




Periodicidade Mensal - Distribuição Gratuita - Edição nº 70 - junho/2013 - Ano V - Tiragem: 22.000 exemplares

Prefeito Eduardo Paes determina suspensão de licenciamentos para demolições, constru-
ções, reformas e transformações nos limites do bairro por sessenta dias. | Página 8

Decreto paralisa obras na Freguesia

Saúde:
Dengue
Secretaria Municipal de Saú-
de - SMS, aponta queda nas
notificações da doença na
área AP4, que engloba a área
de Jacarepaguá| Página 12

Saiba mais

Especialista dá dicas de segu-
rança para evitar acidentes

Balões | Página 10

Cultura | Página 25
Confira a programação das
festas juninas e da Lona Cultu-
ral Jacob do Bandolim

Jornada
Mundial da
Juventude
Evento reunirá mais de um
milhão de jovens peregrinos
de diversas nações. Papa
Francisco deverá visitar o
Riocentro| Página 21



2 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET

Editorial STELLA*  WALLITER Expediente

Diretor: Nelson Cardoso
nelson@backstage.com.br
Coordenação de Redação:

Stella Walliter
stella@nossobairro.net

Edição:
Danielli Marinho

editor@nossobairro.net
Revisão

Heloisa Brum
Redação e fotografia

Alessandra Nunes
redacao@nossobairro.net
Assistente de Redação

Maristella Alves
Financeiro

Rafael Pereira
adm@backstage.com.br

Projeto Gráfico / Arte
Leandro J. Nazário

arte@nossobairro.net
Diagramação

Leonardo C. Costa
diagramacao@nossobairro.net

Publicidade
Hélder Brito da Silva

publicidade@backstage.com.br
Comercial

anuncios@nossobairro.net
Colunistas

Carlos Araujo, Fátima Guerra, Léo Freitas,
Maria Helena dos Santos, Malu Rodrigues,

Ricardo Pires e Tiago Mohamed
Logística

Adilson Santiago e Ernani Matos
circulacao@nossobairro.net

Distr. Gratuita Jornal Nosso Bairro
CNPJ: 29.418.852/0001-85

Tel./fax:(21) 3627-7945 / 2440-4549

As matérias e os artigos assinados são de responsabilidade
dos autores. É permitida a reprodução, desde que seja citada
a fonte e que nos seja enviada a cópia do material. O jornal não
se responsabiliza pelas matérias assinadas e pela veracidade
dos anúncios veiculados.

Ano V - Edição 70 - junho/2013

Nossa missão
O Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá nasceu
com o objetivo de promover a disseminação das
informações que interferem no cotidiano e di-
vulgar os eventos sociais e culturais da região.

JORNAL FILIADO | ADJORI-RJ
ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO

INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

De que depende o futuro de Jacarepaguá?

Nosso compromisso
Nosso compromisso é tentar, através da
transmissão das informações, melhorar a
qualidade de vida dos moradores da Bai-
xada de Jacarepaguá.

A publicação do decreto número
37.158, do dia 16 de maio no Diário
Oficial do Município, que determina
a suspensão por 60 dias de novas
construções nessa área, coloca o
bairro da Freguesia em destaque
nesta edição. A busca por uma so-
lução para impedir o acelerado
crescimento desse bairro vem ge-
rando iniciativas que visam reduzir
o descontentamento da popula-
ção, e o primeiro passo foi essa
medida que cria a Área de Especial
Interesse Ambiental (AEIA) no local.
No Brasil, as ideias premiadas po-
dem render frutos, mas é neces-
sário contar com a participação da
sociedade, pois os atos  de fiscali-
zar e denunciar é que determina-
rão o sucesso da criação. Mesmo
convencida de que 60 dias será
pouco e não resolverá o problema,
espero que o prazo possa ser es-
tendido e a eficácia do decreto
seja aprovada.

Aproveitando o clima de romantis-
mo, o JNB, que festeja seis anos de

fundação, reservou em suas páginas
espaços para abordar o amor implíci-
to no mês de junho, seja pela magia
do dia 12, quando se comemora no
Brasil o Dia dos Namorados, ou sim-
plesmente pela chegada da nova es-
tação, o inverno, que nos remete ao
aconchego, a apreciação de uma cu-
linária rica em pratos “quentes”,
acompanhados por boas bebidas,
incluindo o vinho e outras delícias.
E, por falar em clima de romance,
que tal convidar seu par para curtir
as tradicionais festas juninas da re-
gião? Escolas, clubes, igrejas, espa-
ços culturais organizam arraiás com
quadrilhas, barracas de comidas típi-
cas e muitas atrações. Confira na
agenda cultural da página 20.
Saiba também como está a organi-
zação para a Jornada Mundial da
Juventude e os preparativos para
uma possível visita do Papa Fran-
cisco, evento que marcará a histó-
ria de Jacarepaguá.

Boa leitura e aproveite para curtir
as festas.
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Direito

DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 9335-1036 / 8280-0071
MHS1@IBEST.COM.BR

Contratação no
comércio eletrônico

Caro leitor, apresento nesta edição, o Decreto nº: 7.962, de 15 de março de
2013. Este Decreto dispõe sobre a contratação no comércio eletrônico, abran-
gendo os seguintes aspectos:

a) Informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor;

b) Atendimento facilitado ao consumidor;

c) Respeito ao direito de arrependimento.

A Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor,
continua valendo, apenas veio para clarear alguns pontos que ficaram obs-
curos no que pertine ao comércio eletrônico.

Os endereços deverão estar em local de fácil visualização e de destaque: o
nome empresarial, o número de inscrição do fornecedor, caso tenha,  ende-
reço físico e eletrônico e demais informações para sua localização e contato,
as características do produto ou serviço, os riscos à saúde e à segurança
dos consumidores, assim como discriminação no preço, de quaisquer des-
pesas adicionais ou acessórias, tais como as de entrega ou seguros, condi-
ções integrais de entrega incluindo modalidades de pagamentos, disponibi-
lidade e forma de execução do serviço.

A novidade fica por conta da obrigação de informar clara e ostensivamente
sobre quaisquer restrições à fruição da oferta.

Para garantir o atendimento facilitado ao consumidor, o fornecedor deve-
rá apresentar um sumário do contrato antes da contratação, com todas
as informações e fornecer ferramentas para correção de algum erro conti-
do no contrato.

O direito ao arrependimento deve vir de forma clara e ostensiva, disponibilizando
meios eficazes para o exercício do direito, como a utilização da mesma fer-
ramenta que foi usada para a contratação do serviço, ou seja, se usou a internet
para a contratação, poderá usá-la para informar seu arrependimento, sem prejuízo
de outros meios disponíveis. O arrependimento implica na rescisão dos con-
tratos acessórios, sem qualquer ônus para o consumidor e o fornecedor de-
verá comunicar imediatamente a financeira a manifestação do arrependimen-
to para que esta tenha tempo hábil de não lançar na fatura do consumidor
ou, caso já o tenha feito, estornar o valor.

No caso da compra coletiva ou modalidade análoga (semelhante), o con-
sumidor deverá ser informado da quantidade mínima de consumidores
para a efetivação do contrato e neste deverá estar contida a identifica-
ção do fornecedor responsável pelo site e do fornecedor do produto ou
serviço oferecido.

Espero, sinceramente, ter contribuído mais uma vez para seu conheci-
mento jurídico.

Um forte abraço e fique com Deus.

Contatos: 9335.1036, e-mail: direitoaoalcancedetodos@hotmail.com
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Subprefeitura

SUBPREFEITO TIAGO MOHAMED
BARRA E JACAREPAGUÁ

REDACAO@NOSSOBAIRRO.NETCartas

ASFALTO QUE NÃO CHEGOU

Gostaria de saber por que a Rua Capitão Menezes, que liga a Rua Cândi-
do Benício à Rua Quiririm, na Praça Seca, é a única em seu entorno que
não foi asfaltada? Tendo em vista que, segundo me informaram, ela consta
como asfaltada na prefeitura.

Samuel Davi

Resposta – A Rua Capitão Menezes foi asfaltada durante as obras do Bairro
Maravilha da Praça Seca. Foram feitas obras, inicialmente, no lado em que
havia problemas de drenagem. O outro lado também deverá receber obras
de melhoria, mas ainda sem previsão.

DESORDEM NA ESTRADA DO CAPENHA

Na Estrada do Capenha, em frente ao antigo Colégio Servita São José, a
calçada se tornou um depósito de lixo, e os pedestres são obrigados a
passar pela rua correndo o risco de serem atropelados.
Toda a Estrada do Capenha encontra-se em obras, ocasionando um trans-
torno geral. A via está abandonada desde o seu início, onde tem a facul-
dade Estácio de Sá, até a Estrada do Pau Ferro, próximo à entrada da
Linha Amarela. Em frente à Praça de São Jorge é uma sujeira, uma de-
sordem. A praça se tornou puro mato. No largo onde existe esta praça
há um comércio irregular que invadiu a calçada deixando menos de 60
centímetros de passagem para os pedestres. Precisamos fiscalizar e tirar
o que é posse. Todas as calçadas da estrada estão desniveladas e sujas,
como se já não bastassem os transtornos das obras que, pelo que fiquei
sabendo, permanecerão até o final do ano.

Stella Ribeiro

Resposta – Como você mesma disse, a rua está em obras da macrodrenagem
da Bacia de Jacarepaguá. Com a conclusão das obras, a rua será reasfaltada.
As obras também passam pela praça, o que dificulta a manutenção. Sobre
o lixo, a Comlurb faz a coleta com frequência no local, mas há um problema
sério por causa do descarte irregular de entulho. A prefeitura está estudan-
do uma maneira de evitar que isso continue acontecendo. A Comlurb faz
serviço de remoção gratuita de entulho, basta agendar o serviço através do
telefone 1746. É necessário que os moradores utilizem esse serviço.

DEPÓSITO DE LIXO

Venho já há algum tempo observando a quantidade de entulhos jogados
por transeuntes e carroceiros embaixo da ponte da Linha Amarela, em
frente à Papizzo. Eles descartam materiais de obras e lixos diversos, im-
pedindo a passagem de pedestres. Sem contar com o mau cheiro que
exala do local. Um dia desses, jogaram várias latas de tinta pela calçada,
móveis, portas, fora o que já estava lá há muito tempo, demonstrando o
total abandono desse trecho. Pedimos providências urgentes.

Pedro Junior

Resposta – No local estamos construindo uma baia de ônibus para dar uso
a esse local e inibir o descarte irregular de lixo. Também será feita a melhoria
da iluminação pública.
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Na mira do leitor

POSITIVO
Os moradores da região voltam a ter opções de entretenimento com
a reabertura da Lona Cultural Jacob do Bandolim no Pechincha. O local
estava interditado, após vistorias do Corpo de Bombeiros, intensifi-
cadas depois do incêndio na boate Kiss, no Rio Grande do Sul, du-
rante a madrugada do dia 27 de janeiro.

NEGATIVO
O semáforo da Rua André Rocha, na altura da Estrada do Tindiba, na
Taquara, é uma prova de paciência para os transeuntes. Com o fluxo de
veículos intenso nesta via, os pedestres são obrigados a esperar 4 minu-
tos para o sinal fechar para os veículos, sendo que permanece apenas 1
minuto neste modo, permitindo a travessia. É comum observar pessoas
correndo entre os veículos na tentativa de agilizar o processo de traves-
sia, o que representa um risco para a população da região.

Atenção leitor! Este espaço é destinado a participação de todos. Envie os dados principais com foto, do ponto positivo ou negativo de Jacarepaguá para o e-mail: redacao@nossobairro.net
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Freguesia ganha Área de Especial Interesse Ambiental

O crescimento imobiliário na Freguesia é algo que preocupa os
moradores da região há muito tempo. Com o objetivo de preser-
var e manter a qualidade do ambiente urbano do bairro, freando
novas construções na região, a Prefeitura do Rio criou a Área de
Especial Interesse Ambiental (AEIA), através do decreto nº
37.158, de 16 de maio de 2013.
Com o surgimento da AEIA, ficam
suspensos, pelo período de 60 dias, a
contar da data de publicação do decreto,
o licenciamento de demolição, constru-
ção, acréscimo ou modificação, refor-
ma, transformação e uso, parcelamento
do solo ou abertura de logradouro nos
limites da região.
O subprefeito da Barra e Jacarepaguá,
Tiago Mohamed, afirmou que o cres-
cimento acelerado da Freguesia é algo
que persiste já há algum tempo e é uma
preocupação constante da população
do bairro. “Os transtornos causados
também geram constantes reclamações
dos moradores. Esse decreto do pre-
feito Eduardo Paes atende a este an-
seio”, comentou.
O subprefeito Tiago Mohamed pro-

meteu uma reunião com os morado-
res para explicar a resolução, porém,
até o fechamento desta edição, a data
ainda não tinha sido definida. “Vamos
conversar e explicar como funciona-
rá este decreto, pois todos estão pre-
ocupados com a grande quantidade de
empreendimentos imobiliários lança-
dos e o consequente crescimento no
bairro”, declarou.
O novo decreto leva em consideração
a qualidade paisagística da Baixada de
Jacarepaguá – um ambiente urbano
composto por morros e vales –; os bens
culturais tombados e os riscos que o
recente processo de adensamento da
região apresenta à manutenção da qua-
lidade ambiental, à paisagem urbana e
à qualidade de vida na Freguesia.
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Prefeitura suspende obras por 60 dias
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Animais na rua preocupam moradores
Reunião do CCS também apontou problemas no trânsito da região

Além dos problemas já discutidos em reuniões anteriores que
ainda persistem, como tráfico de drogas e estacionamento irre-
gular, a reunião do Conselho Comunitário de Segurança (CCS)
trouxe à tona uma nova queixa por parte dos moradores: o trân-
sito de animais, como cavalos e porcos, em vias públicas dos
bairros Gardênia Azul, Pechincha, Anil e Freguesia.

O comandante Almyr Mendonça com o presidente da mesa Carlos Eduardo da Silva

O encontro, que foi realizado no dia 23
de maio, no 18º Batalhão da Polícia Militar,
contou com a participação de 45 pes-
soas e do subprefeito Tiago Mohamed.
Outros dois problemas levantados
pelos presentes foram as festas ilegais
que acontecem durante a madrugada
no Condomínio Gabinal, na Freguesia,
e os assaltos na Praça Seca, além das blitz
realizadas pela polícia em locais de gran-
de movimentação de pedestres.
Durante o Conselho, os tenentes do
18º Batalhão apresentaram os relató-
rios de apreensões e prisões realiza-
das em maio e o subprefeito desta-
cou a importância do comparecimento
da população às reuniões do CCS
para que os problemas sejam leva-
dos diretamente ao conhecimento

das autoridades competentes.
A reunião contou com a participação
do subprefeito da Barra e Jacarepaguá,
Tiago Mohamed; do coronel Almyr
Mendonça, comandante do 18º Ba-
talhão da Polícia Militar; do major
Xavier, da UPP da Cidade de Deus;
do inspetor Gomes, do 3º Grupa-
mento Especial de Trânsito; do ins-
petor Neto, da 7ª Inspetoria da Guar-
da Municipal; do comandante do 12º
Grupamento de Bombeiro Militar,
tenente-coronel Manacez; do presiden-
te do Conselho e da mesa Carlos
Eduardo da Silva, e do primeiro se-
cretário do CCS Antônio Miranda.
A próxima reunião do CCS será no dia
27 de junho, às 9 horas, na Estrada dos
Bandeirantes, 3.480, Taquara.
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Dicas de
Segurança

RICARDO PIRES
SÓCIO-DIRETOR DA EMPRESA RSP E

CONSULTOR DE SEGURANÇA
COMERCIAL@RSPTREINAMENTO.COM

Balões - Como se prevenir
dos acidentes?

Prezados leitores,
Estamos em mês festivo e as festas juninas dão início à temporada rechea-
da de comidas e bebidas típicas, danças e também de coloridos e amea-
çadores balões.
A Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no seu artigo 42, aponta
que fabricar, vender, transportar ou soltar balões é considerado crime con-
tra a flora. Como se não bastasse este ato de violência ao meio ambiente,
ainda temos que nos preocupar com os chamados baloeiros, que na ânsia
de resgatar os balões após serem soltos, invadem residências, condomíni-
os e prédios comerciais. Não importa o obstáculo a ser transposto, porque
a única certeza é que eles vão tentar recuperar o balão.
Dicas para minimizar estes riscos:
1-Ao perceber que há um balão em sua residência, primeiro verifique se há princípio
de incêndio. Caso haja, tente combatê-lo, mas se o fogo alcançar grande pro-
porção entre em contato com o corpo de bombeiros através do telefone 193;
2-Não tente recuperar partes soltas dos balões, como cangalhas e arma-
ções, pois estas, ao se desprenderem, podem oferecer risco e queimá-lo;
3-Ao ser abordado por equipes de “resgate” de balões, deixe bem claro
que a sua intenção é de devolver o balão;
4-CUIDADO, não tente discutir com estas equipes de “resgate”, porque a
maioria dos integrantes está portando armas, e farão uso destas, se for
necessário, para atingir o objetivo;
5-Faça contato telefônico, imediatamente, com as polícias militar ou civil,
para que os policiais possam lhe dar suporte. O telefone neste caso pode
ser o de chamada de emergência - 190;
6-Utilize sempre em sua residência sistema de retardamento de invasões,
como cercas elétricas, sensores com alarmes sonoros, concertina (pareci-
do com arame farpado) e câmeras que serão úteis neste caso e em diver-
sas formas de invasão.
7-Caso saiba de alguém ou algum local que fabrique balões, ou locais de
encontro para soltá-los, conhecidos como “festivais”, denuncie. Você con-
tribuirá para minimizar os riscos de tragédias.
Devemos colaborar com os órgãos responsáveis por vistoriar e punir os autores
desta prática, para que a atuação dos policiais seja mais eficaz no comba-
te ao crime. Não basta apenas reclamar, temos que ajudar!

Um forte abraço a todos e até a próxima dica!

Telefones Úteis:
DPMA- Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (Polícia Civil)
• (21) 2332-4487
CPAm- Comando de Polícia Ambiental (Polícia Militar)
• (21) 2701-6843
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Conselho Tutelar luta pelas crianças
Entidade é responsável por garantir bem-estar dos menores de idade
Há cerca de um mês, a esteticista Heloísa de Castro, moradora
do Riocentro, buscou ajuda do Conselho Tutelar em favor do
neto de 8 anos que mora com a mãe e o padrasto, ambos defici-
entes mentais. “Não há registro de violência ou agressão, mas
fico preocupada com o meu neto vivendo nessas condições. Aci-
onei o Conselho Tutelar e já recebi visita de uma psicóloga. O
caso está sendo tratado com cautela para evitar traumas à cri-
ança”, conta a esteticista.

As conselheiras Monique Gonçalves, Liliane Lobianco, Cláudia Alves e Elisabeth Soares

Esse é apenas um dos casos que ilus-
tram a rotina do Conselho Tutelar 7
que atende as regiões de Jacarepaguá
e Barra da Tijuca, órgão permanen-
te, autônomo e não jurisdicional en-
carregado pela sociedade de zelar e
fiscalizar se a família, a sociedade e o
Poder Público estão assegurando os
direitos de crianças e adolescentes. O
órgão também é responsável por
cobrar que todos cumpram o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente e a
Constituição Federal.
Localizado na Taquara, o Conselho
Tutelar 7 é composto por cinco
conselheiras – Monique Gonçalves,
Liliane Lobianco, Elisabeth Soares,
Giucimare Paiva e Cláudia Alves – e,
segundo Lobianco, a prática de violência
contra crianças e adolescentes ainda é
preocupante. De acordo com dados do
Conselho Tutelar 7, o número de de-
núncias tem aumentado bastante nos
últimos anos, principalmente no que se
refere a abusos sexuais, torturas e es-
pancamentos. “O Conselho Tutelar é um
centralizador de denúncias e essas são
importantes, porque podem evitar uma
série de problemas e traumas às crian-
ças e adolescentes. Na medida em que
alguém liga, tomamos conhecimento
das violações e averiguamos as denún-
cias”, expõe a conselheira.
O atendimento das conselheiras é re-
alizado na sede do CT7 ou através de

denúncias, ou em resposta a ofícios das
Promotorias das Varas da Infância e
Juventude, de encaminhamentos de ór-
gãos como escolas municipais, estaduais,
particulares, maternidades, Centros de
Referência de Assistência Social
(CRAS), delegacias e hospitais (públi-
cos e particulares).

Atribuições:
- Encaminhar ao Ministério Público os
casos que exigem ações judiciais;
- Fiscalizar entidades governamentais e
não governamentais nos programas de
proteção socioeducativas;
- Garantir, fiscalizar e atender crianças
e adolescentes, aplicando medidas de
proteção, sempre que seus direitos es-
tejam sendo ameaçados e/ou violados;
- Atender e aconselhar pais ou respon-
sáveis com aplicação de medidas
protetivas;
- Requisitar serviços públicos nas áre-
as de saúde, educação, serviço social,
previdência, trabalho e segurança;
- Representar junto à autoridade judi-
ciária nos casos de descumprimento
injustificável de suas deliberações.
Quando acionar:
Em casos que envolvam crianças/
adolescentes sob suspeita ou confir-
mação de maus tratos, negligência,
crueldade, omissão, discriminação,
violência, constrangimento e abuso e/
ou exploração sexual.

Conselho Tutelar:
3347-3238/3347-3291/8909-1411
Disque Denúncia:
2253-1177
Disque Abuso Sexual/
Maus tratos: 100
DECAV - Delegacia da Criança e
do Adolescente Vítima:
2502-6290
DPCA – Delegacia de Proteção à
Criança e ao Adolescente:
2334-5634/2334-5630

Maiores Informações

ALERJ – Comissão de Assuntos da
Criança, Adolescente e do Idoso:
2588-1286

Conselho Tutelar de
Jacarepaguá/Barra
Estrada Rodrigues Caldas,
3.400 - Taquara (Colônia
Juliano Moreira).
Informações:
3347-3291
ou 3347-3238.
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Psicóloga

Os desafios do amor

No dia 12 de junho, no Brasil, muitos casais apaixonados estarão trocando pre-
sentes e juras de amor. Alguns se vangloriarão de ter encontrado a sua cara-metade
e haverá aqueles à procura. Enfim, quem não está em busca do prazer e da feli-
cidade? Muitos acreditam que o encontro com a sua alma gêmea será o passa-
porte para o tão almejado contentamento. E neste trajeto, somam-se realizações,
mas também decepções. Há muitos sonhos.
Para Freud, na vida há uma primeira experiência de satisfação que marca
para sempre nossa estrutura psíquica e que jamais será novamente vivenciada.
A psicanálise postula tal questão como uma perda original, que provoca o
anseio pelo reencontro a esta mítica experiência. É nesta procura que se
instaura o desejo, e o amor vem como uma tentativa de suprir esta falta,
que nunca consegue ser satisfeita.
Buscamos incessantemente algo que nos faça vivenciar novamente aquilo que
nos proporcionou tal prazer, por isso somos seres incompletos por natureza. Na
verdade esta completude não existe, nem em nós e nem em nossas relações.
Isso não quer dizer que não existam relacionamentos felizes; pelo contrário, muitos
casais vivem juntos uniões duradouras de intensa satisfação. Mas, para isso, precisam
compreender as diferenças e conviver com elas. O importante é aprender que
uma relação não é a garantia de que aquilo que nos falta será preenchido. Que
o casal possa perceber que a perfeição não existe, que mudamos um pouco a
cada dia e que a sensação de incompletude estará sempre presente.
O amor é trabalhoso e impõe desafios. Não existem fórmulas, todos desejam
amar e ser amados. Descontruir a ilusão do encontro da cara-metade pode faci-
litar a descoberta de um amor possível.
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GHABRIELA ALMAS
PSICÓLOGA E PSICOPEDAGOGA
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CEL.: (21) 9774-7876 /  CRP 05/30956

Dados revelam queda nos casos
de dengue em Jacarepaguá
A região de Jacarepaguá apresentou
queda no registro de casos de den-
gue no mês de maio, segundo dados
divulgados pela Secretaria Municipal
de Saúde (SMS).
De acordo com as informações, foram
19 notificações de casos da doença na
região da AP4, que englobam os bair-
ros da região de Jacarepaguá, Cidade
de Deus e Barra da Tijuca. De janeiro
a maio deste ano, foram notificados
5.403 casos, contra 6.553 no mesmo
período de 2012.
Os dados revelam que, até o momento,

o maior número de casos de dengue no
município este ano foi registrado na AP
5.1 – Realengo e Bangu com 6543; se-
guida da AP 2.1- Botafogo, Copacabana,
Lagoa e Rocinha com 5.460 casos e da
AP 4 – Jacarepaguá, Cidade de Deus e
Barra da Tijuca.
De janeiro a maio de 2013 foram notifi-
cados 150.866 casos suspeitos de den-
gue no Estado do Rio de Janeiro, com
18 óbitos, sendo 8 na capital. No muni-
cípio, foram 47.958 registros de pesso-
as com dengue, sendo março o mês de
maior incidência de casos da doença.

Balanço do número de casos de dengue na Área de Planejamento 4 e na Baixada
de Jacarepaguá (balanço de janeiro a maio de 2013):

Fonte : Site da Secretaria Municipal de Saúde

Apesar da redução do número de casos da doença,
não deixe os cuidados de lado. Denuncie as áreas
com indício de focos de Dengue através do 1746 e siga
as orientações para acabar com os possíveis focos do
mosquito Aedes Aegypti em sua casa:
• Pratinhos de vasos de planta ou xaxins dentro e fora
de casa. Escorra a água e coloque areia até a borda
dos pratinhos.
• Bromélias ou outras plantas que podem acumular
água. Substitua-as por outras plantas que não acu-
mulem água. Se preferir mantê-las, é indispensável

Saiba como evitar a dengue
tratá-las com água sanitária – uma colher de chá para
um litro de água.
• Lixeiras dentro e fora de casa, tampinhas de garra-
fas, cascas de ovo, latinhas e copos descartáveis.
Coloque tudo em um saco plástico, feche bem e
mantenha a lixeira tampada.
• Pneus velhos, entulho e lixo. Não acumule.
• Caixas d'água, cisternas e poços. Mantenha-os bem
tampados.
• Piscinas. Trate a água sempre com cloro. Se não
for usá-las, cubra-as bem.
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Namoro pela internet precisa de alguns cuidados

Se há algum tempo encontrar material para pesquisas de escola/universidade, endereços, telefones ou
até mesmo arrumar um namorado(a) era algo que levava tempo e disposição para procurar, hoje em dia
já não se pode dizer o mesmo. A modernidade trouxe muitas facilidades às pessoas e na era da internet
tudo o que precisamos pode estar a um clique do mouse, inclusive um relacionamento amoroso.

Pode soar um pouco estranho um na-
moro virtual, mas o fato é que isso
tem se tornado cada vez mais comum.
De acordo com uma pesquisa da
Millward Brown (empresa global es-
pecializada em pesquisas), três em cada
quatro solteiros brasileiros querem
namorar e 65% fizeram ou fazem uso
de sites de relacionamento para en-
contrar o par desejado. Mas os nú-
meros não param por aí. Segundo
dados divulgados pela assessoria de
imprensa do site Par Perfeito, o website
registra um aumento de até 40% nas
semanas que antecedem o Dia dos
Namorados.
Alguns dos motivos que contribuem
para o uso de sites de relacionamen-
tos é o conforto de poder conversar
com várias pessoas pela internet ao
mesmo tempo e através das diversas
mídias, o que tem minimizado o con-
tato físico entre elas. Outro motivo é
o excesso de trabalho e dedicação à
vida profissional, que deixa pouco
tempo reservado para a vida social e
a consequente oportunidade de co-

nhecer novas pessoas.
A administradora Any Lima é um
exemplo de quem mal tinha tempo
para sair, devido ao excesso de tra-
balho, e o computador foi um alia-
do para que ela conseguisse encontrar
o amor de sua vida em uma conver-
sa pela internet. “Não tinha o costu-
me de ficar em chats, mas um dia
resolvi experimentar e conheci o Carlos.
Passamos a conversar, posteriormente
marcamos um encontro em um res-
taurante e depois de um tempo inici-
amos o namoro. Após dois anos nos
casamos e somos muito felizes”, conta
a administradora.
A internet realmente pode ser uma
grande aliada para a construção de re-
lacionamentos amorosos, principal-
mente pelo fato de estar livre das re-
gras e inibições do dia a dia. Mas o
conforto exige cuidados, pois não se
sabe quais são as reais intenções de
quem está dialogando com você na
rede. O consultor de segurança
Ricardo Pires dá dicas importantes
para quem está à procura de um re-

lacionamento pela internet. Segundo
ele, é importante ter sempre em mente
a precaução. Evite exposições exces-
sivas, como fotos, locais de sua pre-
ferência, endereço do trabalho ou
residência, pois não se sabe ainda com
quem se está conversando e nem a
atitude desta pessoa em relação a um
possível “não” da sua parte e, sendo
uma pessoa obsessiva, poderá lhe tra-

zer problemas futuros.
Outra forma de reduzir os riscos é uti-
lizar sites de relacionamentos
confiáveis. No entanto, o consultor
lembra que nos itens de busca destes
sites não há como saber o perfil psi-
cológico do candidato ou uma aná-
lise de seu passado, como por exem-
plo, se ele possui ficha criminal, ou se
está sendo procurado pela polícia.
Pires ensina também a fazer um di-
agnóstico sobre as intenções da pes-
soa com quem está conversando. “Per-
guntas como, “você está sozinha em
casa?”, “posso ir até aí?”, “você mora
com quem?”, “prefiro ir a um local
onde possamos ficar sozinhos e cur-
tir o nosso momento, o que acha?”
ou “desculpe, mas não gosto de ser
visto em público, sou tímido, pode-
mos marcar algo mais reservado?”
feitas de forma aleatória, parecem até
pretensiosas, mas dentro de um con-
texto passam despercebidas. Se for
divulgar o número de telefone,
disponibilize apenas o número do seu
celular, pois caso haja algum proble-
ma durante os contatos será mais fá-
cil de resolver”, afirma.
O primeiro encontro deve ser sempre
em local público, com muitas pessoas ao
redor, muitos seguranças, de preferên-
cia em algum shopping, museu, teatro,
entre outros. Ao marcá-lo, comunique a
alguém de sua inteira confiança (pode ser
amigos, parentes, quem você achar me-
lhor) e informe o local, data e hora do
encontro e, principalmente, o contato,
nome e os dados que possua da pessoa
com quem irá se encontrar. Pois, na pior
das hipóteses, esta pessoa de sua confi-
ança poderá ajudar de várias formas,
inclusive à polícia. “Lembre-se, o prin-
cípio fundamental é: siga a razão e não
a emoção”, ressalta Pires.

O amor está no @r
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Curso

18º BPM realiza
curso para porteiros

Estão abertas as inscrições do
Curso para Porteiros, oferecido
gratuitamente pelo 18º Batalhão da
Polícia Militar. O objetivo é propor-
cionar aos porteiros prediais uma
melhor comunicação com a polí-
cia e capacitação desses profissi-
onais a fim de evitar golpes de cri-
minosos. As aulas serão dadas nos
dias 12 e 19 de junho, com vagas
limitadas a 30 pessoas. Porém,
segundo o comandante do 18º
BPM, coronel Almyr Mendonça,
novas turmas serão lançadas caso
as vagas se esgotem.
Informações:2332-2593

Transcarioca
Ouvidoria da
Transcarioca
entrará em
funcionamento
este mês

Obras
Anil tem ponte
recuperada
A Secretaria Municipal de Obras
entregou à população de Jaca-
repaguá no mês de maio a obra de
recuperação da passarela sobre o
Canal do Anil, próxima à Avenida
Isabel Domingues. A obra, inicia-
da em março deste ano, contou
com um investimento de quase 60
mil reais. No local, foi feita a recu-
peração do piso da travessia, da
rampa e da escada de acesso, além
de nova pintura da estrutura metá-
lica da treliça.

Homenagem

Notas

A Subprefeitura da Barra e
Jacarepaguá informou que a par-
tir do dia 1º de junho entrará em
funcionamento o Posto de atendi-
mento presencial do projeto
Transcarioca & Você, na Praça Seca,
que terá como objetivo tirar as
dúvidas da população da região
com relação às obras da
Transcarioca que estão sendo re-
alizadas. O contêiner permanece-
rá na Praça Barão da Taquara até
o final do ano. Além deste, serão
instalados futuramente Postos no
Largo da Taquara (próximo à anti-
ga feirinha), no Largo do Tanque
(próximo à quadra da Renascer) e
no Curicica (Quarto Centenário).
Além do atendimento presencial,
com preenchimento de formulário,
no horário de 10 horas às 16 ho-
ras, é possível trocar informações
com a equipe pelo email
ouvidoria@transcariocario.com.br
ou pela central 0800-0202016. Se-
gundo a assessoria de imprensa da
Subprefeitura, no prazo máximo de
72 horas o usuário terá a resposta
de sua solicitação por telefone ou
email cadastrado.

A ACIJA (Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá)
promoveu no dia 8 de maio um café da manhã em homenagem
ao Dia das Mães, no auditório da Rica Alimentos, localizado na
Freguesia. Na ocasião, a Associação prestigiou as mães-profis-
sionais que trabalham em diversos segmentos de Jacarepaguá,
como a rodoviária Arlete Ramos, a trabalhadora do setor indus-
trial Maria Regina Resende Baldner e a comerciante Ladijane da
Silva Julião. A policial militar Heloisa Helena Cabral de Mello de
Faria, a guarda municipal Silvana da Silva, a bombeiro Claudia
Hassen Fougo Bretas, a policial civil Andreia Guedes Delgado,
a professora Márcia Cordeiro da Silva, a secretária Elizabeth So-
ares Furtado e a trabalhadora comunitária Leila Mendes Carva-
lho também receberam homenagens. Na ocasião também foi
prestada uma homenagem "In Memoriam" à doutora Thelma Fra-
ga, recebido por sua irmã Thamar Araujo.

ACIJA homenageia mães
em Jacarepaguá

Homenagem

Policial de Jacarepaguá
recebe a Medalha
Pedro Ernesto

A Câmara dos Vereadores homenageou no dia 16 de
maio o sargento Sales, do 18º Batalhão da Polícia Mi-
litar (Jacarepaguá). Durante a comemoração de 1 ano
de comando do coronel Almyr Mendonça, o sargento
recebeu do Poder Legislativo a Medalha de Mérito Pedro
Ernesto, uma homenagem da Câmara dos Vereadores
às pessoas que se destacam na sociedade brasileira,
acompanhada de uma placa com o nome do policial.

Ten Cel Manacez do 12 o GBM homenageia a Mãe Bombeira Claudia Hassen

Vacinação
Rio supera meta
de vacinação
contra a gripe
O município do Rio de Janeiro
encerrou no dia 17 de maio a Cam-
panha de Vacinação contra a Gri-
pe com 1.394.748 pessoas imuni-
zadas, 422 mil pessoas a mais do
que no ano passado, o que
corresponde a 90,1% do público-
alvo composto por idosos, crian-
ças de seis a 23 meses, gestantes,
mulheres no período de até 45 dias
após o parto e profissionais de
saúde. O resultado é dez pontos
percentuais acima da meta inicial,
que era vacinar 80% dos grupos
prioritários. Entre as unidades que
mais vacinaram estão os Centros
Municipais de Saúde João Barros
Barreto, em Copacabana; Jorge
Saldanha Bandeira de Melo, no
Tanque e Heitor Beltrão, na Tijuca.
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No Bairro Acontece...

CASAMENTO À VISTA
A jornalista Alessandra Nunes do JNB
recebeu o pedido de casamento do
seu noivo Alan Ramos no dia 18.

PARABÉNS PRA VOCÊ
Carlos Eduardo comemorou seu aniver-
sário de 9 anos com sua tia Marcia Hele-
na e amiguinhos no dia 18.

10 ANOS
A loja C&C do Via Parque come-
morou seus 10 anos reinaugurando
a loja, no dia 11. DOSE TRIPLA

Adilson Santiago à esquerda, Nelson Car-
doso e Rafael Pereira foram os aniversa-
riantes do mês da Editora H. Sheldon.

FORMANDO PROFISSIONAIS
O curso de formação profissional On
Byte inaugurou mais uma filial na
Taquara, no dia 7. DIA DAS MÃES

A Farmácia Popular da Taquara pres-
tou homenagem às mães no dia 13.
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...Acontece no Bairro

PRÊMIO LIONS
A presidente do Lions Clube Taquara, Ana Márcia
Queiroz, recebe no dia 16, as congratulações do
CL Olavo pela brilhante participação no projeto “Água
é vida na Escola”.

RELACIONAMENTOS
Este foi o tema da palestra promovida pela
Acija, no dia 16. Na foto, Antônio Carlos,à
esquerda, (da Acija), Pedro Monteiro
(palestrante) e sua secretária.

INAUGURAÇÃO
A unidade de reabilitação FisioControl
inaugurou sua loja no dia 10, na Taquara.

PARABÉNS LEONARD
Companheiros prestigiam o aniversário do
CL Leonard Queiroz, em pé, no dia 25 de
março no Restaurante Cavalino.

FRESNO AGITA O PALCO DA LONA
A banda Fresno se apresentou na Lona
Cultural Jacob do Bandolim, no dia 24.

VELHA É A VOVOZINHA
Elenco da peça que continua em
cartaz no Centro Cultural Dercy
Gonçalves, no Retiro dos Artistas.
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Curiosidades
do Bairro

CARLOS ARAUJO
HISTORIADOR

ARAUJO.HISTO@GMAIL.COM

Lions Clube RJ - Jacarepaguá

Os Lions Clubes são associações, sem fins lucrativos, que se dedicam à
prestação de serviços visando a melhoria de vida das comunidades mais
carentes.
A Associação Internacional de Lions Clubes foi criada a partir do ideal
de Melvin Jones, um corretor de seguros, residente na cidade america-
na de Chicago. Melvin acreditava que os clubes locais de homens de
negócios deveriam olhar com criatividade para seus horizontes e, assim,
se preocuparem mais com as comunidades e o mundo, e não apenas
com suas atividades comerciais.
Melvin Jones pertencia a um clube denominado Business Club of Chica-
go e seus membros foram unânimes em concordar com a referida ideia.
Após realizar inúmeros contatos com associações idênticas nos Estados
Unidos, foi marcada uma reunião, para a organização da referida enti-
dade, no dia 7 de junho de 1917, em Chicago, Illinois.
Nessa reunião foi adotado o título de Associação de Lions Clubes e, em
outubro deste mesmo ano, foi realizada em Dallas uma Convenção Na-
cional que contou com a presença de 36 delegados representantes de
22 Clubes provenientes de nove Estados. A partir deste encontro foram
estabelecidas as normas comuns que formam uma sociedade em qual-
quer parte do mundo, incluindo estatutos, regulamentos, objetivos e,
principalmente, um código de ética.
Entre os objetivos adotados pelo clube havia um que dizia: “Nenhum Clube
terá como objetivo a melhoria financeira de seus sócios.” O objetivo de
servir ao próximo sem fins de proveito pessoal permanece até hoje e é
um dos princípios primordiais da Associação no mundo. Hoje, em 208
países são 1.360.248 sócios com 46.602 Clubes.
No Brasil, o Lions surgiu em 1952, por intermédio de um grupo de Le-
ões argentinos que, após alguns contatos com os moradores do Rio de
Janeiro, combinaram uma reunião no Jockey Clube Brasileiro. O encon-
tro aconteceu no dia 16 de abril daquele ano e representou a partida
para a fundação de Clubes em grande parte dos estados e das cidades
do Brasil. Atualmente são 41.953 associados e 1.567 Clubes que estão
subdivididos como Distritos Múltiplos: LC1, LC2, LC3 indo até LC 12,
sendo o Rio de Janeiro o primeiro.
Hierarquicamente, há um Governador para cada Distrito e cada Clube
tem um presidente com um secretário, um tesoureiro e um diretor de
associados. Cada Clube se dedica a uma série de atividades concernentes
com seu modo de ação. No mundo, a principal atividade oferecida está
associada à visão e seus problemas; são realizadas, também, feiras de
saúde, distribuição de roupas para asilos, mantimentos, materiais de higiene
pessoal e limpeza, doação de livros para bibliotecas públicas, passeios
aos pontos históricos da cidade, entre outras atividades.
O LC - RJ Jacarepaguá foi fundado em 1965, segue as normas adminis-
trativas apresentadas pelo Lions Clube Internacional e seus sócios, des-
de sua fundação, se dedicam com muito amor às ações desenvolvidas
nas comunidades mais carentes da região. Eu, com 37 anos de Leonismo,
nas atividades que participo, tenho um pensamento que sempre me se-
gue: “Ponha o coração que o corpo acompanha”.

Vila Olímpica realiza baile

Em comemoração ao 3º aniversário da
Vila Olímpica Professor Manoel Tubino,
localizada no Mato Alto, na Praça Seca,
foi realizado no dia 3 de maio um baile
para alunos e convidados ao som da or-
questra “Os Devaneios”. O evento con-
tou com a presença de aproximadamente
1.800 pessoas.
O complexo sócio-desportivo faz parte

das Vilas Olímpicas construídas pela pre-
feitura no intuito de universalizar o es-
porte. A Vila Olímpica Professor Manoel
Tubino possui 45 mil metros quadrados
e atende cerca de 4 mil pessoas men-
salmente, em diversas modalidades de
esporte. Por sua importância, o local re-
cebeu no ano passado a visita do velocista
jamaicano Usain Bolt.

Porque leio no JNB

Leio o Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá porque sei que ele é um
veículo  que nos deixa a par do que acontece na região e tudo o
que registra são os fatos, dando transparência aos problemas do
nosso querido bairro.

Carlos Eduardo da Silva Lima
Presidente do Conselho de Segurança do 18º AISP
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Papa vem à Jacarepaguá durante a JMJ
São esperadas 1,5 milhões de pessoas para a celebração religiosa no Rio

O Brasil está em grande expectativa para receber pela primeira vez
a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que acontecerá no Rio de
Janeiro de 23 a 28 de julho com a participação do Papa Francisco.
Serão mais de um milhão de peregri-
nos, vindos de diferentes países e esta-
dos brasileiros que deverão ficar alo-
jados em paróquias, escolas públicas e
particulares, universidades, ginásios
poliesportivos, casas de festas, centros
comunitários e casas de família. Os
grupos de peregrinos serão alocados de
acordo com o idioma. De acordo com
o Monsenhor Jan Kaleta, vigário epis-

copal do Vicariato Jacarepaguá e pá-
roco da Igreja de Nossa Senhora de
Fátima, no Pechincha, cada peregrino
realizou uma inscrição anteriormente e
não há perigo de a população ceder a
residência para hospedagem. “Os visi-
tantes chegarão com o seu padre respon-
sável e estarão portando a devida iden-
tificação. Tudo foi organizado e planejado
com antecedência. Não é necessário te-

mer abrir as portas para eles”, orienta o
Monsenhor. Em Jacarepaguá, há mais
de dois mil lugares preparados para
recepcionar os peregrinos.
Na região de Jacarepaguá, o Papa Fran-
cisco visitará o Riocentro na tarde do dia
28 de julho. No entanto, a JMJ não se
restringe apenas aos atos centrais previstos
com a participação do pontífice, e an-
tes da data do evento haverá um corte-
jo, no dia 06 de julho, com a Cruz e o
Ícone de Nossa Senhora, símbolos da
Jornada Mundial da Juventude, que per-
correrão os bairros da Taquara, Vargem
Grande, Gardênia Azul, Pechincha, Rio
das Pedras e Riocentro.
A Jornada Mundial da Juventude foi
criada em 1985 pelo Papa João Paulo
II e aconteceu pela primeira vez, no ano
seguinte, em Roma. O encontro consiste
em reunir católicos de todo o mundo,
principalmente jovens, para a celebração
feita a cada dois anos, em uma cidade
de diferentes continentes.
A JMJ já esteve em Buenos Aires, em
1987, único ano em que o encontro foi
realizado na América do Sul. Na oca-
sião, mais de 1 milhão de pessoas esti-

veram presentes junto ao Papa João Paulo
II. Este ano, o evento chega pela segun-
da vez ao continente e com uma novi-
dade: trazendo um papa argentino.
As igrejas de Jacarepaguá estão em rit-
mo acelerado para os últimos ajustes e,
segundo o Monsenhor Jan Kaleta, a vi-
sita do pontífice é um marco na histó-
ria da igreja brasileira. “A presença do
Papa representa a presença do próprio
Senhor Jesus a uma nação, é como se fos-
se um novo Pentecostes, trazendo um re-
novo espiritual”, expõe o Monsenhor.

Conheça as datas e locais que a Cruz e o Ícone de
Nossa Senhora percorrerão:
Dia 08/07
- Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo
Antônio de Lisboa e Hospital do Curupaiti, ambos
na Taquara;
Dia 18/07
- Santuário da Mãe e Rainha Três Vezes Admirável
de Schoenstatt, em Vargem Grande;
- Igreja de Santa Luzia, na Gardênia Azul;
- Paróquia São João Batista, no Rio das Pedras;
Dia 22/07
- Expo Católica, no Riocentro.
Informações:
Telefone: (21) 3177-2013
www.rio2013.com

Saiba Mais
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Mauro Quintaes assume escola de Curicica
Carnavalesco prepara a agremiação para o carnaval de 2014

A diretoria da União do Parque Curicica contratou no dia 02 de
maio Mauro Quintaes como o novo carnavalesco da agremiação.
Com nome já consagrado no carnaval carioca, Mauro possui ex-
periência de aproximadamente trinta anos de carnaval e teve
passagens por tradicionais escolas de samba como Salgueiro,
Mocidade Independente de Padre Miguel, Estação Primeira de
Mangueira, São Clemente, Porto da Pedra, Rocinha, entre outras.

Mauro Quintaes vai trabalhar com o pé no chão e em cima dos quesitos

Em 2014 o carnavalesco dará expedi-
ente duplo. No Rio de Janeiro com a
União do Parque Curicica, com o en-
redo Na garrafa, no barril, salve a cacha-
ça! Patrimônio cultural do Brasil, e em São
Paulo será responsável pelo carnaval da
escola de samba do grupo especial Tom
Maior, que homenageará o centenário
da cidade de Foz do Iguaçu, municí-
pio do Estado do Paraná.
O carnavalesco está confiante no traba-
lho que será desempenhado para 2014.
“A Curicica é uma escola em ascensão, por
isso aceitei este desafio. O pior já passou,
que foi o ano passado, considerado o ano
do ‘vai ou racha’. Já trabalhei no acesso e
conheço todas as limitações desse grupo.
Vou fincar meu trabalho com pé no chão

e trabalhar em cima dos quesitos. Temos
um enredo vasto, rico e trabalharemos em
cima de uma vertente diferenciada. Tudo
será pautado na união entre a direção de
arte, carnaval e presidente”, conta o car-
navalesco.
A União do Parque Curicica foi funda-
da no ano de 1993, mas só desfilou como
escola de samba em 1998, quando se
apresentou para a avaliação da AESCRJ
(Associação das Escolas de Samba da
Cidade do Rio de Janeiro). No ano de
2003, a agremiação chegou à Marquês
de Sapucaí e fez uma boa estreia com o
enredo sobre os 90 anos do Mercadão
de Madureira, obtendo a 5º colocação.
Porém, no ano seguinte, obteve a 10º
colocação e foi rebaixada de grupo.
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Recentes medidas administrativas da Prefeitura do Rio de Ja-
neiro dizem respeito a aspectos ambientais do bairro da Freguesia.
Foi criada a Área de Especial Interesse Ambiental e publicado
o Decreto 37.158, de 16.05.2013. que trata da suspensão, por
sessenta dias, de procedimentos que possam alterar de forma
significativa o meio ambiente da localidade.
Porém, ao refletirmos sobre a medida em evidência, é clara a
sua falta de coerência . Ou seja, uma carência de sessenta dias
irá apenas adiar pelo referido período a incidência de interven-
ções ambientais na região, como se isso fosse solução impor-
tante para a problemática da ocupação do bairro por novos
empreendimentos. Se o período de moratória fosse de “sessenta
anos”, talvez houvesse tempo hábil para o ambiente processar
de maneira satisfatória as alterações e as intervenções, ambas
extremamente negativas, já efetuadas na localidade. Dessa for-
ma, o que todos devemos saber é que, sem dúvida alguma, o
futuro é hoje. E, assim sendo, medidas paliativas possuem pouco
ou mesmo nenhum efeito reparatório nos danos já concretiza-
dos ao meio ambiente de nosso bairro.
Por outro lado, a Legislação Ambiental do município do Rio de
Janeiro é uma das mais evoluídas de todo o Brasil e é usada
como referência em outras cidades de grande porte do país.
Dessa forma e, no meu modesto porém conciso entender, todos
nós necessitamos, ao menos, tentar compreender que esse pro-
cesso de ocupação das áreas urbanas de nossas cidades é uma
realidade com a qual devemos conviver.
Ao mesmo tempo, se todos cumprirem com as atribuições ine-
rentes a cada segmento da sociedade como um todo, com ab-
soluta certeza os danos ambientais serão seguramente
minimizados. Irregularidades devem ser punidas, omissões
devem ser denunciadas e atribuições específicas devem ser
cobradas pela população. No entanto, seria inocência esperar-
mos que uma moratória de apenas sessenta dias resolvesse a
situação como um todo, até porque os processos em andamento
deverão continuar sendo executados.
Portanto, se o Poder Público agir de forma coerente, muitas ir-
regularidades que são diuturnamente cometidas por oportu-
nistas serão punidas e, assim, os efeitos danosos e irreversíveis
ao meio ambiente de nosso bairro serão menores do que po-
deriam ser. E se, da mesma maneira, os habitantes forem cons-
cientes, o desenvolvimento de Jacrepaguá irá ocorrer de for-
ma harmoniosa.
Assim sendo, podemos ser até ingênuos. Mas, esperar que uma
simples moratória como a atual venha a solucionar nossos pro-
blemas seria inocência em excesso. E, como sabemos, exces-
sos são geralmente danosos.

O futuro é hoje

Neves Laera

Artigo

C&C oferece mais conforto
aos seus clientes

A loja C&C (Casa e Construção) do
shopping Via Parque está comemorando
o seu décimo aniversário em alto estilo.
A loja passou por um processo de moder-
nização, que tornou o local mais confor-
tável para os seus clientes. Os produtos
agora ficam dispostos como em um am-
biente residencial, o que facilita o cliente
a encontrar os produtos que procura.
O diretor de marketing da C&C, Mauro
Florio, explica a importância da pa-
dronização. “Ela permite uma melhor
visualização dos 45 mil itens que a rede

dispõe em seu mix e oferece aos consu-
midores mais conforto e bem estar ", des-
taca o diretor de marketing.  Já o diretor-
geral da rede, Jorge Gonçalves Filho, fri-
sa que os esforços da equipe são volta-
dos a oferecer um atendimento completo
aos clientes. “Todos os nossos vende-
dores são treinados e possuem o co-
nhecimento técnico necessário em cada
área de atuação. Buscamos oferecer co-
modidade, praticidade, economia e os
melhores produtos de empresas de
credibilidade”, expõe o diretor-geral.
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Dicas para uma
vida melhor RENNE MARTINS

ALTEREGO DE UM GULOSO
QUE DESEJA CHEGAR AOS 100 ANOS

Queijos & Queijos.
A mais gostosa, saborosa e
admirada gordura

Neste mês, inicio a coluna com uma explicação: não estou limitando as mi-
nhas dicas de uma vida melhor somente à alimentação, mas não posso me
furtar de falar das coisas deliciosas que tornam a nossa breve existência neste
planeta um pouco melhor e mais prazerosa; e entre elas o queijo, que tem um
lugar privilegiado na nossa mente e nas "pupilas degustativas". Companheiro
ideal do vinho e do pão, o prazer de uma degustação de queijos (em forma de
fondue ou simplesmente como tira-gostos) é inesquecível e torna qualquer reunião
de amigos numa lembrança de momentos felizes. Além do sabor que o queijo
empresta no preparo de alguns pratos sofisticados e gratinados, ou tornando
uma simples salada numa experiência gratificante, o queijo é um dos alimen-
tos mais consumidos no mundo e é o mais fácil de ser achado nas gôndolas
do supermercado.
Desta vez não vou me aprofundar na história deste alimento que tem registros
antropológicos de já existir na pré-história. O queijo é feito a partir de leite dos
mamíferos (vaca, ovelha, búfala entre outros) e, devido à grande quantidade
de formas, técnicas e ingredientes no preparo nas diversas regiões do planeta,
o queijo é o alimento que tem uma infinidade de tipos, aromas,  texturas, maturação
e ingredientes, que dá uma diversidade incalculável de sabores; indo do mais
light e quase sem graça do tipo ricota até o roquefort, que considero como
um dos mais picantes.
Entre os malefícios que o consumo de queijo causa ao corpo, não posso dei-
xar de comentar, está a grande quantidade de gordura e da dificuldade que o
sistema digestivo tem em processar a lactose, principalmente na idade adulta,
e da (ainda em estudo) propensão ao acúmulo de sedimentos (cálcio) nas veias
e artérias sanguíneas. Como benefícios ao corpo, vale salientar a sua riqueza
em nutrientes, principalmente o cálcio, fósforo, proteínas, vitaminas lipossolúveis
e vitamina B.
Mas, na realidade, todos os benefícios e malefícios se tornam insignificantes
se comparados ao prazer que este alimento (sozinho ou acompanhado) pro-
porciona. Seja feliz, sem grandes preocupações.

CRÍTICAS E SUGESTÕES SERÃO BEM-VINDAS
RENNEMARTINS@NOSSOBAIRRO.NET
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Destaque

A banda Catedral se apresentará
na Lona, dia 28 às 20h

Destaque
Frederico Amitrano na Lona

No dia 06/07, às 20h, a Lona Cultural de Jacarepaguá receberá o can-
tor Frederico Amitrano. Os ingressos podem ser comprados antecipa-
damente pela metade do preço pelo telefone: 7995-1360 (Lidu Amorim)

Agenda Cultural

Fotos: A
rquivo / D

ivulgação / Internet

Centro Cultural Dercy Gonçalves
R. Retiro dos Artistas, 571 - Pechincha
Informações: 3382-3730

Dias 05 e 14
Peça “Velha é a Vovozinha” - às 10:30
(dia 05) e 11:00 (dia 14)

Lona Cultural Municipal Jacob do Ban-
dolim – Praça Geraldo Simonard (Pra-
ça do Barro Vermelho), no Pechincha.
Informações: 2425-0825.

Dia 07 – Sandra de Sá às 20h

Dia 08 – Marcelo Bonfá às 20h
Dia 09 – Teatro infantil
O bom lobo mau às 17h
Forró da Lona com Maurício Paraxaxar,
Trio de Janeiro, DJ Edu Rio e outros
às 19h - obs.: as primeiras 100 mulhe-
res não pagam.

Dia 14 – D'black às 20 h
Dia 15 – Teatro adulto - Uma história
em muitas vidas às 20h
Dia 16 – Teatro infantil - João e Maria às 16h
Pollo às 18h30
Dia 23 – Teatro infantil - Aladdin às 16h
Festa Xarpi com Felipe Ret às 18h30
Dia 28 – Banda Catedral às 20h
Dia 29 – Marcos Plácido às 20h
Dia 30 – Teatro Infantil - Pinóquio às 16h
Guilherme Lemos canta Renato Russo
às 20h

Festas Juninas e Julinas

Destaque

Guilherme Lemos canta Renato
Russo na Lona, dia 30 às 20h

Faculdades Integradas de
Jacarepaguá (FIJ)
Dia 8 de junho, às 16 horas. Ladeira
da Freguesia, 196 – Freguesia.
Informações: 3392-6646

Paróquia N. S. da Divina Providência
Dias 8, 9, 15 e 16 de junho, sábados
às 17 horas e domingos após a
missa das 17 horas. Estrada dos
Bandeirantes, 1.755 – Taquara.
Informações: 2445-3826

Paróquia N. S. de Fátima e Santo
Antônia de Lisboa
Dias 13 o dia todo (a partir das 6h30),
15 e 16 de junho a partir das 15
horas. Rua Bacairis, 390 –
Taquara. Informações: 2423-4071.

Paróquia Santa Luzia
Dias 22 e 29 de junho, às 20 horas.
Rua Licânia, s/n. Gardênia Azul.

Retiro dos Artistas
Dias 4, 5, 6 e 7 de julho, às 18 horas.
Rua Retiro dos Artistas, 571 –
Pechincha.
Informações: 3327-4591.
Acompanhe toda a programação no
site: www.retirodosartistas.org.br.

Paróquia Santo Antônio
Maria Zaccaria
Dias 6, 7, 13 e 14 de julho, após
missa das 18h30. Avenida
Geremário Dantas, 101 - Tanque.

Centro Cultural Professora Dyla de Sá
Dia 9 de julho, às 13 horas. Rua
Barão, 1.180 – Praça Seca.
Tel.: 3833-4769

Paróquia N. S. de Fátima
Dias 13 e 14 de julho, sábado às 19
horas e no domingo às 17 horas.
Rua Beneventes, 15 – Pechincha.
Tel.: 3392-9514.
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Gastronomia

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Bolo de Pamonha de Milho

Olá amigos! Nas festas juninas, um alimento que está sempre
presente e das mais diversas formas é o milho.  Ele pode ser
cozido e nesse caso deve ser verde e macio, e também pode ser
utilizado no preparo de vários tipos de bolo.  Na edição de junho
de 2012 apresentamos a receita do bolo de fubá com goiabada e
este bolo sem a goiabada é a mais conhecida forma de apresen-
tação do bolo de milho.  Existe também outra apresentação do
bolo de milho, em forma de pamonha, onde o fubá é substituído
pelo milho ao natural ou em conserva. A diferença entre os dois
bolos, além do sabor, é a cremosidade oferecida pelo de
pamonha. Vamos à receita.

Ingredientes:
• 1 lata de milho verde
• 1 lata de leite condensado
• 4 ovos
• 1 pacote de 50g de coco ralado
• 2 colheres de sopa de margarina
• 1 colher de fermento em pó

Modo de Preparo:
Bata no liquidificador o milho da lata sem o líquído, o leite condensado, os
ovos e a margarina. Após bater, por cerca de três minutos, passe para uma
vasilha e acrescente o fermento e o coco ralado, misturando delicadamen-
te sem bater.
Unte uma forma com margarina e polvilhe com farinha de trigo.  Coloque a
massa e leve ao forno pré-aquecido por 35 minutos ou até estar assado.
Se quiser, polvilhe o bolo, antes de servir, com açúcar de confeiteiro e canela.
Bom apetite e aproveite os festejos juninos.

Receita

A dica do mês é o Festival de Inverno do Restaurante D-Vino. A partir do
mês de junho, foi iniciada a temporada de novas sensações: queijos, vinhos,
foundue, caldos e sopas. O restaurante D-Vino fica localizado na rua Salinópolis,
nº 54 - Taquara - Jacarepaguá.Tel: 3251-8432 / 3251-8433

Dica Gastronômica



WWW.NOSSOBAIRRO.NET    |    ESTE É O NOSSO BAIRRO 2 7

Fiéis celebram festa de Nossa
Senhora de Fátima

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário de
Fátima e Santo Antônio de Lisboa, locali-
zada na Taquara, comemorou no dia 13
de maio o dia da santa que dá nome à igreja.
Os festejos atraíram centenas de fiéis e
foram iniciados às 8 horas com a Benção
do Idoso, posteriormente com a Benção dos
Terços, Missa dos Comerciantes e famíli-

as portuguesas, Terço Mariano, Hora da
Graça, Missa Solene com a participação
da banda da Polícia Militar do Rio de
Janeiro e encerrado com a missa dos
Jovens e Adolescentes com coroação.
Na ocasião, também foram instaladas
barraquinhas com comidas e artigos reli-
giosos na parte externa da igreja.

Autor lança obras sobre a
história de Jacarepaguá

Os dois livros recentes do autor e jorna-
lista Waldemar Costa, morador da Praça
Seca há 64 anos, prometem instigar a
curiosidade dos leitores interessados em
conhecer um pouco mais sobre a histó-
ria de Jacarepaguá.
O livro Aventura na História de Jacare-
paguá - que é a união de duas obras
antigas do autor chamadas O Vale do
Marangá (1986) e Imagens de Jacare-
paguá (1995) -, além da exposição de
fatos ocorridos em Jacarepaguá no de-
correr dos anos, traz também fotos de
personalidades que fizeram parte da
história do bairro.
Já a obra intitulada Enciclopédia dos

Nomes das Ruas de Jacarepaguá apre-
senta os nomes dos logradouros da re-
gião em ordem alfabética e seus signi-
ficados. Este livro foi fruto de uma pes-
quisa iniciada há 29 anos, com um tra-
balho incansável de investigação sobre
o tema, que abrangeram desde pesqui-
sas na prefeitura a busca de obituários
para que fosse possível identificar, atra-
vés da data de falecimento, os nomes
das pessoas homenageadas com no-
menclatura de ruas da região. “Como
jornalista, sempre fui muito exigente na
apuração e em buscar informações que
sejam, comprovadamente, corretas”, des-
taca o autor.

Ônibus no Rio tem tarifa única

Desde o dia 1º de junho, o carioca que
utilizar os ônibus municipais com ou sem
ar-condicionado vai desembolsar o valor
de R$2,95. O aumento no preço da pas-
sagem foi autorizado pela prefeitura atra-
vés de decreto publicado no Diário Ofici-
al do dia 29 de maio, que institui a tarifa
única no sistema público de passageiros

por ônibus, integrada ao Bilhete Único
Carioca (BUC). Com a medida, os ônibus
urbanos com ar-condicionado passam a
adotar a tarifa praticada pelos ônibus ur-
banos sem ar-condicionado e os cariocas
poderão fazer qualquer integração ônibus/
ônibus através do BUC pagando um úni-
co valor de passagem.
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Hair Stylist

LÉO FREITAS
CABELEIREIRO

LPINTO.LEO@GMAIL.COM

Maquiagem para o Arraial

O mês de junho é de festejos que revelam a magia do universo das fazen-
das e roças do nosso país: me refiro às festas juninas.
Clubes, escolas, condomínios e centros culturais oferecem animadas fes-
tas, sortidas de barracas de comidas típicas, brincadeiras e danças.
Para entrar no clima deste festejo é preciso um visual característico e muita
animação. Acessórios como chapéu de palha, suspensório, meias colori-
das, calça larga, vestido de chita com enfeites e babados, trancinhas no
cabelo e uma maquiagem que realce os traços da sobrancelha, do bigode
e das custeletas são bem características para a ocasião.
A maquiagem para as festas caipiras segue os mesmos passos dos demais
estilos de maquiagem, acrescentando apenas os toques de fantasia.
Para caprichar no look siga as dicas:
1) Lave bem sua pele, depois seque;
2) Aplique a base, o corretivo para as imperfeições e o pó facial;
3) Defina o estilo de caipira que você deseja representar
    Chique - use tons claros nas sombras e nos lábios cores marcantes
    Ousada - combine a sombra com a tonalidade do vestido, o resultado é
muito bom, principalmente se a cor for de tom mais forte.
4) Passe um delineador nos olhos, pode ser preto ou colorido;
5) Utilize o lápis que dará um bom efeito, o traço deve ser bem delineado;
6) Use o curvex e passe bastante rímel nos cílios para os olhos ficarem parecidos
com os da boneca Emília;
7) As bochechas tradicionalmente são bem marcadas, use um blush rosa-
do fazendo movimentos circulares, cuidado para não exagerar;
8) As pintinhas complementam o visual, faça com o lápis preto e não em
tamanho grande, para não poluir a maquiagem;
9) Finalize com um batom vermelho, porque ele deixa qualquer caipira bonita
e sensual.

 Divirta-se no seu arraiá!

Escritora angolana visita Jacarepaguá

A escritora e artista angolana Isabel
Ferreira, de 55 anos, membro da Associ-
ação de Escritores de Angola, visitará
Jacarepaguá entre os dias 17 e 21 de
junho, período em que se encontrará com
escritores, artistas e visitará escolas mu-
nicipais da região. Isabel vem ao Brasil
para lançar seu livro de contos, O Coelho

Conselheiro Matreiro e Outros Contos que
Eu, te Conto, voltado para o público jo-
vem, no dia 25 de junho, às 19 horas, no
Teatro Carlos Gomes, localizado na Pra-
ça Tiradentes, Centro. Escritora há 18 anos,
Isabel é autora de diversas poesias e fic-
ções, além de romances e roteiros de
programas de TV angolanos.
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O SINAL E A PROVA DE PACIÊNCIA

Os transeuntes e motoristas de ônibus que seguem pela Estrada
do Tindiba, na Taquara, estão muito chateados com o tempo que
têm que esperar para o semáforo da Rua André Rocha, na altura
da Estrada do Tindiba, fechar para os veículos. São quatro mi-
nutos de espera! Pego ônibus no ponto localizado em frente ao
Condomínio Alegria (em direção à Avenida Nelson Cardoso) e
nem sempre os ônibus param no ponto, tendo em vista que se
pararem e os passageiros demorarem muito tempo para entrar,
o veículo ficará mais quatro minutos parado esperando o sinal
abrir. Geralmente as pessoas vão andando até o local em que o
ônibus está parado porque, mesmo que ele esteja longe, dá tempo
de sobra para fazer a caminhada e se o motorista, com boa von-
tade, parar no ponto, poderá ficar parado oito minutos por cau-
sa do bendito sinal, o que é comum. Como este é um problema
reclamado por todos que passam pelo local, escrevo em meu nome
e também em nome dessas pessoas.

Leo Costa

DESRESPEITO NA RODRIGUES CALDAS

Sou morador da Rua Rodrigues Caldas, na Taquara, há 4 anos. Na subida da rua exis-
tem quatro vias de saída de carros com quatro sinais que ninguém respeita, independen-
temente do horário. É um grande desrespeito e não sou só eu que estou indignado com
isso, mas todos os moradores da região. A Guarda Municipal deveria fiscalizar o local,
tendo em vista que, quando dói no bolso, as pessoas passam a respeitar as leis.

Luciano Garcia

OBRAS PELA METADE

Senhor subprefeito, a prefeitura recapeou uma parte da Rua Ipadu, mas a outra
metade está cheia de buracos e com esgoto escorrendo.
Tiraram as vans “Taquara-Gávea”, mas nunca tivemos uma linha de ônibus “Taquara
via Jóquei”. Mais uma vez, a prefeitura está fazendo uma obra pela metade, não
contemplando a Estrada dos Bandeirantes com uma ciclovia nas obras do BRT.

Dimas Vidal

PONTO SEM PLACA

O ponto de ônibus, localizado em frente ao hospital psiquiátrico Colônia Juliano
Moreira, encontra-se sem placa informativa de ponto. Ela foi arrancada e as pesso-
as ficam em dúvida sobre o local em que podem esperar o ônibus.

Alan Jorge

VELOCIDADE MÁXIMA

Gostaria de solicitar a instalação de quebra molas na Rua Potiguara, onde carros e
motos passam em alta velocidade, no intuito de alcançar o sinal com a Estrada de
Jacarepaguá, localizado na altura de uma casa de materiais de construção. Gostaria
também de relatar que no local já houve atropelamento de um adolescente, que
veio a falecer.
Mesmo com abaixo-assinado, o problema não foi solucionado e nem visto pelas
autoridades. É só ficar em algum ponto deste local, que será verificada a infração
dos motoristas cortando uns aos outros para alcançar o sinal aberto. É um descaso
com os pedestres de diversas idades que atravessam no sinal, e há a presença de
somente um guarda de trânsito para punir estes infratores. Sem falar nos veículos
colocados nas calçadas atrapalhando a passagem das pessoas, como se não bastasse
o fato dessas calçadas estarem em péssimo estado de conservação . Senhor subprefeito
Tiago Mohamed, tome alguma providencia preventiva em relação a este fato, antes
que aconteça outra tragédia. Sei que posso contar com a sua ajuda.

Marco Antônio Santos

EMPURRA-EMPURRA DE PROBLEMA

Na Estrada de Jacarepaguá, esquina com a rua Potiguara, existe um sinal que pa-
rece ser só de enfeite, tendo em vista que os motoristas não o respeitam. Isso já
ocasionou muitos acidentes e atropelamentos no local. Entrei em contato com o
1746, que enviou a solicitação para a CET Rio, que mandou para a Região Admi-
nistrativa, que mandou para o 1746 novamente. Gostaria de saber até quando
esperaremos por uma solução, que nem sabemos se realmente haverá? Enquanto
isso, temos que ficar correndo risco diário. Será que seria possível uma resposta?
Isso é um absurdo!

Laudicéa Costa
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Gêmeos:
Pessoas inteligentes, comunicativas por excelência, assunto não falta numa roda
de amigos, mas precisam de muita concentração para não se tornarem dispersos.
Partes do corpo: pés, mãos e pulmão

Previsão astrológica
do mês de junho

Áries (21/03 a 21/04): saia
mais com os amigos e aumen-
tarão suas chances de encon-
trar alguém, e fique atento ao
lidar com seu dinheiro.

Peixes (20/02 a 20/03): não
deixe  que a solidão e o pes-
simismo te toquem, procure
o conforto da família.

Aquário (21/01 a 19/02): seja
mais flexível com as pessoas,
assim você será bem mais
aceita junto dos amigos.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
resolva primeiro as contas em
atraso, para depois pensar em
algum empréstimo.

Sagitário (22/11 a 21/12): inves-
timentos a longo prazo são uma
boa opção nesse momento,
para planejar a próxima viagem.

Escorpião (23/10 a 21/11): líder
por natureza, aproveite a opor-
tunidade de ir fundo naquilo que
vens sondando.

Libra (23/09 a 22/10): as par-
cerias serão sempre bem vin-
das para você, faça valer a
confiança e a simpatia que você
transmite.

Virgem (23/08 a 22/09): que
tal fazer aqueles  exames de
rotina? Checar a saúde tam-
bém faz parte da sua organi-
zação.

Leão (22/07 a 22/08): reapa-
reça na casa de sua família,
uma visita inesperada será
muito bom para todos.

Câncer (21/06 a 21/07): seus
filhos testarão sua paciência,
não se deixe levar pelas
carinhas bonitinhas, seja firme
e não perca o foco.

Gêmeos (21/05 a 20/06): óti-
mo período para a prática de
atividades físicas, comece pe-
las caminhadas e inicie uma me-
ditação, sua mente precisará.

Touro (21/04 a 20/05): mostre-
se mais animada na realização
de suas tarefas no trabalho,
essa preguiça não te levará
a nada.

Erros de português frequentes
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

No dia a dia, é comum observarmos que algumas pessoas se confun-
dem ao empregar certos vocábulos da língua portuguesa. Por isso, o Jornal
Nosso Bairro Jacarepaguá, mensalmente, dará dicas para você não fazer
feio ao se expressar.  Confira os exemplos abaixo:

1- Problema
 Joana estava com problema no trabalho, e não pobrema.
2- Salsicha
 A salsicha estava gostosa, e não salchicha.
3- Idiota
 Fernando chamou o colega de idiota, e não indiota.
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Pontos de Distribuição
ANIL

Bosque dos Esquilos
Condomínio Aldeia
Condomínio Floresta
Condomínio dos Bancários
Condomínio Mansões Ituverava
Condomínio Moradas do Itanhangá
Condomínio Residência do Bosque II
Condomínio Portal da Serra

AUTÓDROMO
Condomínio Paraíso Classe A
Vivendas do Recreio
Village Biarritz

CURICICA
Associação Loteamento Curicica
Condomínio Barra Premier
Condomínio Solar da Montanha
Comunidade Vila União

FREGUESIA
AMAPAV
Condomínio Campestre
Condomínio Capim Melado
Condomínio Del Giardino
Condomínio Edifício Santa Mônica
Condomínio Eldorado
Condomínio Estoril Sol
Condomínio Frei Cassiano Villarosa
Condomínio Galileu Galilei
Condomínio Garden Park
Condomínio Mansões Araguaia
Condomínio Mirante da Barra
Condomínio Pedras Douradas
Condomínio Residencial Tauany
Condomínio Saíra Verde
Condomínio São Pedro da Aldeia
Condomínio Uruçanga
Condomínio Vale Dourado

Condomínio Varandas Potiguara
Condomínio Villarejo
Condomínio Ville France
Condomínio Terral
Edifício Belle Epoque
Edifício Casa Grande
Edifício Ecolife
Edifício Green Hill’s
Edifício Ipuã
Edifício Singulare
Edifício Tulipa Garden
Monte Carlo Residence Park
Residencial Araguaia
Residencial Guilherme Denorwich
Residências da Estrada do Quitite
Residências da Estr. Uruçanga
Residências da Rua Ituverava
Residencial Tirol

PECHINCHA
Assoc. de Moradores do Rio Antigo
Assoc. de Moradores Solar da Tindiba
Colina Pasqualini
Condomínio Colina das Acácias
Condomínio Dayse Lucy Bolleli
Condomínio Dell Monte
Condomínio Edifício Pau Ferro
Condomínio Edifício Saturno
Condomínio Eldorado Green
Condomínio Escuna
Condomínio Hyde Park
Cond. Morada dos Beija-Flores
Condomínio Mirante do Campestre
Condomínio Mirataia II
Condomínio Rainbow Park
Condomínio Residencial Galeões
Condomínio Res. Mediterranee
Condomínio Recanto do Lazer

Condomínio Rocha Araujo
Condomínio Spazio Reale
Condomínio Terra do Sol
Condomínio Uirapuru
Condomínio Vale Suíço
Edifício Chamonix II
Edifício das Oliveiras
Edifício Galera 34
Edifício Solar das Paineiras
Edifício Vila Dinapole
Residencial Pechincha
Suíça Carioca I e II

PRAÇA SECA
Condomíno 28 de Agosto
Condomínio Residencial Aeronáutica
Condomínio Portais de Jacarepaguá
Parque Residencial Solaris

TANQUE
Condomínio Faster I
Condomínio Green Hill
Condomínio Scorpions

TAQUARA
Condomínio Alessandra
Condomínio Bacaíris
Condomínio Bairro da Graça
Condomínio Barão IV
Condomínio Bosque
Condomínio Bosque Paradiso
Condomínio Brasil Gerson
Condomínio Higoty
Condomínio Iriquitiá
Condomínio Gramado
Condomínio Los Angeles
Condomínio Marlua

Cond. Mirante Res. Taquara
(Ed. Muriqui)
Cond. Mirante Res. Taquara
(Ed. Parati)
Condomínio Monte Carlo
Condomínio Pousada do Engenho
Condomínio Residencial da Taquara
Condomínio Resid. Rodrigues Caldas
Cond. Reserva Especial Mapendi
Cond. Residencial Outeiro Santo
Condomínio Rio Grande
Condomínio Spazio Rossini
Condomínio Solar Ipinambés
Condomínio Terra Nossa
Condomínio Visconde de Asseca
Cond. Vale do Rio Grande
Edifício Jóia
Edifício Maria Stockler
Edifício Marquês de Jacarepaguá
Edifício Spazio Rotterdan
Fazenda Passaredo
Morada dos Mananciais
Quinta do Rio Grande
Residencial Recanto Mananciais
Residências da Estr. do Meringuava
Residencial Colina dos Duques
Residencial Nova Laranjeiras
Residencial Taquara
Sociedade Residencial Verde-Ville
Village da Taquara
Vivendas Bandeirantes

VILA VALQUEIRE

Associação Com. Moradores de
Vila Valqueire
Vale das Orquídeas

ANIL
Academia Vida Fit Brasil
Rua Ituverava, 307
Academia Água Viva
Estr. de Jacarepaguá, 5420
Grupo Leão
Rio das Pedras - Anil

CURICICA
Banca de jornal
Largo da Preguiça
Burgão
Estr. dos Bandeirantes, 3300
Programa de Saúde da Família
Estrada Curicica, 2000
Posto de Gas. BR
(ao lado Mundial)
Posto de Gas. BR (em frente Mundial)

FREGUESIA
Centro Com. Unicenter Freguesia
Balcão ao lado dos elevadores
Loja Conveniência Posto Ipiranga
Rua Tirol c/ Cmte. Rubens Silva
Meta Office Building I
Estrada de Jacarepaguá, 7187
Passarela da Freguesia

Balcão ao lado dos elevadores
Rios D’Or
Estr. dos Três Rios, 1366
Shopping Main Street
Balcão ao lado dos elevadores
Som Mexe Music
Estrada Gabinal, 919
Toca da Traíra
Estr. dos Três Rios, 722
Universidade Estácio de Sá
Estrada do Capenha, 1.535 a 1.571

PECHINCHA
Banca Cristiane Lima
R. Edgard Werneck, 588
Casa da Paz
Rua Samuel das Neves
Loja de conveniência (Posto)
Esq. Geremário Dantas
com Edgard Werneck
Ordem Esp. Caboclo Cobra Coral
Rua Claudino de Oliveira, 327
Papelaria Lumar
Rua Prof. Henrique Costa, 726
Elam Escola de Música
Rua Samuel das Neves, 226

Lona Cultural Municipal
Jacob do Bandolim
SENAI
Teatro Sesi
Av. Geremário Dantas, 940
Universidade Estácio
Campus Jacarepaguá

PRAÇA SECA
Bar Mangueira
Rua Doutor Bernardino
Centro Comercial 705
Rua Baronesa, 705
Centro Cultural
Profª. Dyla de Sá
Rua Barão, 1180
Vila Olímpica

TAQUARA
Bazar, Papel. e Armarinho
Requinte de Jpa
Rua Bacairis, 409-A-
Banca de jornal da Taquara
Em frente ao Prezunic Taquara
Banca de jornal do Arlindo
Rua Caviana c/Bacairis
Banca de jornal do Edinho
Rua dos Prazeres, 19

Banca de jornal do Helio
Rua Guaravera
Banca de jornal do Wilson (Merck)
Estr. dos Bandeirantes, 1099
Centro de Medicina Integrada
Rua Apiacás, 110
Centro Social Dona Meca
Rua Gazeta da Noite, 302
Colégio Gaudium
Estr. Meringuava, 1310
Lab’s D‘or
Av. Nelson Cardoso, 974
Papelaria Celebridade
Rua Professora Francisca Piragibe, 30
Restaurante Cara Pintada
Rua Apiacás, 412
Studio G
Rua Bacairis, 361
Universidade Estácio Campus R9
Rua André Rocha, 838

TANQUE
Sesi
Av. Geremário Dantas, 342

MCDONALD’S
Taquara - Freguesia - Vila Valqueire
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