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RECEITAS
BACALHAU DA VOVÓ

Ingredientes – 1 Kg. de bacalhau do porto,
azeite, 300 gramas de azeitonas verdes sem caroço. 1 Kg. de batatas partidas em rodelas, 3 tomates, 2 cebolas, 2 pimentões verdes, 1 dúzia de ovos
cozidos, um pouco de cheiro verde e sal a gosto.
Modo fazer – deixe o bacalhau de molho, de
um dia para o outro, trocando a água várias vezes.
No outro dia limpe e desfie o bacalhau. Reserve.
Num tabuleiro ou refratário grande vá arrumando: uma camada de bacalhau desfiado, regue com
bastante azeite de boa qualidade, uma camada de
azeitonas picadas, uma de batatas partidas, uma
de tomates em rodelas, uma de cebolas em rodelas, uma de pimentões cortados em fatias finas,
uma de ovos cozidos partidos em rodelas e uma
de cheiro verde partido em pedaços bem pequenos, regue outra vez com bastante azeite. Repita o
procedimento até terminarem todos os ingredientes. Por último jogue um copo (não cheio) de água
com um pouco de sal. Leve ao forno pré-aquecido
até tudo ficar bem cozido.

SALADA RUSSA DE FRANGO

Ingredientes – 3 ou 4 peitos de frango, uma cebola, um tomate, meio pimentão verde, um pouco
de cheiro verde picado, sal, um vidro de maionese,
azeite, um vidro de palmitos picados e 3 maçãs
descascadas e picadas em cubinhos.
Modo de fazer – cozinhe os peitos de frango
com sal, cebola, tomate e pimentão. Deixe esfriar
e desfie os frangos. A seguir adicione os outros ingredientes, regue com bastante azeite e vá juntando a maionese até dar o ponto. Enfeite com duas
flores feitas com tomate e folhas de salsa.

PERDA E DESLOCAMENTO TEM SOLUÇÃO?

A posição que os dentes ocupam na boca interfere
diretamente na mastigação que é a primeira fase do
processo digestivo. Portanto a mastigação só será
eficiente se cada dente estiver em seu lugar correto
e em condições de exercer sua função. Nossos dentes dividem-se em molares, pré-molares, caninos e
incisivos, sendo que os molares e pré-molares têm
a função de amassar os alimentos e os caninos e
incisivos de cortá-los. Os dentes sustentam-se na
sua posição na arcada dentária pelo osso e gengiva.
A perda de qualquer um destes elementos compromete a posição e a estabilidade dos dentes, causando
problemas gengivais e anatômicos.
A perda de dentes pode ser ocasionada por cárie ou
doença periodontal (da gengiva) ambas causadas pela
placa bacteriana (película fina de bactéria e “sujeira”,

que se gruda ao dente). Se não houver tratamento adequado, no caso da cárie ocorrerá possível dor de dente
e posterior tratamento de canal ou extração (tirar o
dente). Já no caso da doença periodontal ocorrerá
a reabsorção do osso, presença de pus, mau hálito,
mobilidade dentária e posterior perda dos dentes.
Na falta de um dente, os outros tendem a preencher
o espaço vago, deslocando-se de sua posição. Com
isso a estrutura inicial é modificada, afetando os movimentos normais da mandíbula (único osso móvel da
face. É o osso da abertura e fechamento da boca), isso
pode ocasionar dor de cabeça, estalo e zumbido no
ouvido, dor no estômago devido à má digestão, fora
que os dentes inflamados podem ocasionar dor nas
articulações do corpo (odontologia sistêmica). Não
deixe que isso ocorra com você, trate-se!!! Coloque
prótese nos lugares com falta de dente; trate os outros
dentes doentes, se tem “medo de dentista”, use os
novos tratamentos disponíveis no mercado como a
anestesia sem agulha, mas não deixe que seu dente
se perca. Tem dificuldade de mastigar, a oclusão
não está correta? Faça uma avaliação ortodôntica e
ortopédica, não prejudique seu organismo todo pela
falta de dentes!!! Afinal, a saúde começa pela boca.
Até mês que vem,
Drª Renata Pescadinha
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VOLTANDO ÀS ORIGENS...
A origem do escapulário de Nossa Senhora do Carmo está ligada a um difícil
momento histórico da Ordem Carmelitana.
Os eremitas que viviam nas grutas do Monte Carmelo
buscando, à semelhança de Maria, a intimidade com Deus
no silêncio e na oração, viram-se obrigados a migrar, após
a tomada da Terra Santa, para a Europa. Uma vez chegados no Ocidente, encontraram vários obstáculos para aí se
estabelecerem. De um lado, os carmelitas tinham um estilo
de vida bastante diferente das demais Ordens religiosas; de
outro, a crise econômica pela qual passava então o continente europeu não os tornava benquistos, pois representavam mais alguém a compartilhar as pobres esmolas dos
fiéis. O Carmelo corria até mesmo o risco de se extinguir.
Na época, era Superior Geral Frei Simão Stock [1].
A tradição nos conta que ele recorria à Maria sem cessar,
com muito fervor, pedindo-lhe que manifestasse sua proteção aos carmelitas e que não deixasse morrer a Ordem que
nascera para honrá-la e imitá-la. E a oração de São Simão
Stock chegou ao coração materno de Nossa Senhora...
Segundo a tradição da Ordem e antigos testemunhos,
no dia 16 de julho de 1251 — e é por isso que a Igreja celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo neste dia do mês
de julho —, a Virgem Maria apareceu a São Simão Stock
e lhe entregou o escapulário dizendo: “ O escapulário será
para ti um privilégio, e quem morrer piedosamente revestido com ele será preservado do fim eterno”.
Desde então, o escapulário passou a fazer parte integrante do hábito dos carmelitas.
Mas, o que se deve entender pelo termo “piedosamente” empregado pela Virgem Maria? Trata-se, é lógico, de
levar uma vida cristã coerente, seguindo os mandamentos
de Deus e da Igreja e, ainda, de cultivar com empenho a
vida espiritual, buscando o contato mais íntimo com Deus
mediante os sacramentos — sobretudo a Eucaristia e a
Confissão — e a assídua oração. Em outros termos, usar
piedosamente o escapulário significa não tê-lo meramente
como um amuleto de sorte, um sinal protetor mágico que
nos isenta de viver as exigências cristãs e nos garante a

salvação eterna sem esforços de nossa pessoa.
Além disso, evidentemente, usar o escapulário implica na manifestação de um carinho especial pela Mãe de
Deus. Se ela nos concede um sinal de proteção, nós, de
nossa parte, também devemos lhe demonstrar uma profunda gratidão por esta predileção. É por isso que quem usa
o escapulário tem o costume de fazer diariamente alguma
prática mariana. Não há nada prescrito como obrigação;
cada um escolhe a prática mariana que melhor lhe convier,
conforme as próprias possibilidades. O importante é não
deixar de dar mostras do amor e da gratidão à Virgem Maria que nos oferece sua proteção mediante o escapulário.
Eis alguns exemplos: a recitação do terço, a visita a uma
imagem de Nossa Senhora, pequenas mortificações, ou até
mesmo a simples recitação de 3 Ave-Marias.
MAS O QUE É O ESCAPULÁRIO?
Escapulário é uma peça de vestuário bastante comum
na Idade Média. Tratava-se de duas longas tiras de pano
— uma que pendia sobre o peito, outra que caía às costas — ligadas por largas alças, colocadas sobre os ombros.

Daí procede seu nome. Escapulário vem da palavra latina
scapula, que quer dizer “espáduas, ombros”. Seria uma espécie de avental a ser vestido sobre a túnica para protegê-la
durante o trabalho, para não sujá-la ou estragá-la.
Nossa Senhora, ao dar o escapulário para São Simão
Stock, quis simbolizar a proteção que exerceria sobre todos os membros da Ordem. Os carmelitas, de sua parte,
também viram no uso do escapulário uma maneira externa
de manifestar a razão principal de suas vidas: revestiremse das virtudes de Maria.
É este o fundamento da devoção ao escapulário: pedir a proteção de Maria e empenhar-se em imitar sua vida,
procurando praticar as mesmas virtudes que ela praticou.
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SEMPRE É TEMPO DE SORRIR
COTA CONDOMINIAL EM ATRASO
Até quando a administração do condomínio pode cobrar a cota
condominial em atraso?
Por Zenaide Augusta Alves
Advogada OAB RJ 51.882 - E-mail:
zenaideaugustaalves.advogada@gmail.com

Atualmente, com o desemprego e
muitas situações que têm deixado as
pessoas em situação financeira difícil,
quem reside em condomínio se preocupa com o pagamento de seus compromissos, sendo um deles o pagamento da
cota condominial.
A dúvida é? Quanto tempo prescreve a dívida do condomínio? A cota condomínio prescreve? O que quer dizer
isso? O termo “prescrição de dívida”
significa que o credor perdeu o direito
de cobrar na justiça o crédito. O Código Civil Brasileiro e Superior Tribunal
de Justiça reconhecem e estipulam que
o prazo para a cobrança da cota condominial é de cinco anos, prescrevem em
cinco anos a contar do dia seguinte ao
vencimento da prestação. É bom não

estar inadimplente porque se a administração do condomínio for cobrar
judicialmente a dívida, o proprietário
do imóvel vai encarar alguns problemas, como: a falta de pagamento da
cota condominial pode gerar a perda da
propriedade do imóvel; o juiz poderá
incluir o nome do devedor no cadastro
de inadimplentes (SPC e SERASA) se
credor/administração do condomínio
requerer, o inadimplente poderá ficar
impedido de votar nas assembleias do
condomínio.

A “Dignus – Arte de Viver”, casa de
repouso localizada em Botafogo (site:
www.dignus.com.br, blog:
http://dignus-artedeviver.blogspot.
com.br e Instagram: @dignusartedeviver ), oferece as melhores condições
para uma vida saudável, longa e feliz, facilitando a vida dos idosos e idosas que
necessitam de apoio para as atividades
da vida diária e favorecendo também o
convívio de uns com os outros.
Sempre é tempo de sorrir e na Dignus, como todos os idosos seguem um
ritmo de vida saudável e divertido, só
nos deparamos com faces sorridentes
por todos os lados. A Dignus já existe
há dezenove anos e tanto na modalidade “Hospedagem”, como na modalidade
“Centro-Dia”, a maioria dos idosos dessa casa apresentam melhoras significativas da saúde e da qualidade de vida. Os
pacotes de hospedagem oferecem seis
refeições diárias balanceadas por nutricionista e as refeições são deliciosas.
A casa conta com uma ótima equipe
de enfermeiras, técnicas de enfermagem,
cuidadoras de idosos, assistente social,
psicóloga, nutricionista, educador físico
especializado e médico geriatra, com especialização em gerontologia também.

Oferece ótimas atividades de estimulação física e cognitiva, como a educação
física personalizada, o grupo de estimulação cognitiva, com músicas e atividades variadas, festas em datas comemorativas e passeios, porque acredita que a
prevenção é o caminho para a saúde.
Visitar a Dignus – Arte de Viver, com
certeza será um programa muito gratificante, além de ser fundamental para
quem procura por uma boa casa de repouso na zona sul da cidade maravilhosa. Conheça a Dignus – Arte de Viver
agendando uma visita pelo telefone (21)
2542-9299 ou (21) 96403-2314 e aproveite para abrir espaço para mais arte,
sensibilidade, novas amizades e muita
animação em sua vida!

CORREIO CARIOCA
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LIVRO ÁREA VERDE É UM SUCESSO
Obra Área Verde do Colégio Pedro II – Espaço de Desafios é lançada em grande estilo.

Um evento à altura da importância
da obra! Finalmente foi lançado o esperado livro Área Verde do Colégio Pedro
II – Espaço de Desafios, na manhã do dia
30 de maio, na unidade de São Cristóvão desta importante instituição federal
de ensino. O evento, que recebeu a presença de convidados ilustres, ex-alunos
e até um grupo de alunos adolescentes,
participantes de um projeto do colégio
ligado ao meio-ambiente, contou com
tudo o que tinha direito, como farto coffee break, distribuição de livros autografados pelos autores e música ao vivo,
com direito a blues em alto nível.
O livro conta como ocorreu a revitalização de uma área verde de 9.000
metros quadrados existente nesta mesma unidade, criada no período de 2001
a 2007, algo só viável pela consciência
social da instituição.
Área Verde possui sete autores, Maria Lúcia da Rocha Ferreira, Marise
Maleck de Oliveira, Elaine de Souza
Jorge, Claudio Lucas Capeche, Isabela
Gonzalez, Elisabeth Monteiro da Silva
e Vera Maria Ferreira Rodrigues, ex
-reitora do Pedro II. Todos têm uma especialidade e doaram essa experiência
para a publicação.
Um dos pontos altos do evento foi o
discurso de Oscar Halac, atual e primeiro reitor eleito do colégio. Ele falou da
importância do horto do Pedro II, das
dificuldades para a confecção do livro,
o qual elogiou bastante, e até criticou o
governo com relação às verbas recebidas pela instituição. Lembrou da história do colégio e do charme que era, e é,
ser aluno da casa.
Os autores também falaram para os

convidados. Marise Maleck falou sobre
a tradição do horto. Em seguida, Elaine
de Souza lembrou a relação da ciência,
presente nesse espaço, com a educação.
Seguindo nessa linha, Cláudio Capeche citou o projeto Embrapa Escola
e a força do agronegócio brasileiro, o
que, segundo ele, é devido à pesquisa e
à educação. Ainda nos contou em particular sobre o entrosamento da preservação da natureza com o agro.
A natureza também foi o centro do
discurso da autora Elisabeth Monteiro,
ao lembrar da valorização do meio ambiente e da necessidade de investimento
nessa área.
Já Maria Lúcia, responsável pelas
belíssimas imagens presentes na obra,
citou as dificuldades enfrentadas na
confecção do livro, mas admitiu o prazer de ter participado de sua criação.
Ela ainda recitou um poema presente na
publicação.
A arquiteta Isabela Gonzalez, lamentou haver poucos registros da origem do horto, o que ajudaria no trabalho, e falou de projetos futuros para essa
área verde não só para o colégio, mas
para a comunidade adjacente, como a
possibilidade de idosos usarem o espaço, por exemplo.
Por fim, foi vez da ex-reitora Vera
Maria contar como a equipe criou o livro em plena pandemia e lembrar dos
vários encontros virtuais. Disse ainda
que o espaço não poderia ficar sem divulgação, e, assim, surgiu o livro.
Vera também foi responsável por
liderar no evento o orgulhoso canto do
hino do Pedro II, emocionando a todos
os presentes.

Música ao vivo.

Funcionários, autores e ex-alunos cantaram o hino do colégio.

Fotos: Correio Carioca

Apresentação da obra no salão do Colégio Pedro II.

Ao final, sessão de autógrafos dos autores nos livros.
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VEM PRA MONTANHA!

Nesta nova dica, uma viagem ou bate e volta nas vilas situadas nas montanhas:
friozinho, tranquilidade, gastronomia e natureza.
Fotos: Correio Carioca

Passeio a cavalo pela região.
Por Antonio da Silva e Fernando de Andrade

Na continuação da série Inverno
dos Cariocas, nesta edição apresentamos a região de Visconde de Mauá,
um dos melhores destinos para o
carioca curtir o período de frio, que
precisa ser aproveitado, pois passa
rapidinho.
Em agradáveis vales sob as imponentes montanhas da Serra da Mantiqueira, no sul do estado, está localizado o distrito de Visconde de Mauá.
Mesmo situado em meio à natureza, o local possui ótima infraestrutura turística com restaurantes, hotéis,
lojas de artesanato e passeios pela
serra.
Mauá pertence ao município de
Resende, porém faz divisa com Minas Gerais através do Rio Negro.
Algumas pontes unem os dois estados. O local é dividido em três vilas:
Mauá, Maringá e Maromba. A primeira possui mais residências e menos visitantes. Maringá, por sua vez,
é a mais turística das três, pois possui
grande quantidade de hotéis, pousadas, restaurantes e lojas espalhados
pelo lado fluminense e pelo mineiro.
Já Maromba, também oferece hospedagem, mas é mais conhecida por ser
uma região com cachoeiras, trilhas e

contato direto com a natureza.
QUEM FREQUENTA?
O distrito de Visconde de Mauá,
no passado, foi frequentado por hippies e pessoas que buscavam um estilo de vida alternativo, porém, hoje é
destino de casais e famílias, que buscam em suas terras o clima agradável
da serra, bons restaurantes, sossego
e ar puro. Em Maromba, ainda há o
público jovem alternativo.
O QUE FAZER?
Os pratos mais consumidos nos
restaurantes de Mauá são com o peixe símbolo da região, a truta. Ela é
preparada de várias maneiras. Mas
sua vasta rede gastronômica não se
resume a isso. Há muitos restaurantes, inclusive de alta gastronomia internacional. Mas quem prefere aquela comida “caseira” também será
atendido, com ótimos preços, o que
é muito agradável e raro em regiões
turísticas.
Também é possível alugar cavalos
para passeios pela região. Há os mais
curtos, feitos em poucas horas, e os
mais longos, realizados em alguns
dias e que proporcionam ao visitante
conhecer municípios vizinhos. Também existem passeios de motos com
quatro rodas, tour com guias e até

Varanda com vista para as montanhas: algo muito comum na região.

aventuras mais radicais.
Um dos principais pontos de lazer
da região é a cachoeira do Escorrega,
localizada na Vila de Maromba. O
nome da queda d’água é muito apropriado, pois a diversão dos visitantes
é escorregar pela pedra.
Maringá possui muitas lojas de
artesanato e o visitante praticamente
se vê obrigado a levar alguma lembrança. No lado mineiro, há a interessante Casa das Velas. O visitante
se surpreende com a quantidade de
produtos fabricados somente com
velas. Em Mauá há também a fábrica
do Bolo Húngaro, saborosa iguaria
artesanal produzida com açúcar mascavo, passas e outros ingredientes. A
delícia é encontrada em mercados e
lojas da região.
COMO CHEGAR
Saindo do Rio de Janeiro, siga
pela Via Dutra. Depois de Resende
há uma saída à direita para Penedo e
Visconde de Mauá. Todo trajeto até
Mauá é asfaltado, porém a estrada
é sinuosa e perigosa, principalmente em dias chuvosos e à noite. São
apenas 200km da capital. Um detalhe que requer maior atenção é que
na região ainda há estradas de terra e
com muitos buracos.

Lareira em hospedagem. Item comum.

Riacho em Itatiaia.
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GATOS NA ZONA SUL VIRAM
CASO DE POLÍCIA

Uma operação da Polícia Civil com a Subsecretaria
Estadual de Proteção e Bem-estar Animal resgatou 60 gatos em uma cobertura na Avenida Atlântica, na Zona Sul
do Rio de Janeiro, na altura do Leme, na manhã de 14 de
julho. A ação ocorreu após moradores denunciarem o mau
cheiro no local.
É a segunda vez que o mesmo apartamento é alvo de
um resgate por conta do número de gatos e das más condições de higiene. Na primeira vez, eram 20 animais.

- Administração Predial........................... Pág. 3
- Advogados (e INSS / Previdência)........ Pg.1,4 e 5
- Aluguel p/ festas (mesa, toalha, etc)..... Pág. 3
- Antiguidades (compra e venda)........... Pg. 10e12
- Associações:........................................ Pág. 10
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Jardinagem............................................ Pág. 8
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- Hotéis e Pousadas................................. Pág. 11
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Encontre em nosso site muito mais:

www.correiocarioca.com.br

SEQUESTRO EM COPACABANA

A Polícia Civil ainda tenta identificar dois homens envolvidos no sequestro de um juiz norte-americano na zona
sul do Rio. Eles aparecem em câmeras de segurança do
prédio em Copacabana onde o crime aconteceu.
Duas garotas de programa e um miliciano foram presos por envolvimento no caso. De acordo com os investigadores, Erivaldo Juvino Silva, chefe de um grupo paramilitar de Jacarepaguá, foi preso em flagrante quando voltava
com a vítima para o apartamento onde 200 mil reais seriam
entregues para sua liberação. O juiz chegou a fazer uma
transferência de 10 mil reais para o grupo.

IMÓVEL DE FURNAS
(EM BOTAFOGO) É VENDIDO

No último dia 13, foi vendida a antiga sede de Furnas,
subsidiária da Eletrobras, na Rua Real Grandeza, no bairro
de Botafogo, por R$ 75,4 milhões em um leilão feito pela
B3. A incorporadora Cyrela foi a empresa que comprou o
imóvel.
O prédio foi a sede de Furnas durante 50 anos. Desde
dezembro de 2020, o edifício estava desocupado. Os colaboradores foram transferidos para o Centro do Rio.
A Cyrela arrematou por R$ 75.400.014 o lote, que corresponde a uma parte do terreno da antiga sede de Furnas.
O valor foi apenas R$ 14 acima dos R 75,4 milhões do
lance mínimo.
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NOTÍCIAS DO
SEU BAIRRO!
CRACOLÂNDIA EM BOTAFOGO

Moradores de Botafogo, denunciam a formação de
uma “cracolândia” perto do prédio do Palácio da Cidade,
uma das sedes da prefeitura e de um antigo batallhão da
Polícia Militar do Rio.
Os moradores se queixam e fazem vídeos afirmando
que o lugar reúne dezenas de usuários de drogas e até traficantes, que praticam crimes como assaltos no bairro.
Vídeos feitos no local mostram uma tábua de passar
roupa sendo usada para distribuir crack.

GRAJAÚ E VILA ISABEL:
AUMENTO DE ASSALTOS

Moradores do Grajaú e Vila Isabel, na Zona Norte do
Rio, reclamam de constantes assaltos e furtos em casas da
região.
Na Rua Visconde de Santa Isabel, o hidrômetro de uma
casa foi roubado em madrugada do final de junho, mesmo
com uma grade de proteção com cadeado, causando um
grande vazamento de água. A Águas do Rio realizou a manutenção para conter o vazamento.
O morador Berg Brito diz que o marcador de gás da
mesma residência foi roubado na semana passada.

TIJUCA BATE RECORDE
DE CRIMES

O bairro da Tijuca registrou um recorde na cidade de
tiroteios durante roubos e furtos, além de tentativas desses
crimes, no primeiro semestre, segundo levantamento do
instituto Fogo Cruzado.
Recentemente, uma família ficou no meio de uma troca de tiros no bairro. Em março, um farmacêutico foi assassinado por assaltantes na região.
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