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Cerca de 4 mil famílias da região de Jacarepaguá hospedaram jovens que vieram de toda
parte do mundo para o encontro com o Papa Francisco no Rio de Janeiro.
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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

O legado da Jornada Mundial da Juventude

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

Durante uma semana, o Rio de Janei-
ro virou um cenário que mais parecia
uma aquarela, tal qual estava a cidade
repleta de cores, bandeiras de vários
países, cartazes e muita demonstração
de fé. A referência é a Jornada Mundi-
al da Juventude, evento católico reali-
zado entre os dias 23 e 28 de julho, que
trouxe surpresas à rotina dos cariocas.
Além de reunir milhares de jovens de
várias nacionalidades, a JMJ promo-
veu a integração das etnias, apoiada
na fundamentação dos princípios da
fé, amor, caridade, compaixão, acolhi-
mento e respeito ao próximo.
Temas como drogas, violência, mar-
ginalidade, corrupção, pobreza, sober-
ba e o “humanismo desumano” rece-
beram destaque na pauta do evento. Em
um de seus discursos, por exemplo, o
papa Francisco pregou a necessidade
de “escutarmos com a consciência”.
Pois é a esta consciência que precisa-
mos estar atentos quando nos depa-
ramos com promessas não cumpridas,

escândalos de desvio de dinheiro pú-
blico, entre outras suspeitas expostas
na mídia nos últimos meses. É dever
de cada cidadão cobrar dos seus
governantes aquilo que foi prometi-
do em tempos de campanha. Na re-
gião de Jacarepaguá, por exemplo, mo-
radores da Freguesia ainda estão sem
saber quando será a conclusão do Plano
Inclinado na igreja Nossa Senhora da
Penna. Embora já tenham sido gas-
tos R$ 1,5 milhão, o projeto ainda con-
tinua sem data para término.
Outro tema que ganhou destaque
nos pronunciamentos do Santo Pa-
dre foi a importância de exercer o
amor ao próximo. Por isso, nesta
edição, apresentamos uma matéria
especial sobre a combinação perfeita
entre ser e desempenhar a função de
pai e construir uma relação de amor.
Entrevistamos também a endocri-
nologista Mariana Arruda, que alerta
sobre os danos da carência de vita-
mina D no organismo.
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Online

Prefeitura lança
consulta online
a recursos de
autuação de
trânsito

A Prefeitura do Rio disponibiliza
um novo serviço online aos cari-
ocas. A partir de agora, o cida-
dão passa a ter acesso ao con-
teúdo do Parecer do recurso de
Defesa da Autuação por meio do
site www.rio.rj.gov.br/web/smtr,
clicando nas opções: multas/trân-
sito/consulta a recursos contra
infrações de trânsito.
Anteriormente, só era possível
verificar pela web se o recurso de
defesa fora ou não aceito (deferi-
do ou indeferido), sem acesso à
justificativa. Com o novo serviço,
o carioca terá mais uma opção de
atendimento, além dos postos da
SMTR espalhados pela cidade,
onde também é possível obter o
Parecer do recurso.

Direito

DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

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

Venda casada

Caro leitor, vamos conversar sobre um fato ocorrido recentemente. Uma se-
nhora se interessou por uma almofada terapêutica, porém, deixou claro para
a vendedora que não tinha condições de comprá-la. A vendedora lhe disse
que só pagaria pelo produto um determinado valor e que esse seria descon-
tado em folha. Sendo assim, a compradora aceitou. A partir desse dia, o valor
da prestação passou a vir descontado de seu pagamento.
Isso é uma venda casada. Na realidade, o que a consumidora estava pagan-
do era um empréstimo, o qual ela não autorizara. A vendedora foi ardilosa e
a consumidora inocente.
O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que a venda casada
é prática abusiva.
Condicionar, induzir o consumidor a adquirir um produto ou serviço  atrelado
ao produto ou serviço de seu interesse é contrário à lei.
Muitas vezes o consumidor é levado a aceitar outro produto ou serviço pelo
vendedor que precisa bater meta. Isso é muito comum acontecer com
correntistas, que muitas vezes não olham seu extrato e depois de algum tem-
po percebem que foi lesado.
Esse outro produto pode vir com nome de bônus, prêmio, ou qualquer coisa parecida.
Mais uma vez saliento que para defender-se dessas armadilhas é necessário
prestar atenção, ler atentamente o contrato, perguntar quantas vezes se fizer
necessário e, em caso de dúvida, não faça o negócio. Peça esclarecimento
sobre cada item do contrato, ainda que seja de adesão, e se por acaso o
vendedor disser coisas que não estão constando no mesmo, peça que redija
e rubrique. Havendo recusa, não faça o negócio, porque assim não terá qualquer
garantia de que as coisas ditas extraoficialmente serão cumpridas. Lembre-
se que vale o que está escrito.
Espero, sinceramente, ter contribuído mais uma vez para seu conhecimen-
to jurídico.

Um forte abraço e fique com Deus.
Contatos: 9335.1036, e-mail: direitoaoalcancedetodos@hotmail.com
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Educação

Curso de
dublagem

A Nova Escola de Teatro, locali-
zada na Rua Antônio Cordeiro,
305, na Freguesia, está oferecen-
do Curso de Dublagem iniciante
e avançado. Nesta oficina o alu-
no tem a possibilidade de pra-
ticar a dublagem e conhecer, por
meio de técnicas e exercícios, a
arte de interpretar e sincronizar
o texto em português com a ima-
gem original. O curso possui dois
professores, Mariangela Cantú,
conhecida por fazer a voz de
Marge Simpson, e Ronaldo Jú-
lio, que já dublou filmes como 007
e Lara Croft.
A duração do curso básico é de
6 meses e possui turmas aos sá-
bados, com Mariângela, das 9h às
12h, e às terças-feiras, das 19h às
22h, com Ronaldo. Já as aulas do
curso avançado duram 5 meses e
acontecem às quintas-feiras, das
19h às 22h, com o professor
Ronaldo. Para mais informações,
ligue para (21) 3559-0400.

Conselho de Segurança
Ineficácia na saúde pública
preocupa Rio das Pedras

A reunião do Conselho Comunitá-
rio de Segurança do mês de julho,
realizada na Clínica Otto Alves de
Carvalho, em Rio das Pedras, no
último dia 25, teve como foco os
principais problemas daquela região.
Durante o encontro, os moradores
apontaram a crescente violência
contra a mulher, o comércio ilegal,
os estacionamentos irregulares nas
ruas estreitas e a necessidade de
mais uma clínica da família em Rio
das Pedras.
Em resposta a solicitação de mais
um local que cuide da saúde dos
moradores, o subprefeito da Barra
e Jacarepaguá Tiago Mohamed
declarou que a implantação de uma
nova clínica da família já está sen-

do estudada. Já com relação à
criminalidade, o comandante do 18º
Batalhão da Polícia Militar coronel
Almyr Mendonça apresentou relató-
rios que comprovam que Jacarepaguá
não está recebendo criminosos de
outras áreas pacificadas.
Compuseram a mesa também o
inspetor Neto da 7ª Inspetoria da
Guarda Municipal, o tenente
Matheus da UPP da Cidade de
Deus, além do presidente e vice-
presidente do Conselho Carlos
Eduardo da Silva e Rodrigo D'Eça,
respectivamente. O próximo encon-
tro do CCS acontecerá no dia 29 de
agosto, às 9 horas, na Rua Geovani
de Castro, 90 – Condomínio Parque
do Gabinal 1, Freguesia.
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Subprefeitura

SUBPREFEITO TIAGO MOHAMED
BARRA E JACAREPAGUÁ

REDACAO@NOSSOBAIRRO.NETCartas

DESRESPEITO NA RODRIGUES CALDAS

Sou morador da Estrada Rodrigues Caldas, na Taquara, há 4 anos. Na
subida da rua existem quatro vias de saída de carros com quatro sinais
que ninguém respeita, independentemente 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 respei-
tar as leis.

Luciano Garcia

Resposta – Luciano, o trânsito na Estrada Rodrigues Caldas está mai-
or por conta das obras que estão sendo realizadas no bairro da Taquara.
A Guarda Municipal organiza o trânsito diariamente, com ajuda de
controladores de tráfego, principalmente, nos horários de pico, mas
não tem como a Guarda permanecer 24 horas neste cruzamento. Já
existem sinais, mas vamos solicitar à Cet-Rio estudo para avaliar a ne-
cessidade de instalar um radar e pedir que a Guarda Municipal reforce
a fiscalização.

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 si-
nal 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 alcan-
çar 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 calça-
das atrapalhando a passagem das pessoas, como se não bastasse o
fato dessas calçadas estarem em péssimo estado de conservação. Se-
nhor subprefeito Tiago Mohamed, tome alguma providência preventiva
em relação a este fato, antes que aconteça outra tragédia. Sei que pos-
so contar com a sua ajuda.

Marco Antônio Santos

Resposta – Marco Antônio, a colocação de quebra-molas passa por um
estudo técnico da Cet-Rio e é necessário abrir um processo, que deve
ser precedido por um abaixo-assinado dos moradores do local. Por fa-
vor, entre em contato com a subprefeitura, pelo telefone 2431-1829, e passe
seus contatos, para que possamos orientá-lo sobre esse pedido.

PONTO SEM PLACA

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

Alan Jorge

Resposta – Alan, a placa já foi colocada. Após a sua reclamação, a
subprefeitura solicitou à Cet-Rio o serviço, e a placa foi reinstalada no
dia 11 de junho.

Na mira do leitor

POSITIVO
Os moradores da Freguesia voltam a ter mais uma opção de entrete-
nimento com a reabertura do Teatro Sesi. O centro cultural reabre em
agosto trazendo diversas atrações na celebração de seus quatro anos
de existência.

NEGATIVO
No ponto de ônibus localizado em frente à Estrada do Tindiba, altura do
número 1.695, existe uma baia para que os veículos coletivos que seguem
em direção à Avenida Nelson Cardoso parem para o embarque de pas-
sageiros, porém isso se torna impossível, tendo em vista que vários car-
ros de passeio ficam estacionados na baia diariamente e nenhuma placa
de proibição existe no local e, consequentemente,  nenhuma fiscaliza-
ção é feita para impedir a irregularidade.
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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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Bolsa Família
Governo federal exigirá número de
celular no cadastro do Bolsa Família

A partir de agora, os beneficiários do Bolsa Família terão que forne-
cer o número de celular no cadastro do programa social. O objetivo
é facilitar a comunicação com quem recebe o benefício através de
mensagens de texto (torpedos), no intuito de evitar a propagação
de boatos como o ocorrido em maio, que afirmava o fim do progra-
ma, o que ocasionou tumulto e filas para sacar o dinheiro em diver-
sas agências da Caixa Econômica Federal do País.

Vacinação
Campanha de
vacinação infantil
começa dia 24
A campanha nacional de atualiza-
ção da caderneta de vacinação
infantil começa no dia 24 de agos-
to e vai até o dia 30 de agosto.
Não há uma faixa etária específi-
ca para participar da campanha,
mas quem estiver com a caderne-
ta desatualizada deve procurar os
postos de vacinação que funcio-
nam das 8 às 17 horas.

Marinha do Brasil inscrições até o dia 12/08
Destinado ao provimento de 63 vagas
(41 para o Rio de Janeiro e 22 para
Belém) para o cargo efetivo de Profes-
sor do Magistério Superior, com o regi-
me de trabalho de 40 horas semanais
e dedicação exclusiva. O salário varia
de acordo com a titulação e pode che-
gar a R$ 8.049,77.

Marinha do Brasil inscrições até o dia 02/08
Destinado ao provimento de 3 vagas, re-
muneração salário máximo de R$
2.700,51, para Carreira de Magistério
Superior nas seguintes áreas: (1) Direito
Internacional Público, (1) Economia e In-
dústrias de Defesa e (1)Relações Interna-
cionais. As vagas serão para o cargo efe-
tivo de Professor do Magistério Superior,
Classe A, Adjunto-A, Nível 1, no Quadro
de Pessoal Civil do Comando da Marinha.

Exército Brasileiro inscrições até dia 22/08
Destinado ao provimento de 5 cargos da
Carreira de Magistério Superior nas se-
guintes áreas: (1) Comunicação Social
(Jornalismo), (1) Comunicação Social
(Publicidade e Propaganda), (1) Psico-
logia, (2, sendo uma para deficiente)
Pedagogia. Remuneração salário máxi-
mo de R$ 8.422,77.

Exército inscrições até dia 02/09
O Curso de Formação e Graduação, com
duração de cinco anos letivos, destina-

Concurso Público
do aos brasileiros que tenham concluí-
do, com aproveitamento, o ensino médio,
tem como objetivo a formação do oficial
e a graduação do engenheiro militar para
o exercício dos 97 cargos privativos da
Engenharia Militar de oficial subalterno
e oficial intermediário.

Polícia Civil do Rio de Janeiro inscrições
até dia 11/08
Destinado ao provimento de100 vagas
para Perito Criminal, para nível superior
com formação em curso superior nas
seguintes áreas: (6 vagas) Biologia, (8)
Contabilidade, (8) Engenharia Ambiental,
Engenharia Florestal, Engenharia Agrí-
cola e/ou Agronomia, (14) Engenharia
Civil, (5) Engenharia da Computação e/
ou Informática, (14) Engenharia Elétrica
e/ou Engenharia Eletrônica, (12) Enge-
nharia Mecânica, (15) Engenharia Quí-
mica e/ou Química, (8) Farmácia, (5) Fí-
sica e (5) Medicina Veterinária.  Salário
máximo de R$ 5.234,81.

UERJ inscrições até 30/08
A Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro fará concurso público para o provi-
mento imediato sob o regime estatutário,
de um cargo de Professor Adjunto na área
de Filosofia da Educação no Departamento
de Estudos da Subjetividade e Formação
Humana para o Centro de Educação e Hu-
manidades da Faculdade de Educação. Sa-
lário R$ 5.497,00.

Música
Aulas gratuitas de
ritmo e percussão
Os interessados em aprender a to-
car instrumentos musicais poderão
se inscrever na Oficina de Percussão
do projeto realizado ao lado da qua-
dra da União do Parque Curicica. No
local são oferecidas aulas de ritmo
e percussão ministradas pelo mes-
tre Lollo, que comanda a bateria da
agremiação. As aulas são gratuitas
e acontecem todas as terças e quin-
tas em dois horários: 17 às 19 horas
e de 19 às 21 horas. Informações: Rua
Arauá, 381, Curicica.
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Novas regras para a construção civil
Norma de Desempenho visa aumentar conforto e segurança em imóveis

No dia 19 de julho, entrou em vigor uma nova norma de desempenho da
ABNT para a construção civil, que visa diminuir a quantidade de reclama-
ções relacionadas ao barulho nos condomínios. As regras têm como
objetivo diminuir o valor de decibéis vazados pelas paredes de aparta-
mentos vizinhos e aumentar a segurança em imóveis residenciais.

O isolamento acústico deve ser reduzi-
do em 45 decibéis, o que impede os
moradores de ouvir os passos do mo-
rador do andar de cima, de escutar o
barulho da descarga do banheiro e de
entender o que o vizinho ao lado fala. Além
da parte acústica, a norma envolve ques-
tões como critérios de qualidade para a parte
estrutural do empreendimento, cobertu-
ra, vedação e sistemas hidrossanitários. Por
exemplo, a estrutura de uma parede deve
suportar impactos de uma determinada
força sem apresentar rachaduras; os siste-
mas de coberturas devem ser resistentes
ao fogo durante um determinado perío-
do de tempo; as tubulações hidrossanitárias,
que não estiverem escondidas, devem su-
portar até cinco vezes seu próprio peso;
e as vedações de paredes têm que garantir
uma redução específica da temperatura

verificada no lado exterior do edifício.
Com a NBR 15.575, é permitido o uso
de qualquer tecnologia para o resulta-
do final. A expectativa da Câmara Bra-
sileira da Indústria da Construção (CBIC)
é de que as normas funcionem como um
impulso à indústria da construção e in-
centive o uso da inovação no setor, aten-
dendo aos novos parâmetros de desem-
penho. Segundo a Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), as re-
gras privilegiam benefícios ao consumi-
dor e dividem responsabilidades entre fa-
bricantes, projetistas, construtores e
usuários. A expectativa é de que, com as
novas regras, o comprador se torne mais
atento na hora de comprar um imóvel
na planta, por exemplo, e comece a exigir
que a nova residência esteja dentro das nor-
mas de desempenho.
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Psicóloga

O relacionamento entre
pais e filhos adolescentes

Muitas famílias que possuem filhos entrando na adolescência ou já adoles-
centes têm procurado ajuda de profissionais na área de saúde (como psi-
cólogos, hebiatras ou psiquiatras), ou da educação para que possam en-
tender e saber lidar com seus filhos. Geralmente a queixa manifestada gira
em torno de problemas comportamentais e de relacionamentos inadequa-
dos, seja no âmbito familiar, escolar ou social.
É importante primeiramente definirmos a palavra adolescência, que
etimologicamente vem do Latim e significa crescer. Neste período ocorrem
profundas alterações físicas e emocionais no indivíduo. A imagem do corpo
já não se parece mais com o de uma criança, porém ainda não possui o aspecto
de um adulto. Nessa fase, o adolescente pede uma maior liberdade e confi-
ança. Geralmente, os pais exigem comportamentos que envolvam maturida-
de, mas em outras ocasiões os jovens são tratados de maneira infantil, fazen-
do com que a conduta deles ainda oscile entre estes dois polos.
Nesta época costuma ocorrer um distanciamento natural em relação aos
pais, acarretando uma transformação na dinâmica familiar, mas isso não quer
dizer que os filhos não gostem mais deles; estão na verdade procurando
maneiras de testar sua independência e autonomia. De nada adianta que a
família apenas faça exigências, é preciso também que sejam afetuosos e se
mostrem disponíveis com uma postura menos rígida frente às mudanças,
isto provavelmente deixará o adolescente mais predisposto ao diálogo e a
aproximação será mútua, diminuindo a possibilidade do tão temido confli-
to de gerações que esta fase suscita.
A falsa concepção de que a liberdade fará com que o filho tenha um futuro
sem traumas, pode ter um efeito contrário, já que colocar limites faz parte
do processo de socialização dos indivíduos. A falta de limites fará com que
os jovens tenham dificuldades em construir mecanismos psíquicos para
enfrentar as adversidades da vida e para lidar, por exemplo, com as frustra-
ções, as relações amorosas e com situações que envolvam hierarquia.
A educação que se transmite a um filho deve ser baseada no carinho, respei-
to, cuidado e limite. Os pais devem assumir e legitimar o papel na criação e
educação de seus filhos. Mas não adianta se propor a dar limites a um ado-
lescente se ele não tem bons exemplos a seguir. Demonstrar coerência entre
o que se fala e o que se faz e proporcionar momentos prazerosos em família
ajudam a formar conceitos e atitudes que o jovem levará para toda sua vida.

GHABRIELA ALMAS
PSICÓLOGA E PSICOPEDAGOGA
GHABI.ALMAS@HOTMAIL.COM

CEL.: (21) 9774-7876 /  CRP 05/30956

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

/ 
In

te
rn

et



WWW.NOSSOBAIRRO.NET    |    ESTE É O NOSSO BAIRRO 1 3

Plano Inclinado sem data para conclusão
Gastos com as obras já ultrapassam R$1,5 milhão, 25% do total previsto

Os moradores e devotos de Nossa Senhora da Penna pensavam
ter motivo para festejar, após o início das obras do plano inclina-
do da Igreja da Penna, na Freguesia, oficializado no dia 2 de ju-
nho de 2012, durante visita do prefeito Eduardo Paes ao bairro.
Porém a população permanece na expectativa da conclusão do
projeto, que parou em novembro de 2012.

Cenário de abandono nas obras do Plano Inclinado da Igreja da Penna

Desde essa data, o mato cresce, o mate-
rial começa a ser consumido por ferru-
gem e o cenário de abandono ganha
destaque. “O pouco que foi feito até agora
começa a ser desperdiçado, o material está
se estragando e o dinheiro investido sen-
do ‘jogado no lixo’”, denuncia o aposen-
tado Antônio Silva (pseudônimo).
O carrinho sobre trilhos teria como

objetivo funcionar como um elevador
na diagonal para transportar os devotos
até o mirante da igreja, localizada a 56
metros da íngreme ladeira que dá acesso
ao local, no alto da Pedra do Galo. Na
ocasião da solenidade, que contou com
a participação do subprefeito da Barra e
Jacarepaguá Tiago Mohamed, de políti-
cos da região, além do arcebispo do Rio

de Janeiro Dom Orani Tempesta e do
Monsenhor Jean Kaleta, vigário episcopal
do Vicariato Jacarepaguá, o prefeito do
Rio declarou que o plano beneficiaria
principalmente deficientes físicos e ido-
sos que desejassem frequentar a igreja.

Controvérsias
Orçada em R$ 6,7 milhões, a assesso-
ria de imprensa da RioUrbe (Empre-
sa Municipal de Urbanização) informa
que já foram investidos até o momen-
to R$ 1,7 milhão na obra, que perma-
nece parada para ajustes técnicos. Se-
gundo o órgão, o projeto está sofrendo
modificações e ainda não há previsão
de retorno. Apesar do cenário de de-

terioração, a RioUrbe garante que não
haverá perda de material durante a
paralisação da obra.
A declaração é contestada por um dos
engenheiros da empresa Elevadores Alpha,
responsável pela fabricação e instalação de
elevadores do Plano Inclinado. Segundo
Fausto Fontes, a obra já estava sendo feita
e não existem pendências técnicas. “Está
tudo regularizado e não tem nada técnico
para resolver”, conta o engenheiro, acres-
centando que acredita na necessidade de
substituição de parte do material devi-
do à deterioração do tempo. Já a SEEL,
empresa de engenharia que executa a
obra, alegou que, por causa de cláusulas
contratuais, não poderia se manifestar.
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Mulheres têm falta de vitamina D
Baixa incidência de raios solares no Sudeste agrava o problema
Uma pesquisa recente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia
revelou que a falta de vitamina D no organismo atinge cerca de
60% das mulheres da região Sudeste. Esse índice só fica atrás da
região Sul, onde foi constatada a falta dessa vitamina em 80% da
população feminina em Porto Alegre, por exemplo.

Embora a deficiência da vitamina
seja mais frequente entre as mulhe-
res que estão no período pós-me-
nopausa, as mais jovens também
podem sofrer com a falta do suple-
mento. A endocrinologista Mariana
Arruda (CRM: 52 84365-2) explica que
essa estatística pode estar diretamente
ligada a fatores como baixa incidên-
cia de raios solares, menopausa e ali-
mentação inadequada. “A síntese de
vitamina D3 acontece na pele a par-
tir de uma substância precursora em
resposta à radiação solar ultravioleta
B e ao calor. Em seguida, a síntese
da vitamina continua no fígado e no
rim. Por isso, tudo o que possa in-
terferir nestas etapas, podem dimi-
nuir a quantidade de vitamina D
produzida”, completa a especialista.
Já no período da menopausa, acon-
tece a deficiência estrogênica, que
pode reduzir diretamente a síntese de
vitamina D na pele.
A carioca Fátima Marques relata que sua
rotina de trabalho, acompanhada da
menopausa, contribuiu para que fosse
diagnosticada com o problema. “Pas-
so o dia todo em um escritório fecha-
do, sem ver a luz do sol. Após sentir
frequentes dores no corpo, fui a um
médico e descobri que estava com o
índice de vitamina D abaixo do valor
de referência”, relata Fátima.
Nos adultos, o problema pode gerar,
além das dores ósseas, fraqueza mus-
cular, baixa massa óssea (osteopenia/
osteoporose) e aumento do risco de

quedas e fraturas. A carência de vitamina
D também pode ocorrer em crian-
ças que dificilmente se expõem ao
sol. O diagnóstico é obtido através
da dosagem da substância no sangue.
A vitamina D é importante para a
mineralização do osso e a saúde muscu-
loesquelética. A sua deficiência em cri-
anças pode causar atraso no crescimento,
dificuldade para andar e quedas frequen-
tes e, em último grau, o raquitismo, que
se apresenta com dores e deformida-
des ósseas.
A vitamina D também participa de
outros processos no organismo que não
estão diretamente ligados ao metabo-
lismo ósseo, como os efeitos nos siste-
mas cardiovascular, pulmonar e no
metabolismo da glicose. Fatores como
raça branca, uso constante de protetor
solar, baixo peso, idade avançada, as-
sim como pacientes que foram subme-
tidos a cirurgias para obesidade, podem
funcionar como agravantes na redução
dos níveis de vitamina D no organis-
mo, sendo comuns tanto às mulheres,
quanto aos homens.
A médica alerta que quem tem o diag-
nóstico de doenças como as que com-
prometem de maneira crônica a fun-
ção hepática (cirrose, por exemplo) e
renal, assim como aquelas que causam
má absorção intestinal, precisa ficar
atento. “Os portadores destas doenças
devem procurar um especialista para
saber se há indicação de repor a vita-
mina D”, aconselha a doutora.
Além dos suplementos, a vitamina D

pode ser obtida naturalmente a partir
da ingestão de peixes de águas pro-
fundas, gema de ovo e fígado, segun-
do a médica. Por isso, lugares mais

ensolarados e cuja dieta local seja abun-
dante em alimentos ricos em vitamina
D, tendem a ter menor índice de defici-
ência desta vitamina na população.
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No Bairro Acontece...

ARRAIÁ DAS ARTES
Apresentação dos alunos do projeto social Atuando, Ca-
minhando e Cantando das oficinas de música e teatro. Devido
a data, dia 07, nada mais gostoso do que fazer uma grande
festa julina para unir o útil ao agradável. BATERIA AFINADA

Workshop com Claudio Infante, realizado na escola de
bateristas Jorge Casagrande no dia 06.

FORMATURA
O morador da Praça Seca Renato de Oliveira Júnior re-
cebeu o carinho da família durante sua formatura como
soldado da Aeronáutica, na cerimônia militar realizada na
Pérgula da Base Aérea do Galeão, no dia 28 de junho.

FESTA JULINA / FESTA DO MILHO
No alto, da esquerda para a direita:
Aninha, Carlos Eduardo e Márcia. Em
baixo Karina e Erika, na Taquara.

ZECA BALEIRO
Show de abertura do projeto Movimentação - Fes-
tival de Música da Escola Sesc no dia 15 de junho
no Espaço Cultural Escola Sesc.

COMEMORANDO
Luiz Carlos de Souza comemorou
seu aniversário de 69 anos com a
família, no dia 17.
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...Acontece no Bairro

PARABÉNS
A princesinha Bruna Borges
Etchechuri, filha da cineasta Bere
Borges e Ronaldo Estevam , co-
memorou no dia 27 de julho a
passagem de seus 4 meses de
vida, juntamente com os famili-
ares e amigos .

FELICIDADES
Hélder Brito e Priscila Silva comemoraram
seus aniversários com os amigos da Edi-
tora H Sheldon no dia 15.

JANTAR NO DIA DO AMIGO
Andrezza Alves (à esquerda, em pé) comemerou seu ani-
versário no Dia do Amigo com um jantar feito por seu noivo
Bruno Jacuá ao lado de seus amigos, no dia 20.

ARRAIÁ NO CONDOMÍNIO
Maria de Lourdes (à esquerda), Maria Elita (no centro)
e Patrícia Gomes (à direita) na Festa Julina  do Con-
domínio Praia de Márica na Praça Seca, no dia 06.

ARRAIÁ DA FARMÁCIA POPULAR
A Farmácia Popular da Taquara realizou sua Festa
Julina com muita alegria, comidas e danças tí-
picas no dia 18.

MUITAS FELICIDADES
A família Martins festejou no
dia 10 de julho os aniversá-
rios da mamãe Ana Cláudia,
Ana Paula (5 anos), vovó Sueli
e do Papai Leandro.
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Porque leio o JNB

"O que me encanta no Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá é que,
além de tratar de assuntos importantes pertinentes ao bairro, sempre
traz informações sobre eventos e matérias com temas interessan-
tes sobre o cotidiano humano."

Maria Helena Manhães Rodrigues da Rocha
Psicóloga Clínica e Hospitalar. Coordenadora do Grupo de Apoio a

Familiares de Pessoas com Alzheimer do Hospital Rios D' or.



WWW.NOSSOBAIRRO.NET    |    ESTE É O NOSSO BAIRRO 2 1

Bairro recebe peregrinos durante a JMJ
Mais de 3 mil famílias do bairro abriram as portas de suas casas

No mês de julho, a cidade do Rio de Janeiro recebeu mais de um
milhão de peregrinos vindos de diversos locais do mundo para
acompanhar a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de perto.

Só em Jacarepaguá, 3.950 famílias hos-
pedaram os visitantes em suas residênci-
as, como a moradora do Tanque Elisabeth
Vidal. “Eu queria poder ajudar na Jor-
nada e ao mesmo tempo descansar, apro-

casas durante a Jornada. Os peregrinos,
a maioria jovem, além das casas de fa-
mília, também ficaram alojados em pa-
róquias, escolas públicas e particulares,
universidades, ginásios poliesportivos, casas
de festas e centros comunitários.
Além das famílias hospedeiras, o evento
contou também com a participação de 60
mil voluntários que desempenharam diver-
sas funções na organização do evento, como
auxílio aos portadores de necessidades
especiais, tradução, catequeses, serviços de
saúde. Outros ainda trabalharam para es-
clarecer dúvidas em diversos pontos de in-
formação, aeroportos e rodoviárias.
A estudante Thais Tinoco, moradora da
Freguesia, passou de peregrina à volun-
tária este ano. Ela, que participou da JMJ
em Madri, em 2011, diz que foi muito
bem acolhida e viu nesta edição do evento
uma oportunidade de retribuir quando
ficou hospedada na casa de uma família
na Espanha. "É uma felicidade única, foi
a minha primeira viagem para fora do
Brasil e o meu primeiro contato com o
Papa. Foi tudo perfeito. Para mim a Jor-
nada tem um significado muito impor-

tante", destaca a voluntária, que atuou du-
rante as missas nesta Jornada. Na região
de Jacarepaguá, o Papa Francisco visitou
o Riocentro para um encontro com os
voluntários. Só na região de Jacarepaguá
foram mais de 4 mil voluntários.
A JMJ não se restringiu aos eventos com
a participação do Sumo Pontífice. No dia
6 de julho houve cortejo pelas ruas de
Jacarepaguá com a Cruz e o Ícone de Nossa
Senhora, símbolos da Jornada Mundial da
Juventude, percorrendo os bairros da
Taquara, Vargem Grande, Gardênia Azul,
Pechincha, Rio das Pedras e Riocentro.
Durante a JMJ, também foram realizadas
catequeses em diversas paróquias da região.
Para o Monsenhor Jan Kaleta, vigário
episcopal do Vicariato de Jacarepaguá
e pároco da Igreja de Nossa Senhora
de Fátima, no Pechincha, após a JMJ, a
cidade não será mais a mesma, pois a
visita do pontífice representa um mar-
co na história da Igreja Católica no Brasil.
“Acredito que a vinda do Papa repre-
senta um renovo. Temos um Rio de Ja-
neiro antes e depois da Jornada”, com-
pleta o monsenhor.

veitando as minhas férias, por isso deci-
di hospedar peregrinos em minha casa”,
explica Elisabeth.
Em toda a cidade, foram mais de 24 mil
famílias que alojaram peregrinos em suas
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Pais modernos atuam na criação dos filhos
A presença masculina ganha destaque na nova rotina familiar

Os pais estão ocupando papéis cada vez mais diferenciados no
processo de criação dos filhos. Enquanto no passado eles eram
os principais responsáveis por trazer sustento para casa, hoje
em dia, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, esse
quadro vem mudando.

Rafael Pereira acredita que não existe mais divisão de tarefas na criação dos filhos

A nova rotina do casal consiste em
muitas vezes a mulher sair para tra-
balhar ou estudar e o homem cola-

borar nos cuidados com as crianças,
tais como arrumar, cozinhar, levá-las
ou buscá-las na escola e ajudar nas li-

ções de casa. A psicóloga Joelma
Fortunato (CRP: 05/19115) destaca
que pais e mães têm papéis impres-
cindíveis e intransferíveis na educação
dos filhos. “Tanto os pais quanto as
mães fazem-se necessários para a for-
mação do caráter e personalidade de
uma criança, com a presença constante,
além do diálogo, correção e indicação
de rumos, que vão fazer com que a cri-

ança tenha estrutura para enfrentar os
desafios da vida”, expõe a psicóloga.
O auxiliar administrativo Rafael Pe-
reira relata que durante um ano e meio
levou à escola a filha Maria Eduarda,
de 8 anos. “Na época, a minha espo-
sa trabalhava e fazia curso, chegando
em casa somente após às 22 horas.
Então eu fazia tudo para a Maria
Eduarda, dava banho, fazia o almo-
ço, a janta, ajudava com a lição da
escola etc.”, conta Rafael, que acre-
dita que atualmente não existe mais
uma divisão de deveres paternos e
maternos no que diz respeito à cria-
ção dos filhos. “Tudo é questão de ter
tempo e dedicação. Hoje em dia aca-
bou essa de papel de mãe e papel de
pai. Dividimos as tarefas, assim como
dividimos as contas no final do mês”,
completa Rafael.
Joelma explica que, apesar dessa maior
participação dos pais em tarefas antes
somente relegadas às mães, ambos ain-
da possuem papéis diferenciados. “A mãe
é importante no desenvolvimento da per-
sonalidade, tem a função de cuidar do lado
emocional, das características afetivas. É
a que desenvolve o amor incondicional,
estabelecendo a paz, o equilíbrio e a har-
monia. Ela é a ponte nas relações famili-
ares”, analisa. Já o pai, segundo a psicó-
loga, participa de forma completa na
organização do caráter dos filhos. É ele
que tem o papel de equilibrador emoci-
onal, é o que tem a imagem de autorida-
de, que é indispensável à formação e cons-
trução da personalidade dos filhos, assim
como ensina os limites da vida, dá ad-
moestações serenas e firmes, submeten-
do-se a uma estruturação social feita de
leis e obrigações, o que faz com que a cri-
ança cresça amadurecida e equilibrada”,
completa a especialista.
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Massas e vinhos na Adega do Vianense

A Adega do Vianense é o novo espaço,
na Freguesia,  em que se pode escolher
e degustar os vinhos nacionais e impor-
tados, num ambiente simpático, acolhe-
dor e, principalmente, silencioso. A Ade-
ga possui uma carta de vinhos bastante
diversificada em preços, tipos de viníco-
la dos principais países produtores. Mas
como não é só de vinho que vive o ho-
mem, na Adega é possível comer uma
excelente pizza ou as massas tradicionais
da culinária italiana. Segundo a chef
Mônica Mugeut, todos os pratos são com
massas artesanais, feitas no próprio lo-

cal e com a supervisão da própria chef. A
Adega funciona no segundo andar do
Supermercado Vianense, na Estrada do
Bananal, 400, na Freguesia. Tem estaci-
onamento fácil e abre de terça a sábado,
das 7 horas até às 22 horas para café da
manhã, almoço e jantar. Já no domingo,
das 12 às 16 horas. As segundas não
funciona. Aceita todos os cartões de cré-
dito. Vale a pena conhecer este novo es-
paço gastronômico em Jacarepaguá: o
serviço é muito bom, a comida excelen-
te, os vinhos você decide o que quer e o
preço é confortável.
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Peça Infantil

“Pequeno gênio Da Vinci” se apresen-
tará dia 18 às 17h no teatro SESI

Escrito e dirigido por Ivan Fernandes, a peça concorreu em sete cate-
gorias ao Prêmio Zilka Sallaberry de Teatro Infantil, e venceu em quatro
delas: melhor ator para Paulo Matias Jr., melhor texto, melhor direção e
melhor espetáculo infantil do ano de 2011.

Destaque

Lana Bittencourt no teatro
Sesi Jacarepaguá, dia 28

A cantora interpreta sambas-can-
ções, dos mais sofisticados aos
mais populares. Circula entre a
bossa-nova de Tom Jobim e o
sambalanço de Luiz Antônio, os
sambas baianos de Ary Barroso,
Chianca de Garcia e Caymmi, o
hit parade internacional dos pri-
meiros rocks e calypsos,  chegando
às canções cubanas, flamencas,
boleros sensuais, e à música de
Edith Piaf, Caterina Valente, Amá-
lia Rodrigues. Além deste belo re-
pertório, a cantora  adicionou pé-
rolas de Gonzaguinha, Ivan Lins e
temas de filmes americanos mais
modernos.

Data: 28 de agosto, quarta-feira, às
20 horas Local: Teatro SESI
Jacarepaguá – Avenida Geremário
Dantas, 940, Freguesia.

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

Dia 04 – Teatro infantil “Peter Pan” às 16h
            – Zouk na lona às 19h
Dia 09 – Biano Rafa canta Emílio Santiago

Dia 10 – Banda Black Bird
Dia 11 – Forró na Lona
Dia 17 – Festa solidária casa de apoio

        – Projota às 19h
Dia 18 – Chorinho ÀS 10h
          – Teatro infantil “Monster High” às
17h

Dia 23 – Baile de dança de salão (prof
Fabienne)
Dia 24 – Black Dog às 20h
Dia 25 – Teatro infantil "A Pequena Se-

Agenda Cultural
reia" às 16h
Dia 29 – Teatro adulto "As suburbanas"
às 20:30
Dia 31 – Tributo à banda “Queen” às 20h

Teatro SESI Jacarepaguá
Av. Geremário Dantas, 940 – Freguesia
Informações: 3312-3753  3312-3788
Dias 01 a 31/08 - Exposição "Lembran-
ças do não-lugar" de André Coutinho. O
artista busca reativar uma sensação, um
estado, um lugar - próprio de cada um -
que visitamos mentalmente, sem maté-
ria, sem o Eu, mas que todos conhecem,
já estiveram lá, o quase sonho, a nostal-
gia, o Não-Lugar.

Dia 04/08  - Peça Infantil  "Histórias que
o eco canta" às 17h.

Dia 09/08 - Lenine às 21h

Dia 16/08 - Banda Rockfour às 21h

Dia 17/08  - Luciana Melo às 21h
Dia 18/08 - Peça infantil "O Pequêno
gênio da Vinci" às 17h
Dia 23/08 - Peça "Homens, Santos e
Desertores" às 21h
Dia 24/08 - Peça "Sociedade Ambulan-
te S/A" às 21h
Dia 28/08 - Talk Show "Samba e Outras
Coisas com Lana Bittencourt" às 20h

Dia 31/08 - Peça "Minimanual de quali-
dade de vida" às 21h.

Fotos: D
ivulgação / Internet  A

rquivo
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Gastronomia

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Salada de batata alemã especial

Olá amigos!  Em agosto comemoramos o Dia dos Pais. Para
homenageá-los, que tal preparar esta salada de batata ale-
mã, a Kartoffelsalat, como é conhecida na Alemanha? As dife-
renças em relação às outras receitas consiste no fato de utili-
zarmos uma maionese caseira, o bacon e  os picles, que dão
um sabor especial ao prato.

Ingredientes:
Para a massa:
• 1 Kg de batata
• 100 g de picles de pepino e cenoura picados
• 1 ovo
• 2 gemas
• ½ xícara de azeite extra virgem
• ¼ xícara de óleo de soja
• ½ colher de sopa de mostarda amarela
• 50 ml do líquido de conservação dos picles
• 2 colheres de sopa de vinho branco seco
• Suco de ½ limão médio
• Sal e pimenta do reino a gosto
• Salsa e cebola picadas
• 50 g de bacon (opcional)

Modo de Preparo:
Cozinhe as batatas com a casca. Quando estiverem macias retire do fogo.
Deixe esfriar e corte em rodelas não muito finas. Reserve.
No liquidificador coloque o ovo, as gemas, vinho branco seco, mostarda,
sal, pimenta e líquido dos picles. Vá acrescentando o azeite e o óleo de soja
aos poucos enquanto bate no liquidificador, até a mistura ficar consistente.
Misture este creme (maionese caseira) às batatas, envolvendo-as cuidado-
samente, e acrescente a salsa, a cebola e os picles picados.
Se quiser pique o bacon e frite na sua própria gordura, salpicando-o na salada
na hora de servir. Este prato serve de acompanhamento para qualquer car-
ne ou embutidos (salsichas, salsichões etc.) ou até um delicioso churrasco.
Tenho certeza que os pais vão adorar. Feliz Dias dos Pais!

Receita
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Dona Meca realiza campeonato
Participantes foram contemplados com medalhas

Natação, futebol, judô, xadrez,
tênis de mesa, bocha, basquete,
capoeira e dança animaram a
equipe da Obra Social Dona
Meca (OSDM) no dia 25 de junho.

Momento em que Tocha Olímpica foi acesa

O primeiro evento esportivo realizado
na instituição faz parte das ações do
Projeto Esportes Sem Limites, patroci-
nado pela Petrobras, através do Progra-
ma Petrobras Esporte & Cidadania.
O objetivo da ação é contribuir para a
universalização do acesso ao esporte edu-
cacional, como estratégia de inclusão so-
cial, construção da cidadania e efetivação
dos direitos, ensinando e incentivando
a prática esportiva na OSDM.
O evento contou com a participação de
atletas paraolímpicos de outras institui-
ções, além de representantes da Associ-
ação Niteroiense dos Deficientes Físicos
(ANDEF), Clube de Regatas Vasco da
Gama e Instituto Superar, organizações
empenhadas com o esporte de alto ren-
dimento. Ao final das disputas, todos re-
ceberam medalhas pela participação.

Atleta da
Vila Olímpica
conquista prata
na Ucrânia
O atleta da Vila Olímpica Professor
Manoel José Gomes Tubino, no Mato Alto,
Vitor Hugo Mourão, de 17 anos, conquis-
tou no dia 14 de julho a única medalha
brasileira no Mundial de Atletismo de
Menores, em Donetsk, na Ucrânia. Vitor
completou a final dos 200 metros em
20"67, novo recorde sul-americano para
a categoria até 17 anos.
O velocista, que foi o único brasileiro a
subir no pódio da competição, já havia
comprovado seu potencial no Troféu Bra-
sil/Caixa de Atletismo, em junho, em São
Paulo, quando ficou em oitavo lugar
(21"34) na final dos 200 metros. O me-
lhor tempo na competição, porém, foi
alcançado nas semifinais (20"91) quan-
do ele atingiu o índice CBAt (20"94) para
o Mundial de Menores.
Vitor é líder do Ranking 2013 da Confe-
deração Brasileira de Atletismo nos 100
metros (10"66) e nos 200 metros (20"91).
O velocista se qualificou com essas mar-
cas para integrar a seleção brasileira no
Campeonato Mundial de Menores.

A dica gastronômica deste mês vai para o novo espaço gourmet que fica
no mezanino do supermercado Vianense. Além das pizzas e das massas tradi-
cionais, sugerimos o Rondelli ao napolitano ou o Nhoque a parisiense.
Todas as massas são artesanais e frescas, dando uma leveza ao prato. O es-
paço fica na Estrada do Bananal, 400 (Freguesia), no segundo piso. Estaci-
onamento fácil no supermercado.

Dica Gastronômica
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Hair Stylist

LÉO FREITAS
CABELEIREIRO

LPINTO.LEO@GMAIL.COM

Tendências de cabelos
para o inverno

• Cabelo longo, com movimento, cortado em camadas e escovado para
fora, lembrando o estilo pantera.

• Cabelo médio, também com movimento, tendendo as mechas ombré
hair (meio do cabelo e pontas).

• Cabelo curto, com tonalidade de marrom acobriado, recorrendo às me-
chas discretas.

• Cabelo com cachos, mas com muita leveza e naturalidade

Cuidados na escolha dos produtos de tratamento
1- Não utilize produtos no cabelo sem realizar o teste de mecha;
2- Solicite esclarecimento ao especialista sobre os componentes do pro-
duto e veja se pode ser aplicado no seu tipo de cabelo;
3- Não utilize produtos indicados por leigos;
4- Não experimente hidratações caseiras sem a indicação de um profissional;
5- Produtos fora da validade podem provocar alergias e sérios danos ao
cabelo e ao couro cabeludo;
6- Problemas de queda de cabelo, coceira e queimação no couro cabelu-
do exigem consulta ao dermatologista;
7- Manter os cabelos hidratados, cortados no estilo de seu rosto e saudá-
veis é função do profissional de beleza.

Seguindo as orientações acima, você vai garantir a saúde e a beleza dos
seus cabelos.

Cabelo longo Cabelo médio

Cabelo curto Cabelo com cachos
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Cartas ATENÇÃO LEITOR! ESTE ESPAÇO É DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE TODOS QUE DESEJAM DENUNCIAR, CRITICAR OU SUGERIR
MELHORIAS PARA O NOSSO BAIRRO. ENVIE E-MAIL PARA: REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

OPERAÇÃO ASFALTO LISO

Gostaria de saber por que a Avenida dos Mananciais e a Estrada do Rio Grande
não foram contempladas com recapeamento da Operação Asfalto Liso.

Sergio Porto

FLANELINHAS

Agradeço pela providência tomada de limpeza e colocação de grades e ilumina-
ção em baixo da ponte do viaduto da Linha Amarela que estava virando um lixão.
Fizeram obras, porém para virar um ponto de ônibus no local. Minha indagação
é: isso é realmente necessário em frente a um retorno de saída da Linha Amarela?
Fica meio fora de mão, pois tem dois pontos bem próximos, o que vai compli-
car ainda mais o trânsito.
Aproveito para relatar que a Estrada dos Três Rios, próximo à Kúfura e à Aca-
demia SmartFit, está com vários flanelinhas achacando motoristas que ali param
todos os dias, e é necessário que haja uma fiscalização para coibi-los.

Pedro Junior

PROIBIÇÃO DE VANS

A proibição da circulação de vans pela Grajaú-Jacarepaguá e pela Linha Ama-
rela prejudicou seriamente os moradores do Pechincha, que se amontoam nos
pontos de ônibus, que passam sempre lotados, já que não existe ponto final de
ônibus no bairro.
Isso aumentou o número de carros circulando. As 6h30 da manhã a Estrada do
Pau Ferro já está congestionada.
O gestor público, ao tomar uma medida dessa magnitude, deve observar to-
dos os aspectos envolvidos. Pelo visto, foi mais uma decisão errada que tem
prejudicado a população do bairro.

 Cesar Mendes - Morador do Pechincha

TRÂNSITO DA FREGUESIA INTRANSITÁVEL

O incentivo à compra de carros de passeio está transformando cidades como o
Rio de Janeiro num lugar intransitável. Chega-se a gastar 40 minutos para atraves-
sar o sub-bairro da Freguesia em Jacarepaguá no horário do rush.
Com a onda de destruição dos sítios e casas para a construção de prédios, o sub-
bairro ganhou mais moradores, famílias de classe média que costumam ter dois
carros por apartamento, e as ruas estreitas da Araguaia, Avenida Geremário Dantas
e a Estrada do Pau Ferro não suportam tanto tráfego de veículos de passeio ao
mesmo tempo.
A prefeitura errou em permitir esta exploração imobiliária em Jacarepaguá sem
planejamento viário, e quem viaja em transporte coletivo sofre com os congesti-
onamentos, pois não foi criada faixa exclusiva para os ônibus e não há recuo ou
baias para o embarque dos passageiros. A desvalorização dos imóveis em Jacarepaguá,
mais precisamente na Freguesia é certa, pois morar num bairro cercado de con-
gestionamentos por todos os lados é um péssimo investimento.

Sergio Pessoa - morador da Taquara

A DEMORA NA NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

Sou moradora da Rua Iriquitiá e no último dia 13 de junho fomos
(eu e mais três casas) sorteados por um enorme caminhão baú que
destruiu poste, relógios, telhado etc. Ao passar em nossa porta le-
vou toda a fiação, e junto tudo ligado ao poste. Ficamos por 6 dias
ligando, pedindo, implorando que a Light nos enviasse um carro
para o conserto. A minha maior indignação foi de que no primeiro
contato a atendente informou que depois de meu pedido feito não
poderia dar seguimento a ele, pois eu teria um débito. Ao questio-
nar o valor de quanto e de quando seria, ela informou que é do mês
de junho e o valor de R$ O,O1. Isso mesmo, um centavo. Tenho fotos
e protocolos datados, inclusive da ouvidoria da Light.

 Ana Lúcia Pinto

Resposta da Light - A Light informa à leitora Ana Lucia Pinto que,
após ocorrência de fios puxados por caminhão, na Rua Iriquitiá, na
Taquara, em 13 de junho, desligou o fornecimento de energia, por
motivo de segurança à população.
Na ocasião, um poste, de responsabilidade do cliente, foi avariado
e, por isso, a Light aguardou a execução de reparo, por parte do
consumidor, além de solicitação de religação do fornecimento de
energia. O pedido foi realizado pelo cliente no dia 17 de junho e
executado pela Light no dia seguinte.

Assessoria de Imprensa – Light

Você Repórter
Leitor, envie suas fotos para o site

O novo portal do Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá possui uma
sessão especial para o envio de fotos e reportagens:
www.nossobairro.net

FALTA DE FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS

Senhor subprefeito Thiago Mohamed, gostaria que o senhor soubesse o que está
acontecendo com as obras de dragagem dos rios, na Estrada dos Três Rios e na
Rua Geminiano de Góis (próximo à Pracinha da Rua Araguaia). Na Estrada dos
Três Rios, entre a Rua Comandante Ruben Silva e Rua Xingu, pararam a obra no
finalzinho, e a escavadeira deixou todo o entulho (concreto/ferro) da obra joga-
do no rio. Ficou pior do que estava.
Na Rua Geminiano de Góis, abriram um portão (há um muro amarelo na frente
do rio) para fazerem a limpeza do rio. Só que estão deixando entulho jogado
próximo a esse portão.
Minha pergunta é: Não há fiscalização nessas obras? Não há verba para acabar de
vez com isso? Pois é uma vergonha o que está acontecendo.

Veralusi Weber
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Leão:
São pessoas nobres, generosas, criativas e que têm consciência dessas quali-
dades, mas quando em excesso se tornam muito arrogantes e vaidosas.
Parte do corpo: o coração

Previsão astrológica
do mês de agosto

Áries (21/03 a 21/04): se você
espera tomar atitudes na vida
contando com o outro, per-
deu. O leme é seu e siga o
seu caminho.

Peixes (20/02 a 20/03):
criatividade em alta, abuse do
seu talento sensível e intuitivo
para criar algo belo.

Aquário (21/01 a 19/02): uma
nova parceria lhe trará praze-
res, que até então não sabia
que poderiam acontecer.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
você poderá encontrar resistên-
cias se mantiver sua opinião tão
severa, portanto seja mais flexível.

Sagitário (22/11 a 21/12): mui-
ta sorte para você. Será con-
templado com uma aprovação
do concurso realizado.

Escorpião (23/10 a 21/11):  um
bom empreendimento para
você no momento será investir
na compra do seu apartamen-
to, se sairá muito bem.

Libra (23/09 a 22/10):  você
saberá cativar com sucesso
o grupo em que trabalha,
abuse do charme e da sua
criatividade.

Virgem (23/08 a 22/09):  você
poderá ser surpreendido por
alguém que espera há muito
tempo, dê mais atenção à sua
imagem.

Leão (22/07 a 22/08):  procu-
re olhar mais ao seu redor, os
amigos estão mais próximos do
que você pensa.

Câncer (21/06 a 21/07): mo-
mento de prazer e aconche-
go familiar. Há promessa de
chegada de mais um membro
para aumentar a família.

Gêmeos (21/05 a 20/06):  pé
na estrada, siga em busca de
conhecimentos que essas via-
gens te mostrarão.

Touro (21/04 a 20/05):  cuida-
do ao dividir as despesas com
alguém, não se deixe enga-
nar por promessas que não
existirão.

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- Flagrante
A mulher foi pega em flagrante, e não fragrante.
2- Discriminado
Os negros não são mais discriminados como antigamente, e não descriminados.
3- Depredar
Vândalos depredaram os estabelecimentos comerciais, e não depedraram.

Guilherme de Souza Machado, apesar de
ter somente 16 anos, trabalha bastante.
Além de cursar o 1º ano do ensino médio
no Colégio Nacional na Taquara, ele ainda
vende coco em domicílio e em sua barra-
ca. Todos os sábados, ele acorda às 4 horas
para pegar coco no Cadeg e logo após
inicia sua jornada em sua barraca, que
fica localizada próxima à entrada do Con-
domínio Vivendas Bandeirantes, entre as
Ruas General Miguel Ferreira e João
Lopes Braga. “Nos dias mais quentes de
verão, chego a vender 100 cocos por dia
e os fregueses ainda têm a opção de com-
prar o copo de 250 ml, garrafa de 500 ml
ou o coco inteiro. Durante a semana, faço

só entrega em domicílio, pois estudo e faço
curso de inglês”.
“Optei por trabalhar porque gosto e pre-
cisei oferecer apoio aos meus pais, já que
minha mãe sofreu dois enfartos. A esco-
la me ajuda muito em minha jornada du-
pla, me oferecendo aulas de reforço. Re-
cebo muito incentivo dela e de meus fa-
miliares, já que possuo déficit de atenção”.
Guilherme ainda conta que quer seguir a
carreira de engenheiro civil. Nas horas
vagas, o jovem adora jogar futebol com
os amigos e tocar bateria. “Agradeço a
todos os amigos, vizinhos e professores
pelo grande apoio e espero a visita de
vocês em minha barraca de coco!”

Você, repórter
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