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EDITORIAL
Caros lojistas,

Chegamos ao tão esperado período de 
festas de fim de ano. Não há ser humano, por 
mais cético que seja, que não viva este mo-
mento mágico do espírito de natal. 

Neste momento idealizamos uma mu-
dança de residência, troca de carro, in-
vestimento em nossos negócios, sempre 
almejando uma mudança de vida para um ano 
novo melhor. 

Momento em que, os corações se vol-
tam a eventos filantrópicos, os amigos e 
as famílias se confraternizam, as emoções 
ficam afloradas e para o comerciante, que 
é o nosso caso, a esperança de aumento de 
vendas está demonstrada em cada unidade 
de nosso condomínio e a nossa diretoria 
tem trabalhado para que as expectativas 
de vendas sejam as melhores possíveis. 

Em que pese alguns percalços, a busca 
por parcerias com o objetivo de beneficiar 
nossos condôminos, as melhorias de nosso 
fluxo de estacionamento, a reformas em nossas 
instalações, a tentativa de melhoria no nosso 
descarte de lixo e a modernização no nos-
so sistema de gestão são algumas iniciativas 
que projetamos e estamos conseguindo im-
plantar no CADEG. Chegando o final de ano, 
em um breve balanço, queremos compar-
tilhar com todos os condôminos este vito-
rioso ano, onde certamente o fluxo de vendas 
aumentou, as unidades e o condômínio es-
tão mais bonitos. Existe muito trabalho e 
não podemos parar. Um dos objetivos de 
nossa diretoria é o de conseguir trazer a co-
munidade de nossa cidade e principalmen-
te de nosso entorno, para usufruir de nosso 
condomínio, onde algumas participações em 
eventos comunitários, colaborações com comu-
nidades carentes vem a ser coroada com a 
nossa campanha de final de ano. 

É a campanha Natal Solidário. Nesta 
campanha gostaríamos de contar nova-
mente com a participação de todos, e nes-
sa todos mesmo, onde o simples gesto de 
trazer um roupa, agasalho, cobertores, 
livros, brinquedos ou alimentos não perecíveis, 
estará ajudando os que mais necessitam. Temos 
como lema desta campanha: “doando o que 
para você não tem utilidade, poderá ajudar 
a resgatar um sorriso!” Doe! Participe! Convi-
de seus amigos e familiares a colaborar, temos o 
compromisso de ajudar o próximo. As estrelas 
do céu e o espírito de natal irão nos retribuir 
certamente.
A Diretoria Executiva
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Fim de ano chegando e o 
CADEG realizou mais uma 

edição do “Dia da Limpeza”. Afi-
nal, sempre é tempo de manter 
o ambiente de trabalho limpo e 
organizado, principalmente com 
a entrada de um novo ano. 

O “Dia da Limpeza” já é 
bastante conhecido entre os 
lojistas do CADEG, o mesmo 
acontece desde 2006, pelo me-
nos duas vezes ao ano, sendo 
idealizado pelo grupo SEBRAE/
RJ com o apoio da empresa 
de limpeza e coleta, Locanty 
Soluções e Qualidade. O obje-
tivo é conscientizar empresários 
e funcionários que um ambiente 
de trabalho limpo e organizado 
só atrai mais clientes e conse-
quentemente mais vendas aos 
estabelecimentos. 

Segundo o lojista e integrante 
do Projeto “Unir e Vencer” do 
SEBRAE/RJ, André Luis Lobo, a 
limpeza deve existir tanto no am-
biente particular de trabalho como 
nas dependências do CADEG. 
“Mantendo o ambiente limpo os 
lojistas estarão dando o exemplo 
também aos freqüentadores do 
CADEG”, explicou André. 

Este ano o evento contou com 
duas participações que garan-
tiram ainda mais o sucesso e a 
alegria do mutirão de limpeza. O 
grupo de teatro da Comlurb “Pe-

Equipe reunida na limpeza do CADEG

gando de Surpresa” e o Gari e 
passista Renato Sorriso, famoso 
por suas performances ao final 
dos desfiles das escolas de 
samba, na Marquês de Sapucaí, 
percorreram a parte externa do 
CADEG e o terceiro piso da gal-
eria central limpando, dançando 
e alertando à todos. 

Em alguns estabelecimentos 
foram colados cartazes com os 
“10 Lembretes do Cadeguito”, 
o mascote do “Dia de Limpe-
za”. Nele constam os principais 
cuidados que os lojistas e fun-
cionários devem ter para que 
seus estabelecimentos fiquem 
longe da sujeira. 

O passista Renato Sorriso para-
benizou a iniciativa que visa traz-
er melhorias à todos que freqüen-
tam o CADEG. “O legal dessa 
campanha é também a preocu-
pação com o meio ambiente e 
não só com o interior do CADEG. 
Se cada um fizer a sua parte, não 
importando se é funcionário ou 
lojista, o resultado logo aparece. 
O importante é que todos cola-
borem”, disse o passista. E com 
mais essa iniciativa os integrant-
es do Projeto “Unir e Vencer” do 
SEBRAE/RJ e a diretoria do CA-
DEG provam estar trabalhando 
cada vez mais para buscar o bem 
estar e o profissionalismo para 
dentro do condomínio.
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Decoração de Natal

Com tamanha exposição que o CADEG vem tendo 
na mídia, a administração do condomínio, incen-
tivada por alguns condôminos, investiu em uma 

nova decoração para o Natal de 2009, visando com 
isso valorizar cada vez mais o espaço e lembrar às pes-
soas a data especial em que estamos. Esta iniciativa visa 
aflorar a magia do NATAL em todos que passam pelo 
CADEG. Muitos condôminos estão elogiando a nova 
decoração e ficam muito felizes pela renovação que 
está acontecendo, mas é necessário o empenho de todos 
em ajudar a manter essa decoração bonita, não deixan-
do danificarem os enfeites. A administração do CADEG 
agradece a ajuda e a colaboração de todos neste ato.

ACONTECENDO NO CADEG

Natal Solidário

Aadministração do CADEG está promovendo a 
campanha Natal Solidário, para arrecadar doações 
de todos que quiserem colaborar com um Natal 

melhor e mais digno para muitos. Os donativos ajudarão 
instituições criteriosamente escolhidas pela Diretoria do 
CADEG. Contamos com a participação dos condôminos, 
lojistas, funcionários, clientes, amigos  e todos que quei-
ram participar,  para que possamos ajudar muitas famílias 
a ter um Natal mais FELIZ!

Aniversário do 
CADEG

Em Janeiro de 2010, o CADEG comemora 48 anos 
de prestação de serviços à comunidade da cida-
de do Rio de Janeiro. Aguardem, pois esta data 

será comemorada com muita alegria por toda a comu-
nidade do CADEG, além de dar início a uma nova etapa 
para a administração. Aguardem mais ações serão rea-
lizadas para o benefício de todos!

Avenida Central 05, CADEG

da Culinária 
Árabe.

O Melhor

Cadeg Sustentável

A Administração do CADEG vem, ao longo de sua 
gestão, lutando para tornar nosso condomínio 
melhor em muitos aspectos, porém os desafios 

são grandes. Um dos deafios é conscientizar a todos 
que para o Cadeg ser melhor depende da ação individual 
de cada um. Nesse aspecto, a Administração vem rea-
lizando reuniões e debates de conscientização em áre-
as especificas de atuação dos condôminos. Em uma 
dessas ações já realizadas, foram convocados os 
responsáveis por bares e restaurantes estabelecidos 
no CADEG, para a determinação de regras nos quesi-
tos limpeza, organização das áreas comuns utilizadas pe-
los mesmos e descarte seletivo de óleo vegetal. Em outra 
ação convocaram-se os condôminos responsáveis por 
maior geração de lixo, para que sejam determinadas 
regras para o descarte e acondicionamento do lixo ge-
rado e para definir responsabilidades por parte dessas 
empresas na limpeza das partes comuns do condomínio,  
bem como no planejamento para a utilização consciente 
do alimento em condições de aproveitamento, que atu-
almente é descartado.

Visão de Futuro 

Muitas ações estão sendo realizadas com o intui-
to de valorizar nosso condomínio, mas em todas 
essas ações a de maior importância é a SUA 

PARTICIPAÇÃO!!! O CADEG vem sendo visitado por  
representantes de vários setores da sociedade, como eco-
nômico, político, público, empresas privadas entre outros, 
que estão interessados em investir em nosso condo-
mínio com ações estratégicas e de marketing além do 
comparecimento mais freqüente da mídia ao CADEG. Mas, 

se nossos condôminos não participarem ativamente des-
te processo, se não colaborarem com as ações que estão 
sendo realizadas, se não participarem das reuniões as 
quais têm sido convocados, ficará cada vez mais difícil 
para o CADEG crescer e expandir suas fronteiras. São 
poucos os que participam dessas ações, mas esses 
poucos provam, com sua dedicação, o amor que sentem 
por este condomínio. Nós condôminos temos que olhar a 
nossa volta, e observar o que está acontecendo, perceber 
como o CADEG vem crescendo, reparar como os clientes 
que freqüentam estão mudando, estão aumentando. A Admi-
nistração convida a todos os frequentadores de nosso con-
domínio a participar das ações que visam ao futuro do 
CADEG e de todos nós comerciantes, empresários, lojistas, 
funcionários, colaboradores, prestadores de serviços, ou 
seja, ao futuro de toda a comunidade do CADEG. Estamos 
esperando vocês para participarem. Informem-se, procurem 
a Administração e saibam como ajudar, como participar para 
a construção do CADEG do FUTURO.

Concurso Cultural 
no site do CADEG 

Em mais uma ação de mídia para o CADEG, e com 
o apoio dos participantes do projeto Unir e Vencer 
do SEBRAE/RJ, serão realizados durante o mês 

de  dezembro vários sorteios pelo site do CADEG. Par-
ticipe desta promoção e concorra à garrafas de Prosec-
cos Aurora além de belas Cestas de Natal oferecidas aos 
vencedores de cada semana.

R E V I S T A

Anuncie e dê um
 upgrade em seu negócio.

Para anunciar ligue: (21) 3579-8741 / 7814-3605
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Natal No 
CaDEG

Mais um ano está se despedindo e os preparativos para as festas de fim 
de ano já estão a todo vapor. Reuniões de confraternização, amigo oculto, 
Reiveillón e o Natal em especial, são comemorações bastante importantes para 
os comerciantes. É a época do ano em que o movimento de consumidores aumenta 
nas lojas e consequentemente traz também o aumento nas vendas. No CADEG 
essa euforia não é diferente.

Neste fim de ano o consumidor que frequentar o con-
domínio, mais uma vez, será favorecido com a var-
iedade de produtos vendidos nas lojas. A começar 

pelas flores e os enfeites, naturais e artificiais, que sem 
dúvida ganham um espaço especial no CADEG. 

Atualmente a ornamentação de ruas, casas, escritórios 
e jardins tem sido muito valorizadas pelas pessoas e no 
Cadeg encontram-se variedade e qualidade que atraem 
muitos consumidores. A própria decoração de Natal do 
Cadeg este ano foi feita por profissionais que tiveram um 
cuidado todo especial, com o objetivo de atrair o público 
que gosta de apreciar uma bela decoração. As árvores 
no hall de entrada e na sobreloja do mercado, com 
seus enfeites e luzes estão dando ao Cadeg um clima 
convidativo de fim de ano, festas e confraternização. 

Mas para a festa ficar perfeita são necessários outros 
ingredientes. No Cadeg o consumidor encontra frutas da 
época e até algumas exóticas, que vão deixar a mesa da 
ceia mais colorida, saudável e apetitosa. As especiarias 
tipicamente natalinas também não podem faltar. Nozes, 
frutas cristalizadas, frutas secas, panetones e muito mais 
são vendidos em diversas lojas do CADEG. E para o prato 
principal, que tal uma bela receita feita com um delicioso 
bacalhau? A procura pela iguaria e as vendas tem aumen-
tado consideravelmente no CADEG. (Confira a sugestão 
de receita no fim desta matéria). E para acompanhar à re-

feição, nada melhor do que um bom vinho e a meia noite 
um excelente espumante não pode faltar. Essas e outras 
bebidas com preços acessíveis, o consumidor encontra 
nas lojas especializadas do ramo também no Cadeg.E 
mesmo com todos esses ingredientes para uma ceia farta 
comprados, não podemos esquecer o verdadeiro sentido 
e espírito do Natal. Uma data fundamentalmente religiosa 
para muitos e principalmente voltada para a confrater-
nização dos povos, para a mobilização solidária que na 
verdade deveríamos ter durante todo o ano, mas que se 
aflora demasiadamente nesta época.

 É chegado o tempo de perdoar, renovar as esperan-
ças, unir os pensamentos em prol da paz, principalmente 
mundial. E é com esse pensamento que o CADEG quer 
mobilizar a todos neste Natal. Além das próprias compras, 
cada um também pode colaborar para que pessoas mais 
necessitadas tenham um Natal tão feliz quanto o de cada 
um de nós. A direção do Cadeg convida a todos, lojistas, 
funcionários, clientes e amigos que queiram participar da 
campanha “Natal Solidário”. Serão arrecadados até o dia 
20 de dezembro de 2009, roupas, calçados, cobertores, 
livros e alimentos que serão destinados a instituições de 
caridade. 

Não deixe de participar, o Natal melhor de alguém 
pode depender de você. Trazendo o que para você não 
tem utilidade, estaremos resgatando um sorriso.

A NOVA 

DECORAÇÃO DE 

NATAL DO CADEG 

TEM ATRAIDO MAIS 

CONSUMIDORES 

AO MERCADO

Bacalhau em Natas
E para este fim de ano que tal um bacalhau diferente?
O bacalhau em natas é um prato com bacalhau desfiado ou lascado envolvido 
num refogado de cebola juntamente com batatas fritas, molho bechamel e natas.

Ingredientes

Bacalhau demolhado                  4 postas
Batatas                                          1 kg
Azeite                                            1 dl
Cebolas média                              2 und.
Alho                                          3 dentes
Farinha                                          40 g
Manteiga                              40 g
Leite                                          2.50 dl
Natas                                          2.50 dl
Sal                                          q.b.
Pimenta                              q.b.
Noz moscada                              q.b.
Sumo de limão                              q.b.
Queijo ou pão ralado                 col. Chá

Como fazer ?

1 - Coza o bacalhau durante três 
minutos em 0,5 l de água. Retire a 
pele e as espinhas e parta-o em 
lascas pequenas. Reserve a água;

2 - Descasque as batatas, lave-as, 
corte-as em pequenos cubos e 
frite-as em óleo quente, sem deixar 
alourar. Depois de fritas, escorra-as 
bem e coloque-as em papéis ab-
sorventes para lhes tirar o excesso 
de gordura. Tempere-as com sal; 

3 - Corte as cebolas em meias luas 
finas e refogue-as em azeite, junta-
mente com alho picado, até ficarem 
translúcidas. Junte as lascas de 
bacalhau, deixe refogar mais um 
pouco, e misture depois as batatas 
e envolva-as no preparado;

4 - Prepare um molho de bé-
chamel: derreta a manteiga num 
tachinho, acrescente a farinha e 
mexa bem; junte, aos poucos, 1 
dl de água da cozedura do ba-
calhau, mexendo sempre; junte 
depois o leite e as natas e mexa 
até borbulhar; e, finalmente, retire 
do lume e tempere com sal, pi-
menta, noz moscada e sumo de 
limão;

5 - Misture 2/3 do béchamel na 
cebolada de bacalhau e batatas 
e disponha a mistura num 
tabuleiro, previamente untado 
com manteiga. Cubra a superfície 
com o restante molho, polvilhe 
com queijo ou pão ralado e leve 
ao forno até alourar bem. Sirva 
com esparregado.
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A nova gestão da diretoria do CADEG, 
presidida há oito meses por André Lima 
Pereira, deu continuidade à gestão direcio-
nada à reestruturação e à modernização 
do CADEG. Aos poucos muitas mudanças 
estão acontecendo, especialmente na área 
social do diretor Armed Nemr. Um dos pro-
jetos em pauta tem o objetivo principal 
de trazer benefícios a todos que traba-
lham no CADEG. Estão sendo negociadas 
parcerias com correto¬ras e empresas do 
ramo de seguros para a obtenção de condi-
ções diferenciadas para os condôminos do 
CADEG. Alguns estabelecimentos já estão 
contratando este beneficio com a empresa 
do ramo de seguros empresariais Marítima 
Seguradora, consultem, você empresário se 
surpreenderá com as condições. 

A Icab Corretora de Seguros foi a em-
presa indicada pelo Diretor Presidente 
para atuar como consultora neste proje-
to, pois seus 20 anos de experiência na 
área geram credibilidade e confiança e 
permitem firmar com tranqüilidade a par-

ceria. Segundo o Consultor de Seguros da 
própria Icab, Luiz Monteiro, a idéia é trazer 
facilidades. “Queremos disponibilizar aos 
condôminos e aos seus funcionários, segu-
ros de vida,  saúde, odontológico, alimentar 
e até automotivo por um valor muito mais 
acessível comparado aos preços de merca-
do. A longa jornada de trabalho no CADEG 
também dificulta bastante a busca dos con-
dôminos por empresas do ramo de seguro. 
O funcionário sai do CADEG e quer ir pra 
casa dormir. Facilitaria bastante ter a base de 
uma empresa de seguros dentro do próprio 
CADEG”, explicou o consultor. 

Com uma base fixada dentro do condomí-
nio, atendendo lojistas, condôminos e funcio-
nários, futuramente a região se tornaria um 
ponto de referência.Comodidade, facilidade 
e consequentemente bem-estar a todos, este 
é o objetivo da nova diretoria. “O CADEG 
não é apenas um conglomerado de lojas 
e sim uma força empresarial.  Esse é  o novo 
conceito que a administração do CADEG esta 
trabalhando para divulgar no mercado” , defi-

niu em poucas palavras o também Consultor 
de Seguros, Cláudio Cabral. 

Outra seguradora que também está dese-
nhando uma proposta de compromisso com 
o condomínio, na parte de automóveis, finan-
ciamentos, consórcios e também empresa-
rial é a Porto Seguro: empresa respeitada no 
mercado e já conhecida do grande público. 
O interesse da Porto Seguro é conceder 
condições especiais, diferenciadas das já 
existentes no mercado, através da parceria 
entre as três instituições: PORTO SEGURO 
x ICAB x CADEG. 

Aguardam-se, ainda, algumas respostas 
de profissionais do mercado que também 
se interessaram pela parceria com a Icab e 
o CADEG. Temos certeza de que, nesta nova 
fase do CADEG, os parceiros que derem as 
mãos neste momento poderão permanecer 
assim durante muito tempo.

Para maiores informações entre em  contato com 
a Icab nos telefones: 2572-1111 ou 7831-1578. 
Falar com Luiz Monteiro ou Ivan Cabral.
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A pós completarem 30 
anos de fundação, a 
RTR Consultores Tra-

balhistas, empresa que presta 
serviços ao CADEG nas ques-
tões trabalhistas atendendo ao 
convite da Administração do 
condomínio, realizou  pales-
tra para condôminos, lojistas e 
funcionários no dia 23 de ou-
tubro, no auditório do condo-
mínio. Os temas abordados 
foram: Gestão Empresarial, 
Rotinas Trabalhistas, Visão da 
Advocacia e do Judiciário; 
Fiscalização e Prevenção 
– Normas Emitidas pelo Mi-
nistério do Trabalho e ainda 
Gestão no Segmento Varejo. 

O advogado especializa-
do em Direito do Trabalho e 
um dos fundadores da RTR 
Consultores Trabalhistas, Dr. 
Ricardo Alves da Cruz, foi o 
primeiro a palestrar. O tema 
abordado foi Gestão Empresa-
rial, Rotinas Trabalhistas Visão 
da Advocacia e do Judiciário. 

A primeira questão esclare-
cida foi sobre a importância 
de manter a empresa bem 
documentada e estes do-
cumentos estarem sempre 
em mãos dos responsáveis, 
o que facilita o atendimento 
de solicitação fiscal a qual-
quer momento. Um contrato 
de trabalho bem esclarecido 
para ambas as partes e, prin-
cipalmente, um boletim de 
ocorrência para registro de 
alguma infração das normas 
e regras do estabelecimento 
são necessários para se evi-
tarem futuros transtornos.

O palestrante ressaltou 
que, em alguns casos, o 
boletim de ocorrência des-
carta a necessidade de 
testemunhas no Judiciário 
em ações trabalhistas. E, fa-

lou sobre a conveniência de 
evitar-se demissão por justa 
causa.  Alertou ainda que 
quaisquer modificações pos-
teriores ao contrato de tra-
balho devem ser muito bem 
esclarecidas. 

O segundo palestrante foi 
o Desembargador Federal, 
Ivan Dias Rodrigues Alves, 
que complementou ainda 
sobre Justiça do Trabalho. 
Ele relatou que nada deve 
ser feito de improviso na con-
tratação e na definição das 
funções de um empregado, 
evitando-se assim maiores 
problemas. “Tudo deve estar 
previamente programado...”, 
alertou o desembargador, 
“... cada funcionário deve saber 
exatamente sobre suas funções 
e conhecer também os males 
que seus atos podem causar”.                                                                                                                                         
 Complementando com 
precauções fundamentais 
ao empregador e ao empre-
gado, Dr. Ivan afirmou que 
quando os fatos chegam à 
Justiça do Trabalho, oralmen-
te ou por escrito,  a  situação 
torna-se muito complicada. 
Discorreu sobre o passo a 
passo de um julgamento e, 
sobre pedido de recurso de 
qualquer uma das partes, 
dando exemplos de recursos 
na Justiça do Trabalho. 

O terceiro palestrante do 
dia, o Auditor Fiscal do Minis-
tério do Trabalho, Dr. Odair 
de Brito Franco, direcionou 
sua apresentação para as 
Normas Regulamentadoras 
da Segurança e Medicina 
do Trabalho. Muitas dúvidas 
são constantes quanto às leis 
que protegem os emprega-
dos de atividades perigosas 
e de outras que, de alguma 
forma, causam riscos à saú-

de dos mesmos. 
Dr. Odair mencionou algu-

mas das 33 normas regula-
mentadoras e das 4.104 infra-
ções trabalhistas. Descreveu 
os três documentos imprescindí-
veis aos estabelecimentos. 

O PPRA – Programa de 
Prevenção de  Riscos  Am-
bientais, o PCMSO – Progra-
ma de Controle Médico e de 
Saúde Ocupacional   e   o    
ASO – Atestado de Saúde 
Ocupacional. 

O objetivo do PPRA é preser-
var a saúde e a integridade físi-
ca dos trabalhadores. Nele, se 
informam as atividades feitas 
no local, o número de funcio-
nários e suas funções e se 
identificam também os riscos 
ambientais existentes no tra-
balho, tais como ruído, calor, 
frio, radiações, vibrações, 
deficiências de iluminação, 
bactérias, fungos, parasitas, 
vírus, etc. Ele é um espelho 
da realidade do ambiente de 
trabalho.

O PCMSO é o programa 
de prevenção, rastreamento 
e diagnóstico precoce dos 
agravos à saúde, visando 
constatar a existência de do-
enças profissionais e/ou da-
nos irreversíveis à saúde do 
empregado, especialmente 
no âmbito coletivo. 

Finalmente o ASO, ates-
tado que define se o funcio-
nário está apto ou inapto ao 
exercício de suas funções 
dentro da empresa. O ASO 
deve ser emitido após exame 
admissional, periódico e/ou 
demissional. Um Auditor Fis-
cal do Trabalho ou qualquer 
outro Fiscal pode chegar ao 
estabelecimento comercial 
e solicitar a documentação 
obrigatória e, se for o caso, 

notificar e autuar pela falta de 
algum desses documentos. 
Se uma das normas inseri-
das nesses documentos for 
burlada, a empresa sofrerá 
com multas, embargos ou 
interdições e até com conde-
nações trabalhistas penais.

 A apresentação do último 
palestrante, Dr. Walter Brito, 
Engenheiro que trabalha na 
Área de Gestão Empresarial, 
enfocou Gestão no Segmen-
to de Varejo. O engenheiro 
deu uma consciência maior 
de como lidar com a ativida-
de da venda no varejo.

De acordo com estatísti-
cas, apenas 50% das empre-
sas sobrevivem ao primeiro 
ano de operação. Por isso, 
há necessidade de plane-
jamento e conhecimento do 
ramo em que se vai atuar. No 
caso do varejo, o comerciante 
é o elo  final  entre  o  produtor  
e  o   consumidor. Ele  preci-
sa conhecer a cadeia que se 
forma desde o cultivo ou fa-
bricação até chegar às mãos 
do consumidor.  

Conhecendo esse trajeto 
e também as características 
do seu consumidor fica mais 
fácil saber onde atuar para 
conquistá-lo cada vez mais. 
“A concorrência é cada vez 
maior e mais cruel. A diferen-
ciação está no seu conhe-
cimento sobre o seu cliente”, 
resumiu o Dr. Walter Brito. Ao 
final das apresentações, foi 
dado espaço aos presentes 
para questionamentos per-
tinentes e, todas as dúvidas 
foram respondidas.

Saúde Bucal

Nesta edição da 
Revista CA-
DEG estamos 

estreando uma nova sessão 
chamada “Utilidade Pública”: 
um espaço reservado para 
especialistas em diversos 
assuntos esclarecerem as 
dúvidas mais constantes 
do dia-a-dia das pessoas. 
E pra começar vamos con-
tar com a colaboração do 
Doutor Ricardo Cader da 
Silva, dentista formado 
pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, espe-
cializado em terapia peri-
odontal e prótese dentária. 
Mestre em dentística e 
futuramente Doutor tam-
bém em dentística.

Revista CADEG – Com que freqüência 
deve-se visitar um consultório dentário?
Dr. Ricardo Cader - Os pacientes que tem 
uma vida saudável e mantêm cuidado crite-
rioso com a higiene bucal devem adotar como 
rotina a visita ao dentista de 6 em 6 meses. 
Já o tratamento de pacientes que desen-
volvem algum tipo de patologia na cavidade 
oral ocorre de acordo com a gravidade do 
caso. As manutenções vão variar de acordo 
com cada paciente, diminuindo os intervalos 
das visitas para 45 em 45 dias ou 15 em 15 
dias. O mais importante é a prevenção e não 
o tratamento de doenças bucais.

R C – Crianças e adultos devem seguir a 
mesma rotina de visitação?
Dr. Ricardo - A rotina de visitação ao consultório 
é a mesma tanto para as crianças como para 
os adultos. Apenas na troca da dentição é 
necessário um cuidado maior com as crianças, 
recomendando-se intervalos menores entre 
as visitas. Estas visitas possibilitam o acom-
panhamento do desenvolvimento do padrão 
ósseo, bem como o da erupção dentária 
da criança. Se houver suspeita de algum 
problema nesse processo, entra, então, a 
ortodontia preventiva. 

R C – Quais os principais cuidados com a 
primeira dentição das crianças?
Dr. Ricardo - Os pais devem levar seus filhos ao 
consultório dentário logo depois dos primeiros 
sinais de erupção do dente. Até mesmo para 
que a criança se acostume com a visitação 
a um consultório dentário, se familiarize com 
o profissional e com os tratamentos desde 
cedo. O erro dos pais é que eles só trazem 
as crianças ao consultório, quando ela já está 
passando por algum problema e, então, essa 
visita acaba sendo traumática para a criança.

R C – Quais as principais doenças que ata-
cam os dentes?
Dr. Ricardo - As patologias que mais acometem 
a cavidade oral são a cárie dentária e a doença 
periodontal, que vai da gengivite à periodontite. 
O desenvolvimento da cárie dentária acontece 
devido a vários fatores. Para que ela ocorra, 
é preciso um hospedeiro, que no caso é o 
dente, uma alimentação rica em sacarose e 
a presença do patógeno, que é a bactéria 
que causa a cárie. Esses três elementos em 

conjunto se transformam em uma bomba para 
a saúde dos dentes. Daí começa a existir a 
cárie.

R C – O que deve ser evitado para se ter 
saúde bucal?
Dr. Ricardo - O conselho é que os pacientes 
tenham um cuidado maior, com uma dieta 
rica em fibras e não, em sacarose. Sendo 
essa adaptação mais fácil para os adultos 
do que para as crianças, é aconselhável que 
se dê o doce de uma única vez, logo após 
cada refeição, evitando assim que a criança 
coma doce durante todo o dia. A presença 
da sacarose diminui o PH da boca e deixa 
a bactéria fazer o seu metabolismo, trazen-
do a cárie.

R C – Existe algum alimento que combata 
as doenças bucais? 
Dr. Ricardo - Não existem alimentos, recei-
tas ou fórmulas milagrosas que não sejam 
tratamentos dentários, para manter a saúde 
dos dentes. Apenas a ingestão de alimentos 
ricos em fibras, como dito anteriormente, 
pode prevenir a cárie. Esses alimentos es-
timulam a salivação, equalizando assim o PH 
da boca. Com isso não há diminuição de PH, 
não há perda de mineral e nem de cálcio da 
estrutura dentária. Os alimentos fibrosos di-
ficilmente aderem aos dentes e à gengiva, 
facilitando assim a higiene bucal, diferente 
dos alimentos gordurosos e ricos em sac-
arose, como doces, biscoitos e massas.

R C – O que tem sido mais procurado pe-
los clientes?
Dr. Ricardo - Hoje em dia os consultórios den-
tários também são bastante procurados para 
tratamentos estéticos. A procura de um den-
tista ocorre basicamente por dois motivos: 
dor ou estética. Infelizmente o cuidado pre-
ventivo ainda não é uma constante na vida 
das pessoas. O clareamento, por exemplo, 
é muito procurado. Nessas circunstâncias é 
importante lembrar que cada indivíduo tem 
sua cor natural dos dentes e os pigmentos 
que mais causam escurecimento, sem pre-
cisar citar o cigarro, são o café, o mate e o 
vinho tinto. Este último, o pior de todos. Por 
isso, também é aconselhável a higiene bu-
cal, logo após a ingestão dessas bebidas.

Dr. Ricardo Cader (primeiro à 
direita) e a equipe do Centro 
Odontológico CADEG
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