visitantes também podem tirar foto na rampa de vôo livre.
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TURISMO: SALVADOR

Belezas naturais e mistura de tradições tornam capital baiana um dos principais destinos.
Foto: Luciana Dávila

Por Antonio da Silva
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Com cerca de 2,7 milhões de habitantes, Salvador
é a terceira maior cidade do país, só ficando arás de
São Paulo e Rio.
A agitada metrópole esconde em cada esquina tradições e rituais, legado de seu singular passado.
A culinária apimentada, a arquitetura singular, com
destaque para os templos religiosos, prédios coloniais
e o Pelourinho, a prática de várias religiões, a música... enfim, a secular mescla das culturas portuguesa,
africana e indígena deixou a cidade com características únicas. Entretanto, apesar de toda essa mistura de
raças e cores, Salvador é a cidade brasileira com maior
influência africana. As crenças e as tradições dos antigos escravos, que aportaram na região do recôncavo
baiano durante séculos, permanecem vivas em cada
esquina da capital baiana.
Um dos grandes destaques de toda Salvador é o
Pelourinho. O local de triste passado, pois servia para
que os escravos fossem punidos, hoje é centro de visitação e grande atração turística. No local, o visitante
pode admirar o belíssimo casario típico da época da
colonização portuguesa. Os templos religiosos também têm grande destaque na arquitetura da primeira
capital do Brasil. A igreja mais conhecida de Salvador
é a de Nosso Senhor do Bonfim, local da famosa festa
da lavagem da escadaria. É uma celebração católica
com ingredientes do candomblé.
O Mercado Modelo é outro destaque da capital
baiana. Construído no século XIX, está localizado na
Cidade Baixa e próximo à Baía de Todos os Santos.
Atualmente, o local possui restaurantes, bares e grande quantidade de lojas que vendem produtos típicos.
Perto do Mercado está localizado o Elevador Lacerda.

Inaugurado em 1873, foi projetado para transportar os
passageiros da Cidade Alta à Cidade Baixa e vice-versa. Está em funcionamento até hoje. Outro cartão postal da cidade é o Farol da Barra, localizado na junção
da Baía de Todos os Santos com o Oceano Atlântico.
As praias da capital baiana e o carnaval são os principais responsáveis pela grande quantidade de turistas
que Salvador recebe anualmente. Na festa de Momo as
principais ruas da capital baiana são tomadas por centenas de milhares de pessoas, brasileiras e estrangeiras.
O litoral reserva ao turista praias agitadas e também
sossegadas. Tem para todos os gostos. As mais conhecidas são: Itapuã, Amaralina, Ondina, Farol da Barra
e Rio Vermelho. A maior cidade do Nordeste oferece
inúmeras opções de lazer. Descubra seus encantos.
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NOTÍCIAS DO BAIRRO
CONTINUAÇÃO DA PÁG. 6

Maracanã, no sentido radial Oeste, após colidir com o
guarda-corpo da via, no último dia 20. O acidente ocorreu
na altura do número 1375, na Tijuca. A Comlurb e a Secretaria Municipal de Conservação (SECONSERVA) foram
acionadas para realizar a retirada do automóvel e a limpeza
das pistas. Não houve feridos.

GRAJAÚ, O BAIRRO MAIS VALORIZADO

O bairro do Grajaú foi eleito o mais valorizado do Rio
de Janeiro, de acordo com um levantamento feito pela empresa de aluguel de imóveis, Quinto Andar. Com ruas largas e clima arborizado, o local ficou à frente de bairros da
Zona Sul e da Zona Central do Rio.

DISCUSSÃO ENTRE VEREADORES
DA GRANDE TIJUCA

A turma da Tijuca continua às turras na Câmara do Rio.
Ontem, Márcio Ribeiro (Avante) subiu o tom quando Rogério Amorim (PSL) pediu o adiamento de um projeto seu
relacionado ao Morro dos Macacos. Os dois se estranharam de novo, dessa vez, durante a votação de um projeto
de Rogério Amorim. O médico queria dar o status de utilidade pública à Associação Beneficente Abrindo Portas,
mas foi questionado pelo oponente.

IDOSA PRESA EM VILA ISABEL

Uma idosa de 88 anos foi presa na metade de março
acusada de integrar uma quadrilha de tráfico internacional
de armas. Suspeita-se que Ilma Lustosa guardava, em Vila
Isabel, peças de fuzis e armamentos enviados por seu filho
dos Estados Unidos e que entregava para criminosos.
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