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DENTES SENSÍVEIS? QUAL SOLUÇÃO?
Uma sensação dolorosa - comumente relatada por 

dentes sensíveis – pode ser a manifestação de um pro-
blema denominado: Hipersensibilidade Dentinária.

O dente é formado pela polpa (tecido vivo do 
dente), pela dentina, (tecido intermediário em que 
se encontram as terminações nervosas da polpa, 
sendo assim a dentina é um tecido sensível) e es-
malte ou cimento (ambos são tecidos de proteção 
que protegem a dentina na coroa e na raiz do dente, 
respectivamente).

A dor ocorre quando o dente pede esmalte ou 
cimento, deixando a dentina exposta ao frio e ao 
quente, o que vai ocasionar uma movimentação de 
fluidos no interior dos túbulos dentinários (onde 
ficam os “pés” dos nervos dentários) desencadeando 
a sensação de dor na polpa.

A perda deste revestimento natural pode ser oca-
sionada por abrasões, erosões dentais ou atrição. Nas 
erosões os principais responsáveis são os ácidos. O 
consumo excessivo de refrigerantes, frutas ácidas e 
sucos cítricos, além de algumas drogas, prejudicam 
os dentes. Também quem sofre de bulimia ou ano-
rexia nervosa, em que se nota o hábito de vômito, 
pode apresentar erosões, devido ao ácido presente 
no muco gástrico que retorna à boca;

Na abrasão, o desgaste é ocasionado por ação me-
cânica. Neste caso é importante observar a qualidade 

da escova dental que precisa ser macia.
Além disso, a escovação não pode ser feita com 

movimentos bruscos, pois sua função é remover a 
placa bacteriana, não a estrutura dental.

Outro processo que causa o desgaste do esmalte 
na coroa do dente é a atrição. Ela acontece devido a 
mastigação ou por hábitos parafuncionais, como o 
bruxismo (esfregar durante o sono um dente no outro 
até desgastar) – estarei falando deste hábito mais 
detalhadamente na próxima edição. Se o paciente 
apresentar problemas oclusionais (de encaixe dos 
dentes) também podem ocorrer trincas no esmalte.

Esse problema de hipersensibilidade pode ser 
tratado por meio de polimento dos dentes, assim 
como bochecho com flúor, entre outras coisas, faça 
a limpeza dos dentes regularmente, assim como a 
aplicação de flúor tópico. 

Até a próxima,
Dra. Renata Pescadinha

   

CURIOSIDADES

PLANETA SEMELHANTE 
À TERRA

No final de 2011 a Agência Espacial Americana, a 
NASA, divulgou sua última grande descoberta até o 
momento, e confirmou ter encontrado um planeta onde 
pode existir água. O planeta fica em uma zona do uni-
verso denominada pelos cientistas de Zona Habitável. 

O planeta onde há possibilidade de existência de 
água foi denominado de Kepler-22b, também sendo o 
menor planeta já encontrado orbitando em meio a Zona 
Habitável de uma estrela semelhante ao nosso sol, com 
cerca de 2,4 vezes o raio da Terra. 

Kepler-22b está bem distante, a 600 anos-luz de dis-
tância. Isso significa que se tivéssemos uma nave que 
pudesse se locomover na velocidade da luz, que é de 
300 mil quilômetros por segundo, chegaríamos ao pon-
to somente daqui a 600 anos. 

ÁGUA EM MARTE
Também em 2011, a NASA confirmou ter grandes 

suspeitas da existência de água líquida na superfície de 
um planeta vizinho, Marte. Os cientistas analisaram 
imagens da sonda MRO, e estão confiantes de que exis-
te água e que esta provavelmente deve ser salgada.

A Agência Americana já havia confirmado a presen-
ça de água congelada no planeta vermelho, mas foi a 
primeira vez que encontrou-se indícios da presença na 
forma líquida, durante a primavera e o verão. 
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A MAIS BELA HISTÓRIA DE AMOR
A Paixão, A Morte e A Ressurreição de Nosso Se-

nhor Jesus Cristo constituem o acolhimento central e 
definitivo de nossa salvação. É a Páscoa de Jesus. Por 
ela, Jesus nos salvou. Assim, a Páscoa é o mistério uni-
ficador de toda nossa fé cristã. Por ela, Jesus Cristo é re-
almente nosso Salvador, nosso Redentor e nosso único 
Senhor, que nos conduz ao Pai, no Espírito Santo.

Por esta razão, a Páscoa é a festa principal da Igre-
ja. Páscoa significa passagem. A Páscoa de Cristo é sua 
passagem da morte na cruz para a ressurreição. É sua 
vitória plena e definitiva sobre a morte e sobre todos os 
males. Desse modo, a ressurreição de Jesus mudou to-
talmente a história da humanidade e de cada ser huma-
no. Pelo pecado, estávamos destinados à morte eterna, 
à perdição perpétua e total. Pela morte e ressurreição de 
Jesus, nossa morte foi vencida na raiz e abre-se-nos a 
perspectiva da nossa ressurreição pessoal e da imortali-
dade feliz junto ao Pai, na mansão celeste. Na verdade, 
o anúncio da ressurreição de Cristo e da nossa ressur-
reição futura é a grande boa nova a ser proclamada em 
todo o mundo, até o fim dos tempos.

Sendo tal a importância da festa da Páscoa, a Igreja 
nos oferece um tempo próprio de preparação. Trata-se 
da Quaresma, que iniciamos na Quarta-feira de Cinzas. 
Tempo de conversão em que, movidos pela graça divi-
na, procuraremos morrer mais profundamente ao nosso 
egoísmo, nossa auto-suficiência, nossa busca de poder, 
de riqueza material, de prestígio, às custas, geralmen-
te, dos outros; enfim, morrer ao pecado. Morrer para 
iniciar vida nova de amor e serviço a Deus, nosso Pai, 
e aos outros, nossos irmãos, especialmente aos mais ne-
cessitados.

Será, portanto, também um tempo de purificação e 
de reconhecimento humilde de nossa condição de peca-
dores, precisados do perdão de Deus e da reconciliação 
com nosso próximo. Por isso, não esqueçamos o precei-
to saudável e salvífico da Igreja, o preceito de confes-
sar-se e comungar no tempo pascal.

Entre o fariseu, de pé, que se elogiava a si mesmo 
diante de Deus, e o humilde publicano, de joelhos, no 

ESPIRITUALIDADE

fundo do templo, que dizia, batendo no peito: ‘Meu 
Deus, tende piedade de mim, pecador’ (Lc 18, 13), Je-
sus aponta o publicano como aquele a quem Deus apro-
vou, acolheu e perdoou.

‘Se alguém disser: �amo a Deus�, mas odeia seu ir-
mão, é um mentiroso’ (1 Jo 4, 20), nos ensina o apóstolo 
João. Por isso, a Quaresma deve ser um período precio-
so para crescermos também em fraternidade. Essa é a 
razão por que realizamos a Campanha da Fraternidade 
na Quaresma. Mostra igualmente que a campanha deve 
ser feita à luz da fé, à luz da morte e da ressurreição de 
Jesus, e não apenas por motivações humanas, sociais e 
políticas, por mais justas que sejam.

É claro que podemos somar com os esforços de 
pessoas não-cristãs, que buscam construir maior igual-
dade social, maior fraternidade, sem violência, demo-
craticamente, embora por motivos meramente sociais e 
políticos. Nós, cristãos, porém, devemos fazê-lo prin-
cipalmente por motivo de nossa adesão a Jesus Cristo 
e a seu Reino, que ilumina mais profundamente nossa 
condição de irmãos de todos, sobretudo aos índios.

Que Jesus Cristo, morto e ressuscitado, nos ilumi-
ne e nos anime, com seu Espírito Santo, a contribuir 
eficazmente para a construção de uma sociedade justa, 
humana e solidária!

Fonte: Canção Nova



IDOSOS FELIZES NA DIGNUS

Informe Publicitário

A “Dignus – Arte de Viver”, casa de re-
pouso localizada em Botafogo (site: www.
dignus.com.br, blog: http://dignus-artede-
viver.blogspot.com.br e @dignusartedevi-
ver), 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 e que 
desejam viver bem e fazer novas amizades. 
Na Dignus os idosos vivem felizes porque 
seguem um ritmo de vida saudável e diver-
tido. 

Tanto na modalidade “Hospedagem”, 
como na modalidade “Centro-Dia”, a maio-
ria dos idosos da Dignus apresentam melho-
ras significativas da saúde e da qualidade de 
vida. A casa conta com uma ótima equipe de 
técnicas de enfermagem, cuidadoras de ido-
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LUCRO IMOBILIÁRIO 

sos, enfermeiras, assistente social, psicóloga, 
nutricionista, educador físico especializado e 
médica. Oferece atividades de estimulação 
física e cognitiva, acreditando na prevenção 
de doenças e problemas frequentes à terceira 
idade. 

Agora a Dignus está fazendo uma parce-
ria com um novo projeto, muito interessan-
te, que terá início em breve, o “Projeto Pe-
dalando sem Idade”, da Clélia de Andrade, 
que busca dar oportunidade aos idosos com 
limitações a fazerem lindos passeios com tri-
ciclos motorizados pela Cidade Maravilhosa. 

Em breve teremos os idosos da Dignus 
curtindo mais essa novidade sensacional! 
Conheça a Dignus – Arte de Viver, agendan-
do uma visita pelo telefone (21) 2542-9299 
ou (21) 96403-2314 e aproveite para colocar 
mais arte, sensibilidade e animação a sua 
vida!

O imposto lucro imobiliário é o im-
posto que deve ser pago após a venda 
do imóvel, no caso de doação de imó-
vel, caso a diferença entre a compra ou 
entre o valor de aquisição e da doação 
feita e a negociação tenha sido positiva. 
Porém, há algumas exceções, nas quais 
você não precisará pagar nada, ou seja, 
estará isento.

Lucro imobiliário é o ganho de ca-
pital obtido na venda de um imóvel ou 
quando ele sai do patrimônio do pro-
prietário quando ele faz a doação para 
terceiros. Ele equivale à diferença posi-
tiva entre o valor de venda e o valor de 
aquisição. Sobre essa quantia, recai um 
imposto de renda (ITBI), que se baseia 
na tabela progressiva de alíquotas pre-
vistas para ganho de capital.

A isenção quanto ao pagamento do 
ITBI no caso da alienação de imóvel re-
sidencial ocorre em algumas situações: 

1) Imóvel adquirido até 1969.
2) Quando a pessoa compra outro 

imóvel residencial dentro de 180 dias 
depois da assinatura do contrato da ven-
da.

3) Quando imóvel for vendido 
por um valor igual ou menor do que R$ 
440 mil. Mas, somente quando se tratar 

de um único imóvel do proprietário e 
não ter sido vendido outro imóvel nos 
últimos cinco (5) anos. É importan-
te destacar um ponto específico: Caso 
o valor não for totalmente usado para 
comprar outro imóvel residencial, o 
restante será proporcionalmente devi-
do no imposto. Inclusive, essa isenção 
para venda seguida de compra, também 
só poderá ser utilizada de novo depois 
de cinco anos.

Há outras situações que se encai-
xam na isenção de impostos sobre ga-
nho de capital com venda de imóveis e 
elas podem ser consultadas na página 
218 a 266 do Manual de Perguntas e 
Respostas da Receita Federal sobre o 
Imposto de Renda ou preenchendo o 
formulário do programa Ganho de Ca-
pital (GCAP).

O recolhimento do tributo deve 
acontecer até o último dia do mês pos-
terior à venda ou da doação, ou seja, é 
necessário informar a Receita e pagar o 
imposto dentro de 30 dias após a venda. 

Para realizar o pagamento, o pri-
meiro passo é baixar o programa GCAP 
no site da Receita Federal. Preenchen-
do os dados solicitados, o programa 
informará o valor que você deve pagar 
de imposto sobre o lucro imobiliário. 
Dessa forma, um DARF (Documento 
de Arrecadação de Receitas Federais) 
será emitido. 

Você sabe o que é Lucro Imobiliário e a sua importância para não 
ficar devendo à Receita Federal?
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NOTÍCIAS DO 
SEU BAIRRO!

FLAMENGO É O BAIRRO 
MAIS VALORIZADO

Estudo realizado com base nos dados de arrecadação 
de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) da 
prefeitura mostra que, dos 8.841 imóveis vendidos no Rio 
no primeiro trimestre deste ano, o bairro é o que registrou o 
maior crescimento de vendas: 38%. Atrás dele estão Gló-
ria (+32%), Botafogo (+19%), Itanhangá (+15%), Meier 
(+6%) e Tijuca (+4%). Os destaques negativos foram São 
Conrado (-37%) e Lagoa (-35%). O levantamento – feito 
pela HomeHub, imobiliária que integra o Grupo Judice & 
Araujo – mostra que a cidade registrou 6,3 bilhões de reais 
em vendas de imóveis no período – uma queda de 8% em 
relação ao mesmo período do ano passado. 

PROTESTO DE CAMELÔS NA TIJUCA
Um grupo de ambulantes interditou parte da rua Con-

de de Bonfim, na Tijuca, em meados de abril, para protes-
tar contra uma suposta repressão da Guarda Municipal no 
bairro.

Segundo a representante do Movimento Unidos dos 
Camelôs (MUC), Maria dos Camelôs, o ato foi para de-
monstrar apoio aos trabalhadores informais que, segundo 
ela, foram impedidos de trabalhar no início do mês, e para 

cobrar a regularização dos camelôs pela prefeitura.

HOMEM AGARRA MENOR EM COPA
Agentes da 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana) 

prenderam em meados deste mês, Juliano de Jesus Batista 
da Silva, de 36 anos, flagrado em um vídeo tentando agar-
rar uma menina de 12 anos, em Copacabana. Na delegacia 
o caso foi classificado como tentativa de estupro.

A abordagem do rapaz aconteceu no início do mês, 
quando ela ia para a escola, por volta das 7h. A adolescen-
te seguia pela Rua Tonelero, em Copacabana, quando viu 
Juliano se aproximando.

No vídeo, é possível ver que Juliano tenta segurar a 
menina pelo braço e dar um beijo ou algo parecido.

SURFISTA SALVA GUARDA-VIDAS NA 
ZONA SUL

O bodyboarder Renan Sousa, resgatou um salva-vidas 
durante uma ressaca em São Conrado, na Zona Sul do Rio, 
em meados de abril. Os vídeos da ação viralizaram nas 
redes sociais. O militar tinha entrado no mar para salvar 
outro surfista, mas acabou precisando de ajuda. Durante o 
salvamento, acontecia uma etapa do Circuito Brasileiro de 
Bodyboard no local.

ROUBOS AUMENTAM EM BOTAFOGO, 
HUMAITÁ E URCA

Os roubos a estabelecimentos comerciais aumentaram 
167% na área entre os bairros de Botafogo, Humaitá e 

Urca, todos na Zona Sul do Rio. Os dados são do Instituto 
de Segurança Pública (ISP) e comparam o mês de janeiro 
deste ano com o mesmo mês no ano passado. Comercian-
tes da região alertam para a insegurança no bairro.

A frequência do crime já está no mesmo patamar de an-
tes da pandemia. Na data da última atualização, em janeiro 
de 2022, oito ocorrências foram registradas na região. Já 
em janeiro de 2019, foram nove ocorrências. Em 2021, 
dado que foi comparado na pesquisa, foram três roubos a 
estabelecimentos registrados.

POLÍCIA PRENDE ASSALTANTES EM 
VILA ISABEL

A Polícia Militar prendeu dois bandidos após uma tro-
ca de tiros em Vila Isabel, em meados de abril. Policiais 
que patrulhavam as ruas do bairro receberam comunicação 
sobre um roubo de carro na Rua Antônio Basílio, no Mara-
canã, identificaram o veículo e começaram a persegui-lo. 
Houve troca de tiros ao longo de toda a perseguição. Os 
criminosos foram para Vila Isabel e abandonaram o veí-
culo. 

Tentaram fugir, mas acabaram alcançados e presos pe-
los PMs. Com eles, os policiais apreenderam um revólver.

NOVA QUEDA DE ÁRVORE NO GRAJAÚ
Moradores do Grajaú ficaram sem luz após árvores ca-

írem. Dois carros também foram atingidos.
Nas redes sociais, vários moradores se manifestaram, 

reclamando das árvores que não são podadas.
Segundo testemunhas, foi o galho de uma árvore que 

caiu em cima dos veículos e causou a queda de energia. 
Os moradores se manifestaram por que, segundo eles, 

as árvores não são podadas e há inúmeros pedidos que fi-
caram sem resposta.
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MELHORA NA ECONOMIA CARIOCA

Uma pesquisa realizada pelo Institu-
to Fecomércio de Pesquisas e Análises 
(IFec RJ) entre 2 e 7 de março revelou 
que a maioria dos empresários do comér-
cio de bens, serviços e turismo do Estado 
do Rio de Janeiro continua confiante de 
que os negócios vão melhorar nos próxi-
mos três meses.

De acordo com a sondagem, feita 
com 272 entrevistados, 25,4% esperam 
que as vendas melhorem muito, contra 
24,7%, em fevereiro. Além disso, 51,1% 
apostam na melhora, e 15,8% acreditam 
na manutenção do patamar atual. Para 
7,7%, a situação deve piorar ou piorar 
muito.
EXPECTATIVA SOBRE A RETOMA-
DA ECONÔMICA

Segundo 61,4% dos empresários, a 
procura de consumidores por serviços 
e bens de suas empresas no próximo 
trimestre aumentará ou aumentará mui-
to. Essa esperança já foi um pouquinho 
maior, mas nada tão significativo. Em 
fevereiro, a perspectiva era de 63,5%, di-
ferença de apenas 2% praticamente.

Outros 38,6% são mais pessimistas, 
e esperam que a demanda permaneça a 
mesma ou que reduza.
DEMANDA INSUFICIENTE

Boa parte dos entrevistados enten-
dem que a demanda insuficiente de con-
sumidores continua sendo o principal 

Empreendedores do Rio estão confiantes na melhoria dos negócios e em 2021 já houve pequeno aumento. 
Por outro lado, cidade caiu no índice das melhores para empreender.

limitador para os seus negócios. Outra 
parcela de empresários atribuem o pro-
blema às restrições financeiras.
EMPREGOS

A expectativa também é boa com 
relação aos empregos. Em relação aos 
funcionários, 62,1% dos entrevistados 
afirmaram que o número de empregados 
deve se manter estável e há quem fale em 
aumento. 
PREÇO DE FORNECEDORES E ES-
TOQUES

O grande problema parece o aumento 
do custo. A esmagadora maioria infor-
mou que sofreu com os aumentos, o que 
em alguns casos interfere na falta de pro-
dutos nas prateleiras.

VENDAS CRESCERAM JÁ EM 
2021

Um índice que aumenta a esperança 
de empreendedores e consumidores foi 
o crescimento de 1,6%  das vendas do 
comércio na Cidade do Rio de Janeiro, 
no acumulado de janeiro/dezembro de 
2021 em relação ao mesmo período de 
2020 de acordo com pesquisa do Clube 
de Diretores Lojistas do Rio de Janei-
ro – CDLRio e o Sindicato dos Lojis-
tas do Comércio do Município do Rio 
de Janeiro – SindilojasRio, que juntos 
representam 30 mil lojistas cariocas. A 
pesquisa mostra também que em de-

Foto: Reuters/Jeenah Moon

RETOMADA

zembro as vendas cresceram 0,5% em 
comparação com o mesmo mês do ano 
anterior.

Os aumentos são pequenos, mas 
ocorreram em momentos ainda sofridos 
em função da pandemia, o que multipli-
ca as suas representatividades.

RIO SAI DO TOP10 DO EMPREEN-
DEDORISMO

Por outro lado, a Cidade Maravilhosa 
caiu no índice das melhores para se em-
preender. De acordo com ICE (Índice de 
Cidades Empreendedoras) 2022, o Rio 

de Janeiro foi da 10ª para a 15ª posição.
Existem critérios para avaliarem a si-

tuação de cada cidade e são analisados 
7 indicadores importantes para o empre-
endedorismo, sendo eles: ambiente regu-
latório; infraestrutura; mercado; acesso a 
capital; inovação; capital humano; cultu-
ra empreendedora.

O Rio caiu algumas posições, mas 
segue sendo líder em um dos 7 pontos 
de avaliação do ICE: o ambiente regu-
latório.

O Índice de Cidades Empreendedo-
ras analisou o desempenho de 101 muni-
cípios brasileiros.
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- Criação de Aplicativos e Sites..............
- Cuidadores de Idosos............................
- Desentupidora......................................
- Dentista................................................
- Eletricista.............................................
- Esoterismo...........................................
- Farmácia de Manipulação....................
- Hotéis e Pousadas.................................
- Imóveis.................................................
- Marceneiro...........................................
- Montador de Móveis............................
- Mudanças e transporte.........................
- Persianas (vende - conserta - instala)...
- Pet Shop e Veterinária..........................
- Reformas em Geral e Engenharia.........
- Saúde
     Fisioterapia, Pilates e Ortopedia........
     Ótica..................................................
     Plano de Saúde..................................
     Homeopatia.......................................
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TURISMO: A NOSSA FRANCESINHA
Por Antonio da Silva

São Luís foi a única Ccidade brasileira fundada por 
franceses, em 8 de novembro de 1612. Também co-
nhecida como “Cidade dos Azulejos”, “Ilha do Amor” 
e “Jamaica Brasileira”, ela transborda história, folclo-
re, cultura, belezas naturais e oferece os mais diversos 
pontos turísticos. 

O centro histórico retrata costumes e tradições lo-
cais. A Casa do Maranhão é um museu que funcio-
nava no antigo Prédio da Alfândega. O acervo reúne 
instrumentos musicais e trajes utilizados nas festas do 
Bumba Meu Boi. Foi erguida pelos franceses em 1612 
e tomada pelos portugueses, que a transformaram em 
um suntuoso palácio neoclássico que exibem obras de 
arte.

A Casa de Nhozinho é um dos prédios mais impor-
tantes do seu período colonial. O nome é homenagem 
ao artesão maranhense que criava miniaturas do bum-
ba-meu-boi, artigos para artesanato, pesca e figuras do 
folclore buriti. Sua fachada é de azulejos.

O luxo e o estilo neoclássico são traços marcantes 
do Teatro Arthur Azevedo e para quem admira arte, o 
Museu de Arte Sacra é um bom programa. Seu acervo 
abriga imagens do século XIX de diversos estilos.

Já o Convento das Mercês atualmente é um cen-
tro cultural que abriga objetos do ex-presidente José 
Sarney. 

Nos meses de junho e julho, ocorrem as apresen-
tações do bumba-meu-boi, com dança, teatro e as 
tradições da maranhense cultura. Os instrumentos de 
percussão ditam o ritmo, levando o público ao delírio. 

São Luís também possui praias, apesar de não se-
rem seus principais atrativos. As dunas, as águas cal-
mas da Praia do Calhau e seus quiosques são opções.

A Praia de São Marcos é a preferida por jovens e 
surfistas, com barzinhos e quiosques à beira mar.

Mesmo imprópria, a Praia Ponta d’Areia atrai ba-
nhistas, mas os atrativos são os restaurantes e clubes 
de reggae, o som da noite. Destaque para os salões da 
Praia do Pontal e os quiosques da Avenida Litorânea. 

Um dos pratos mais saborosos é o arroz de cuxá, 
com camarões, verduras, gergelim e farinha. A gastro-
nomia tem influência indígena, portuguesa e africana. 

São Luís também é um ótima para compras de ren-
da, bijuterias, artesanato, doces, licores, cachaças e 
souvenirs, encontrados no Mercado das Tulhas.

Se havia dúvidas se a cidade é um bom destino, não 
há mais. A “Ilha do Amor” pode ser sim a sua próxima 
viagem de férias.

São Luís, a capital maranhense, atrai nativos e turistas de todas as partes do mundo.

Foto: Luciana Dávila
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RECEITAS

DELÍCIAS DO NORDESTE
BOMBOCADO DE FUBÁ

Ingredientes: uma lata de leite condensado, uma lata 
com leite de vaca, um vidro com leite de coco, um pa-
cote de coco ralado, quatro ovos, duas colheres (sopa) 
de farinha de trigo, três  colheres (sopa) bem cheias 
de milharina, uma colher (sopa) de fermento em pó e 
uma colher (sopa) de margarina.
Modo de fazer: bater todos os ingredientes no liqui-
dificador e despejar num refratário quadrangular ou 
tabuleiro untado e forno baixo por mais ou menos 
quarenta e cinco minutos.

BOBÓ DE CAMARÃO

Ingredientes: um quilo de aipim, um quilo de cama-
rões, um tomate, uma cebola, um dente de alho, um 
pouco de pimentão, azeite e leite de vaca o quanto for 
necessário.
Modo de fazer: descasque, lave e cozinhe o aipim  com 
água e sal; reserve. Descasque os camarões e limpe-os. 
Numa panela, coloque um pouco de azeite, deixe es-
quentar e ponha o tomate bem picadinho, a cebola 
ralada, o alho processado e o pimentão picadinho. Re-
fogue bem e depois acrescente os camarões com um 
pouco de sal. Deixe cozinha por mais ou menos três 
minutos. Quando o aipim estiver frio escorra a água e 
coloque-o no liquidificador para bater com a quanti-
dade de leite necessária. Depois de batido, coloque este 
creme numa panela e leve ao fogo para engrossar. Só 
então junte os camarões refogados, misture tudo mui-
to bem e desligue o fogo.

CONTINUA NA PÁGINA 12
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RECEITAS - CONTINUAÇÃO

DELÍCIAS DO NORDESTE
ESCONDIDINHO DE AIPIM

Ingredientes: um quilo de aipim, um 
pouco de leite de vaca, uma caixa de 
creme de leite e um pouco de manteiga 
com sal.
Modo de fazer: cozinhe o aipim e depois 
o esprema. Ponha-o numa panela com o 
leite, a manteiga e o creme de leite. Leve 
ao fogo mexendo sempre até se trans-
formar num creme. Num refratário, 
coloque metade do creme, o recheio de-
sejado e, por cima, o restante do creme. 
Jogue bastante queijo ralado por cima e 
leve ao forno para gratinar.
Sugestões de recheio: camarão refogado, 
carne seca desfiada, carne moída e ou-
tros a gosto.

CUSCUZ DE COCO

Ingredientes: um quilo de coco fresco 
ralado em fita, um prato raso com açú-
car, uma pitada de sal, um pacote de ta-
pioca, mais ou menos dois litros de leite 
e um vidro de leite de coco.
Modo de fazer: ponha dois litros de leite 

para ferver. Numa bacia coloque o coco 
ralado (separando um pouco para co-
brir o cuscuz), o sal, o açúcar e a tapio-
ca. Misture tudo muito bem. Quando o 
leite ferver, vá jogando-o nesta mistura 
até ficar molhada e a tapioca cozida. 
Passe para um tabuleiro grande, cubra 
com um pano de prato ou toalha de 
mesa e deixe esfriar. Depois de frio leve 
o cuscuz à geladeira. Na hora de servir 
faça pequenos furos na parte de cima do 
cuscuz, jogue o leite de coco em toda a 
sua extensão e salpique o coco ralado 
reservado por cima.


