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Outrora essencialmente rural, em menos de três décadas, a região se transformou em um
dos locais mais populosos do Rio e presenciou um dos maiores booms imobiliários dos úl-
timos anos. Nessa edição especial, conheça a história do bairro que também é um celeiro
de bens culturais tombados pelo Estado. | Páginas 6, 7, 8 e 9
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Ano V - Edição 73 - setembro/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

419 anos de muita história. Parabéns, Jacarepaguá!

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

Em 9 de setembro, Jacarepaguá com-
pleta 419 anos. O JNB preparou uma
edição especial, com a história do
bairro que acolheu índios, barões, es-
cravos, senhores de engenho e per-
sonalidades dos segmentos político
e artístico do estado.
Até o século passado, para alguns ha-
bitantes, a vida na região era predomi-
nantemente rural e pareciam estagna-
dos os planos em busca do progresso.
Com a virada do século, surge o de-
senvolvimento que se reflete na ex-
pansão urbana decorrente, prin-
cipalmente, da criação do polo
químico farmacêutico (implantação
das multinacionais, os gigantes das
indústrias de remédios na região), dos
projetos nas construções de estradas,
hospitais e escolas, no investimento
dos empresários do comércio e nas
vantagens agregadas ao progresso.
Tudo isso, é claro, vale ser destacado,
porém desconsiderar as preocupações
referentes à  infraestrutura é um ato

leviano. Para uma região em expansão,
conquistar seus objetivos implica em
unir moradores, empresários e políti-
cos em prol de projetos que garantam
o desfrute de melhor qualidade de vida.
Saber exigir melhorias, vistoriar ações
do governo e adequar os projetos à
realidade dos bairros é dever de todos.
Parabenizar Jacarepaguá é estabelecer
o compromisso de preservá-lo e
defendê-lo de crimes ambientais e da
depredação ao seu patrimônio histó-
rico. O que pouca gente sabe, porém,
é que essa Baixada merece ser cuida-
da e valorizada por seu belo aspecto
panorâmico, cercado de montanhas,
matas, ipês, cachoeiras e rios, além do
seu acervo histórico, que reúne igrejas,
bibliotecas e museu.
Convido o leitor a conhecer um pou-
co mais sobre a história deste bairro,
folheando as páginas deste jornal e
também desfrutar dos shows e even-
tos da festiva agenda cultural.
Boa leitura!
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Direito

DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

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

Compra de imóveis
Caro leitor, vamos conversar sobre os cuidados que se deve ter na compra
de um imóvel de pessoa física.
Para sua segurança, exija do vendedor a apresentação das certidões dentro
do prazo de validade. As certidões são a escritura do imóvel ou o título de
propriedade registrado no RGI (porque só é dono quem registra), certidão
de ônus reais atualizada, certidão de ações civis, certidão da Justiça Federal
em nome do vendedor e da esposa, caso seja casado; certidão de ações
trabalhistas, certidão negativa de IPTU e certidão negativa de condomínio,
caso o imóvel faça parte de um condomínio.
Essas certidões lhe informarão se há débitos junto ao IPTU, ao condomínio,
se há ações correndo contra o vendedor, se o imóvel está hipotecado, se o
imóvel pertence a quem diz pertencer, se a pessoa que está vendendo tem
legitimidade para isso e se o imóvel está servindo como pagamento de dívi-
da trabalhista. Não há mistério em se adquirir imóvel inventariado, apenas
tenha o cuidado de dirigir-se à Vara (qual tipo de Vara??) e informar-se sobre
a situação do inventário e a relação do bem com os herdeiros. Consulte um
advogado especializado.
Se o imóvel a ser adquirido pertencer à pessoa jurídica, os cuidados são os
mesmos, porém dever-se-á exigir o CNPJ da empresa, o contrato social de-
vidamente registrado, o estatuto e a ata que elegeu a atual diretoria assim
como a ata que autorizou a venda, além de verificar a legitimidade de quem
vende. As certidões a serem pedidas são as mesmas exigidas para o vende-
dor pessoa física, porém serão acrescentadas as certidões do INSS, certidão
negativa de contribuição e tributos federais e dívida ativa da União e mais a
certidão simplificada da Junta Comercial.
Obs: Apesar de ser atribuição do vendedor tirar as certidões, muitas vezes
ele se recusa a fazê-la, alegando não ter dinheiro. Seja firme, porque cabe ao
vendedor a comprovação de que seu imóvel está livre e desembaraçado e
se o comprador não fizer a exigência e nem tirar as certidões, corre o risco
de ver o seu direito não assistido.
Para os imóveis que estão em construção os cuidados pertinem mais ao contrato,
à idoneidade da empresa-construtora, à idoneidade de seus representantes.
Leia o contrato quantas vezes forem necessárias, pergunte até a exaustão sobre
todas as dúvidas.
No que pertine às prestações verifique qual o sistema de correção. Se for dito
que não há correções, fique atento, e se prometerem que o valor irá decres-
cer observe se no contrato está escrita essa informação.
Em se tratando de reajuste, indague sobre a forma de reajuste e de novo verifique
se consta no contrato. Sendo o imóvel financiado verifique qual o índice que
está sendo adotado e entre em contato com o banco de crédito imobiliário
para saber mais sobre o índice.
Verifique se aquela construção está registrada no RGI, peça ao construtor o
número e o cartório. Pesquise se há ações trabalhistas, cíveis, penais, INSS
movidas contra a construtora e se há títulos protestados para assegurar-se
se irá até o final com sua obra.
Exija que tudo que foi prometido como acabamento de primeira, brindes,
adicionais, promessa de mudança na planta fiquem registrados no contrato.
Não existe promessa de boca, isto é um negócio e é assim que deve ser vis-
to. Mais uma vez, vale o que está escrito, se falou, mas não constou no con-
trato, perdeu a oportunidade de pleitear o que foi dito na justiça.
Após feita todas as verificações e decidir por comprar, visite a obra para acom-
panhar o cronograma, não fique preocupado se está sendo chato, afinal é
um sonho que está sendo realizado.
Não se deve comprar imóvel de um dia para o outro, porque você pode comprar
uma coisa e levar outra (no caso de posse, por exemplo).
Lembre-se: quem tem conhecimento, tem poder.

Um forte abraço e fiquem com Deus.

Parque Pinto Teles sofre revitalização

O Parque Pinto Teles, na Praça Seca,
passou por obras de revitalização. As in-
tervenções incluíram a reforma do pátio
coberto, manutenção do campo de fute-
bol, poda das árvores e corte de grama,
além da limpeza do rio Orfanato, que

passa pelo parque. Segundo a asses-
soria de imprensa da Subprefeitura da
Barra e Jacarepaguá, será reforçado no
local o efetivo da Guarda Municipal no
intuito de aumentar a segurança dos
frequentadores do parque.
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Jacarepaguá: do bonde ao BRT
Até a década de 60, a região era considerada área rural da cidade
Para comemorar o aniversário de 419 anos de Jacarepaguá, o JNB
selecionou algumas curiosidades e fatos históricos como forma
de presentear os moradores desse bairro que fica encravado en-
tre o Maciço da Tijuca e o Parque Estadual da Pedra Branca.

Cine Cisne

A Baixada de Jacarepaguá, com 160
milhões de metros quadrados e quase
1 milhão de habitantes, ainda faz fron-
teira com as Lagoas de Jacarepaguá e
Tijuca, a sudeste, e tem como ponto
culminante o Pico da Pedra Branca, que
se localiza no limite com o bairro de
Vargem Grande.
Ao longo de quatro séculos, a região
sofreu muitas modificações, tanto na sua
composição populacional quanto na sua
composição geográfica. Um exemplo
recente é a região que hoje compõe os
bairros de Camorim e Riocentro, que
alguns moradores passaram a chamar
de “nova Barra”. Há 30 anos, o local
possuía pouca procura em termos de
moradia e comércio, mas atualmente,
além de condomínios de classe média,
os dois bairros concentram hotel, hos-
pital e centros de entretenimento de
grande porte.
Segundo o Censo de 2010 (IBGE),
entre 2000 e 2010, no bairro de
Camorim a população aumentou de 786
para 1.970 habitantes, batendo o recorde
do município. Nada mau para uma
região que até a década de 1960 era
considerada rural. A transformação de
Jacarepaguá só veio após 1970, quan-
do começaram a se instalar grandes
indústrias na região. Nessa mesma épo-
ca, surgiram os grandes conjuntos
residenciais, dentre eles o mais famoso
é o da Merck, além dos loteamentos,
mudando completamente o perfil agrí-
cola dos tempos coloniais.

Curiosidades
"Jacarepaguá" é um termo tupi que

significa "enseada do mar de jacaré"
formado pela junção de îakaré ("jaca-
ré"), pará ("mar") e kûá ("enseada").
Essa era a região da cidade com mais
engenhos de açúcar da época colonial. Os
principais eram o Engenho da Taquara,
o Engenho Novo (atual Colônia Juliano
Moreira), Engenho do Camorim, Engenho
D’Água, Engenho da Serra (atual Estra-
da do Pau Ferro) e Engenho de Fora (atual
região da Praça Seca).
Em 1875, o bonde puxado a burro
passou a ligar Cascadura, Freguesia e
Taquara, diminuindo a distância entre
a região e os outros bairros da cidade.
Entre 1698 e 1775, o 4º Visconde de
Asseca doou à comunidade da região
uma área para a construção de um jar-
dim e de uma praça para beneficiar os
moradores. Por isso, o lugar passou a ser
chamado de “Largo do Visconde de
Asseca”. Depois de alguns anos, foi abre-
viado para “Largo da Seca”, que depois
passou a ser chamado de Praça Seca.
No passado, o Tanque era a localida-
de onde tropeiros paravam com seus
animais para eles poderem tomar água
em um enorme tanque de pedra que
existia no local.
O Largo do Anil, inicialmente, era o local
onde muitas anileiras, nome popular de
uma planta chamada erva-de-anil, pro-
liferavam. Com o tempo, o lugar co-
meçou a ser chamado de Anil. Gra-
ças à sua pequena pracinha, o Largo
do Anil nasceu e até um pequeno rio
que tem sua nascente na região foi ba-
tizado com este nome.
Há muitos anos, na confluência das
Estradas do Rio Grande, Teixeiras, Rio

Pequeno e Santa Maria, existia uma
enorme figueira que proporcionava
uma agradável sombra. Ali, os caçado-
res e tropeiros se reuniam na hora do
almoço. O local rapidamente foi ape-
lidado de Pau da Fome.
O Barão Francisco Pinto da Fonseca
Teles fez particularmente muitas
benfeitorias para Jacarepaguá, como a
fundação de escolas e obras sociais. Por
causa destes méritos, D. Pedro II deu-
lhe o título de Barão da Taquara. Pos-
teriormente, a Praça 25 de Outubro (dia
de seu nascimento) passou a ser chamada
de Praça Barão da Taquara, dando, anos

depois, este nome à região.
Jacarepaguá já teve uma linha férrea de
bonde que ia de Cascadura até a Fre-
guesia de Nossa Senhora do Loreto.
Inicialmente ele era puxado por bur-
ros, depois foi construída tração elétrica.
Era a Companhia Ferro Carril Casca-
dura à Jacarepaguá, que anos depois veio
a pertencer à Light. Este foi o primei-
ro transporte do bairro a diminuir dis-
tâncias, tornando-o acessível a todos. To-
dos os bondes do Rio de Janeiro, com
exceção dos de Santa Teresa, deixaram
de circular em 1964, no governo de
Carlos Lacerda.

Coreto da Praça Seca em 1928

Rua Cândido Benício - Metade do Século XX Colônia Juliano Moreira

Taquara - 1918 Cine Baronesa - 1987 Igreja Nossa Senhora da Penna - Anos 10 Igreja São Gonçalo do Amarante

Fotos: A
cervo / D

ivulgação / Internet



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

Local é um dos que mais crescem no Rio
Baixada de Jacarepaguá conquista diariamente mais moradores

Localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, Jacarepaguá fica situ-
ado entre os maciços da Tijuca e Pedra Branca. O local se tornou
um dos locais mais valorizados da cidade e consegue unir em seu
território a natureza e grandes construções.

A rápida transformação de bairro ru-
ral em urbano nas últimas décadas trou-
xe à região um expressivo aumento
populacional e mudanças em diversos
aspectos, entre eles, saúde, educação e
entretenimento.
Até a década de 60, a região possuia
apenas cinco hospitais públicos: Sana-
tório Cardoso Fontes (atual Hospital
Federal Cardoso Fontes), Hospital Es-
tadual Santa Maria, Instituto Munici-
pal de Assistência à Saúde Juliano
Moreira (Psiquiátrico), Hospital Muni-
cipal Álvaro Ramos e Hospital Muni-
cipal Raphael de Paula Souza. Atualmen-
te, a região possui, além do hospital
psiquiátrico Jurandyr Manfredini, 13
postos de saúde e centros municipais
de saúde, três Clínicas da Família, duas
UPAs e dois Centros de Atenção
Psicosocial - CAPs (para dependentes
químicos). Quanto à educação, o nú-

mero atual de escolas públicas na re-
gião chega a 94 e o de CIEPs, 11.
Em 2009, a chegada do Senai veio para
oferecer uma melhor qualificação pro-
fissional para os moradores da região.
O local possui infraestrutura de alto
nível, com capacidade para comportar
4 mil alunos, além de um excelente es-
paço cultural, o Teatro Sesi. A instala-
ção de universidades como Estácio, Fa-
culdades Integradas de Jacarepaguá,
Unissuam e Signorelli também contri-
buiu para o enriquecimento da região.
Para suprir a demanda no setor de saú-
de, foi criado no ano de 2009 o Hos-
pital Rios D’Or – Freguesia, que ocu-
pa uma área de aproximadamente 10
mil metros quadrados e possui mais de
200 leitos. Já no setor de transportes, a
esperança é de que a instalação de BRTs
minimize os longos congestionamentos
no trânsito de Jacarepaguá.Autódromo de Jacarepaguá, ainda sem arquibancadas, na avenida Abelardo Bueno sem edifícios

Antiga Cândido Benício sentido Campinho Antiga linha de ônibus
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Bens culturais tombados em Jacarepaguá
A região possui mais de dez itens registrados como bens tombados
Preservar a história de um povo ou população, bem como seus
bens culturais e ambientais, é um dos principais objetivos do
tombamento, uma vez que impede legalmente a sua destruição
e descaracterização.

A palavra tombamento tem origem
portuguesa e significa fazer um regis-
tro de algo que é de valor para uma
comunidade protegendo esse bem por
meio de legislação específica. Na Bai-
xada de Jacarepaguá, dada sua impor-
tância cultural e histórica para a cidade
do Rio de Janeiro, concentram-se alguns
bens que foram tombados, seja por seu
valor arquitetônico, cultural ou ambiental.
Nesta edição, selecionamos alguns bens
tombados pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural - INEPAC:

A - Ruínas da Fortaleza de
Jacarepaguá, conhecida por
fortaleza Garganta da Serra
do Mateus ou por Fortim dos
Três Rios
Construída no início do século 19, onde

atualmente se localiza a Estrada Grajaú-
Jacarepaguá, o local foi erguido com
a finalidade de proteger a região do
ataque de invasores que poderiam vir
pelas praias da Zona Oeste.

B - Pontal de Sernambetiba,
na Baixada de Jacarepaguá
Penetrando no mar através de uma es-
treita faixa de areia, o Pontal de
Sernambetiba, divide em dois segmen-
tos distintos o trecho final da orla sul da
baixada litorânea – a praia do Recreio
dos Bandeirantes –, da praia do Pontal.

C - Pedra da Baleia, na Baixa-
da de Jacarepaguá
Situada nas proximidades do Riocentro,
a rocha teve o nome dado pelo urba-
nista Lúcio Costa durante a elaboração

do plano urbanístico da Barra da Tijuca,
ao visualizar em sua forma o dorso de
uma baleia.

D - Coreto na Praça Barão da
Taquara, Praça Seca
O coreto situa-se no centro da Praça
Barão da Taquara. Sobre o embasamento
de pedra repousam os seis pares de

“Gosto de morar em Jacarepaguá, por-
que aqui as pessoas se comunicam umas
com as outras sem aquele famoso “na-
riz em pé”, sem aquele ar soberbo. As
pessoas aqui te dão “bom dia” e sorri-
em pra você felizes ao te ver, sem que-
rer saber quem ou o que você é. Eu
adoro esse lugar”.

Ricky Vallen - cantor

Porque eu gosto de morar em Jacarepaguá

“Eu nasci em Jacarepaguá, minhas memó-
rias de infância e de adolescência estão li-
gadas a toda essa região. Minha primeira
escola foi no Tanque, meu primeiro empre-
go foi na Freguesia e meu primeiro show
como cantor profissional foi no Rio
Shopping há 8 anos. Já passou o tempo
em que Jacarepaguá era um lugar des-
conhecido. Fico feliz por ser um artista
nacional que veio desta região.

Vinicius D'black - cantor

"Gosto de morar na Freguesia pela sua
localização próximo à serra, o que faz com
que o bairro tenha um clima especial e
possamos desfrutar com maior clareza as
estações do ano; além de permitir aces-
so fácil às vias expressas e à Barra da
Tijuca, local que me permite estabelecer
compromissos com o trabalho e lazer".

Marcus Tardin - ator, diretor
e produtor teatral

“Sempre morei em Jacarepaguá, conhe-
ço tudo por aqui e tenho os meus amigos
por perto. A minha infância está sempre
presente,como a lojinha em que eu com-
prava parte do meu material escolar e
permanece no mesmo local, com os mes-
mos donos e pessoas trabalhando. É en-
graçado que, só de chegar no bairro, já
me sinto em casa”.

Kelly Key - cantora

colunas de madeira que apoiam a co-
bertura de chapa metálica forrada com
teto de madeira.

E - Núcleo histórico da Colônia
Juliano Moreira
O núcleo histórico da Colônia Juliano
Moreira engloba um aqueduto do sé-
culo 18; a antiga sede da Fazenda do
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“Tanto eu quanto meus familiares nas-
cemos em Jacarepaguá. Já residi na
Freguesia e atualmente moro na Praça
Seca. Fui batizado, crismado, estudei e
tive meu primeiro emprego em Jaca-
repaguá. O bairro representa toda a
minha história de vida”.

Célio Lupparelli - Professor

Engenho Novo e a Igreja Nossa Senhora
dos Remédios, edificadas no século 19;
sete pavilhões hospitalares da década de
1920, construídos para abrigar pacien-
tes; as casas geminadas dos funcioná-
rios e o chafariz.

F - Igreja Nossa Senhora dos
Remédios
Inaugurada em 1862, a igreja foi construída
originalmente nas terras que pertenciam
à antiga Fazenda do Engenho Novo, em
Jacarepaguá. Atualmente a igreja situa-se
em área de propriedade da Colônia Juliano
Moreira. O projeto, de inspiração
neoclássica, é do arquiteto da Casa Im-
perial, Theodoro Marx.

G - Obras de Arthur Bispo do
Rosário
São 802 trabalhos artísticos do ex-interno
da Colônia Juliano Moreira, Arthur Bispo
do Rosário, que se encontram no Mu-
seu da Colônia Juliano Moreira.

H - Reservatório do Tanque
Inaugurado em 1929, o local era co-
nhecido como ponto de parada dos
tropeiros para abastecimento de
água. Com capacidade de dez mi-
lhões de litros, o reservatório abaste-
cia Jacarepaguá, Cascadura, Quintino e
Piedade.

I - Represa e Açude
do Camorim
O sistema foi planejado em 1908, com
o objetivo de abastecer a região de
Jacarepaguá. O açude está assentado a
463 metros acima do nível do mar,
tendo como principal fonte de abas-
tecimento o Rio Camorim.

J - Açude do Pau da Fome
Situada na altitude de 130 metros den-
tro do Parque Estadual da Pedra Branca,
a represa foi inaugurada em 1908 e
recebe contribuições das pequenas re-
presas da Figueira e da Padaria, resul-
tantes da captação de riachos que vêm
da Serra do Nogueira.

K - Igreja de Nossa Senhora
de Loreto
Em 6 de março de 1661 foi criada a
Freguesia de Jacarepaguá, sob a invo-
cação de Nossa Senhora do Loreto e
de Santo Antônio. Na primeira meta-
de do século 18 construiu-se a igreja de
Nossa Senhora de Loreto, ao pé do
outeiro de Nossa Senhora da Pena,
próximo ao Largo da Freguesia.

L - Áreas integrantes da
Reserva Biológica de
Jacarepaguá
Situadas na Lagoa de Marapendi, en-
globam uma área de 238.195,14 metros
quadrados e 60.635 metros quadrados,
respectivamente. Sua faixa litorânea é
de 2.100 metros de comprimento, com
localização entre a Avenida Sernambetiba
e o mar. Fonte: INEPAC
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Rio sem raiva
SMS realiza
campanha contra
raiva animal
A Secretaria Municipal de Saúde
realizou no mês passado duas eta-
pas da campanha Rio Sem Raiva
2013, cujo objetivo é imunizar cães
e gatos contra a raiva animal. A
campanha terá ao todo cinco eta-
pas, cada uma contemplando re-
giões diferentes do Rio. Os postos
funcionam das 8 às 17 horas e são

Subprefeitura

SUBPREFEITO TIAGO MOHAMED
BARRA E JACAREPAGUÁ

REDACAO@NOSSOBAIRRO.NETCartas

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. Tira-
ram as vans “Taquara-Gávea”, porém nunca tivemos uma linha de ôni-
bus “Taquara via Jóquei”. Mais uma vez, a prefeitura está fazendo uma
obra pela metade, pois não está contemplando a Estrada dos Bandei-
rantes com uma ciclovia nas obras do BRT.

Dimas Vidal

Dimas, o desague de esgoto da Rodrigues Caldas entrava na Ipadu,
por isso a prefeitura fez obras no local e esse trecho da via foi melho-
rado com asfalto, recentemente. Vamos avaliar a necessidade de me-
lhorar o restante da rua.
Com relação à questão do transporte, quando o BRT Transcarioca estiver
funcionando, os moradores da Taquara ganharão uma opção de trans-
porte público de qualidade e poderão chegar a um número maior de
destinos fazendo integração com outras linhas. A quantidade de ôni-
bus que passa pelo bairro deixa o trânsito carregado. O objetivo dos
BRTs é diminuir o número de ônibus, dando um serviço de mais qua-
lidade e eficiência, no entanto, será necessário fazer integração com
outras linhas. Não dá para sair um ônibus de todas as ruas para todos
os lugares, por isso, a prefeitura está investindo nos corredores expressos.
A prefeitura também implantou o Bilhete Único e os passageiros po-
dem pegar mais de um ônibus pelo mesmo preço.
E a ciclovia na Estrada dos Bandeirantes já existe. A meta da prefeitura
é aumentar o número de ciclovias na cidade.

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 minutos de espera! Pego ônibus no
ponto localizado em frente ao Condomínio Alegria (em direção à Aveni-
da 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 vontade, parar no ponto,
poderá ficar parado oito minutos por causa 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

Resposta – Leo, o sinal da Rua André Rocha fica 4 minutos e 30 segun-
dos aberto para dar preferência aos motoristas que seguem no sentido
Largo do Tanque. Já na Rua Nelson Cardoso, o tempo é menor, apenas
para facilitar a travessia de pedestres com segurança. Esse tempo pare-
ce que está funcionando muito bem em horários de pico. Em outros
horários, o tempo do sinal talvez precise ser readequado. A solicitação
já foi enviada para a Cet-Rio reavaliar o tempo dos sinais.

montados em escolas municipais,
postos de saúde, associações de
moradores, clubes e agremiações
localizados em diversas comunidades.
A estimativa é vacinar cerca de 685
mil animais em 1.026 postos distribu-
ídos por toda a cidade. As próximas
etapas da campanha Rio Sem Raiva
2013 acontecerão em 21 de setem-
bro, 19 de outubro e 30 de novem-
bro com alcance em todo o municí-
pio do Rio. O local mais próximo para
levar o animal ao posto de vacinação
pode ser conferido pelo telefone 1746
ou pelo site da Secretaria Municipal
de Saúde www.rio.rj.gov.br/web/sms
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Retiro dos Artistas completa 95 anos
O local abriga 60 artistas e oferece aos moradores cuidado e carinho

Uma das instituições de acolhimento para artistas idosos mais
conhecidas no País e única no segmento, o Retiro dos Artistas
completou no dia 19 de agosto 95 anos de existência e, para
comemorar o aniversário, realiza no próximo dia 16 de setembro
um jantar especial beneficente.

A ex-Frenética Edyr Duque e o diretor social da instituição Hênio Ferreira

Com quase um século de existência, a
instituição, que não segue o padrão de
asilo, acolhe artistas idosos que passam
por dificuldades financeiras ou são
abandonados pela família e não têm
onde morar.
O diretor social da instituição, Henio
Ferreira Lousa, conta que muitos des-
ses idosos chegam ao local sem nenhum
recurso financeiro e são encaminhados
por amigos, muitas das vezes também
artistas, que conhecem a seriedade do
trabalho do local. “A instituição abriga
artistas de todo o Brasil que não pos-
suem mais condições de sobrevivência
por conta própria. Aqui é um espaço
de residência permanente e possui tudo
o que é necessário para resgatar a dig-
nidade do artista fora do mercado”,
explica o diretor social.
Uma das moradoras da casa, a atriz e
cantora Edyr Duque, de 66 anos, que
integrou o grupo “As Frenéticas” na dé-
cada de 70 e também participou do pro-

grama de Chico Anysio, no quadro
“Mucamas do Painho”, conta que ad-
mira a estrutura e tranquilidade do lo-
cal. “Aqui é um lugar pleno, um ambi-
ente muito familiar”, destaca a artista.
A mesma opinião tem a cantora Hele-
na Lima, de 87 anos, um talento des-
coberto no programa de calouros de
César Ladeira, na Rádio Nacional, que
em 1958 passou a integrar o “cast” (elenco
de cantores) da emissora. “Foi opção
minha vir para cá, devido à tranquilidade
do ambiente. O que mais gosto aqui é
da amizade e companheirismo das pes-
soas. Somos uma grande família”, frisa
a cantora, que durante a entrevista re-
cebia a visita de sua sobrinha Lourdes
Lima, de 63 anos. “Infelizmente não
podemos pagar moradia e pessoas para
cuidarem dela, mas estamos sempre
presentes”, relata a sobrinha da artista.
Cada um dos 60 artistas possui residência
individual. A instituição oferece a eles
alimentação, atendimento médico, psi-

cológico, fisioterápico, dentário, servi-
ços de lavagem de roupas, atividades
físicas e socioculturais como cinema,
teatro, cursos, passeios e baile da ter-
ceira idade. O local também possui
restaurante, capela, brechó (cuja verba
é revertida para a infraestrutura da ins-
tituição), piscina e área de convivência.

Cursos
Com o objetivo de arrecadar verbas,
o Retiro dos Artistas oferece cursos de:
- Teatro infantil: sábados, às 10 horas;
- Teatro adulto (a partir de 15 anos):

Lourdes Lima visita constantemente sua tia Helena Lima na instituição

Rua Retiro dos Artistas, 571- Pechincha.
Informações: 3327-4591 ou 3382-3730.

www.retirodosartistas.org.br

Retiro dos Artistas

quartas e sextas-feiras, a partir das 18 horas;
- Dança de salão: sábados, às 15 horas;
Apesar das aulas serem ministradas por
profissionais, os cursos não fornecem
registro profissional. Para se inscrever,
é necessário levar identidade, uma foto
3x4 e os valores da matrícula (R$ 30) e
mensalidade (R$ 120).
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Psicóloga

Os filhos diante da
separação dos pais

Atualmente na sociedade é cada vez mais comum observarmos casais que
se separam. Este é um processo difícil e doloroso, que traz mudanças para
todo o núcleo familiar. Dependendo da idade dos filhos, é comum que variem
as reações considerando os níveis cognitivos e de desenvolvimento dos
envolvidos. Em cada faixa etária é importante que se conduza a situação
com abordagens diferentes, mas sempre com paciência e respeito.
As crianças em idade pré-escolar tendem a ser mais vulneráveis, por ainda
não possuírem um grau de compreensão para situações mais complexas.
Elas tendem a se sentir confusas e culpadas, já que ainda estão em uma fase
de egocentrismo, ou seja, possuem uma visão de mundo em que acreditam
ser o foco principal das situações. Os bebês, por exemplo, têm a possibili-
dade de ficarem mais inquietos, e as crianças entre 3 a 5 anos apresentam
comportamentos regressivos, como fazer xixi na cama, demonstrar medos,
alterações no sono e maior dependência em relação aos pais ou adultos.
Durante a idade escolar já ocorre um melhor entendimento do que está ocor-
rendo, mas eles podem expressar sentimentos de raiva dos pais, tristeza e
até depressão, além de diminuição no rendimento escolar e alteração de apetite.
Os adolescentes já conseguem compreender o que está ocorrendo na re-
lação; entretanto, podem reagir com dificuldades em aceitar os limites,
demonstrando indignação, rebeldia, atitudes de oposição às regras e tam-
bém um baixo rendimento escolar.
No entanto, para todos, o mais importante é viver em um ambiente sem
brigas, e em alguns casos, a separação é aceita com menos impasses. O
fundamental é que os filhos sempre sejam informados sobre a decisão do
casal e que seja esclarecido que eles não são o motivo do rompimento.
Outro ponto fundamental a ser abordado é que a separação ocorreu somen-
te entre o casal e que o afeto da mãe e do pai por eles permanecerá. Além
disso, os pais não devem discutir e depreciar o outro na presença dos filhos.
É comum que antes da separação, haja um sofrimento baseado em mágo-
as, discussões, desentendimentos e até agressões. É necessário certo grau
de maturidade para acolher os sentimentos e atitudes dos filhos em meio a
este turbilhão emocional. A maneira de cada filho lidar com esta nova rea-
lidade dependerá muito de como os pais conduzirão os acontecimentos,
tanto antes como depois de separados e se for preciso não há vergonha
nenhuma em pedir ajuda a especialistas. O amadurecimento dos filhos lhes
permitirá tirar suas conclusões sobre a separação.

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

CEL.: (21) 9774-7876 /  CRP 05/30956
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Religião
6ª Caminhada
Religiosa
A Praia de Copacabana receberá
no dia 8 de setembro, a partir das
10 horas, a 6ª Caminhada Religio-
sa. O evento acontece anualmente
e reúne grupos de diversas religiões
e diversos bairros com objetivo de
promover a união entre eles.

Aids

Jantar

Retiro dos Artistas
realiza jantar
beneficente

Transporte

Notas

Em comemoração ao aniversário de
95 anos do Retiro dos Artistas, a
instituição realizará no dia 16 de
setembro, às 19 horas, um jantar
com a participação das cantoras
Marina Elali, Nise Palhares e outros
artistas. O convite custa R$ 1.000,00
e dá direito a uma mesa para qua-
tro pessoas e buffet. O Retiro dos
Artistas fica localizado na Rua Re-
tiro dos Artistas, 571, Pechincha.

Informações:
(21) 3327-4591 / 3382-3730

No dia 7 de agosto, foi iniciado o programa "Empresas de portas
abertas", criado pela Federação das Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) para ser mais
um canal de relacionamento entre a sociedade e as empresas de
ônibus urbanos no Rio de Janeiro. O Grupo Redentor, que englo-
ba as empresas Viação Redentor, Transportes Barra e Transporte
Futuro, foi escolhido para ser a primeira empresa a "abrir as suas
portas" e mostrar toda a estrutura e funcionamento de uma empre-
sa de ônibus.
Na ocasião, cerca de 20 pessoas (usuários e representantes das
comunidades de Jacarepaguá) foi recebida pelo diretor-presidente
Avelino Antunes, pelo diretor operacional Ricardo Antunes, pelo
relações-públicas Julio Cesar e pelos responsáveis pelos diver-
sos departamentos operacionais.
No decorrer da visita, que durou cerca de 3 horas, os visitantes per-
correram todos os departamentos e tiveram dúvidas e curiosidades

Grupo Redentor de portas abertas

Saúde
Taquara receberá o I Congresso de Saúde Coletiva da região

Entre os dias 17 e 20 de setembro acontece o I Congresso de Saúde Coletiva da região da Barra da Tijuca e
adjacências,  no IMAS (Instituto Municipal de Assistência à Saúde) Juliano Moreira.  O evento, que acontecerá
das 10 às 17 horas, será realizado pela Coordenação de Área de Planejamento 4.0, pelo Hospital Municipal Lourenço
Jorge e pelo IMAS Juliano Moreira.
A ideia é reunir profissionais e pesquisadores de diferentes áreas para abordar questões relacionadas ao tema e
proporcionar melhorias nos serviços de saúde coletiva prestados. As palestras visam estimular a reflexão acadê-
mica e o debate interdisciplinar com relação aos problemas enfrentados na rotina hospitalar.
IMAS Juliano Moreira Estrada Rodrigues Caldas, 3.400, Taquara.

Município oferece
teste rápido para
HIV
Os usuários de Centros Municipais
de Saúde e Clínicas da Família de
diversas Áreas de Planejamento do
Rio, incluindo a de Jacarepaguá
(A.P. 4.0), já podem ir às unidades
de saúde realizar os testes rápidos
para HIV e sífilis. O resultado sai
em 15 minutos.
Segundo a Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), antes, os testes rá-
pidos eram realizados apenas em
Centros de Testagem e Aconse-
lhamento (CTAs), unidades da rede
pública e em laboratórios da rede
particular. A previsão é de que até
o final do ano, todas as 300 Uni-
dades de Saúde municipais tam-
bém ofereçam os testes rápidos.

Paulo Fraga

Ricardo Antunes (camisa listrada) e equipe do Grupo Redentor

esclarecidas. Ao final do even-
to, Paulo Fraga, diretor da
Fetranspor, falou da atividade e
responsabilidade que as em-
presas de ônibus têm para com
os usuários e sociedade civil e
da importância fundamental da
participação do usuário na
melhoria do serviço prestado.
Fraga atribuiu ainda os proble-
mas de mobilidade atual à fal-
ta de investimentos nas redes
viárias do município e prome-
teu que o grande transtorno que
Jacarepaguá está passando
devido às obras vai melhorar
e muito a mobilidade, principal-
mente no transporte de massa
do bairro. “São investimentos
que deveriam já ter sidos fei-
tos ha muito tempo nessa re-
gião”, criticou.
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Taquara ganha CAPSad Antonio C. Mussum
60 profissionais atenderão no Centro de Atendimento para dependentes químicos

A prefeitura inaugurou na Taquara no dia 08 de agosto o primei-
ro Centro de Atendimento Psicossocial para tratamento de usu-
ários com transtornos em decorrência do uso de álcool, crack e
outras drogas. O CAPSad Antonio Carlos Mussum abrange os
bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e adjacências.

O local oferecerá atendimento 24 horas, com assistência individual ou em grupo

O local receberá pacientes tanto que
quiserem se internar espontaneamen-
te quanto aqueles encaminhados pelas
unidades básicas de saúde ou vin-
dos de internações hospitalares. O
atendimento será de 24 horas e dará
assistência individual ou em grupo,
com oficinas terapêuticas, visitas do-
miciliares e atendimento familiar,
além de atividades comunitárias vi-
sando a integração do paciente em
sua comunidade.
O local também conta com oito leitos
e capacidade de receber pacientes em
momentos de crise. O tempo de per-
manência no espaço dependerá do
tratamento, mas deve ser inferior a
15 dias. Anexa ao CAPSad funcio-

nará também a primeira Unidade de
Acolhimento de Adultos (UAA) da
cidade, que possui 15 leitos e pres-
tará assistência a pessoas com neces-
sidade de maior tempo de acolhimen-
to para tratamento. A UAA tem
caráter residencial transitório e ofe-
rece aos pacientes maiores de 18 anos,
de ambos os sexos, cuidados conti-
nuados e protetivos.
Estiveram presentes à inauguração o
secretário municipal de Saúde, Hans
Dohmann, o subprefeito da Barra e
Jacarepaguá, Tiago Mohamed, além de
outras autoridades da área da saúde do
município. O CAPSad Antonio Carlos
Mussum funciona na Rua Sampaio Correa,
s/n. Informações: 3412-8356.
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No Bairro Acontece...

POSSE DOS PRESIDENTES
Ana Márcia (ao centro), do Lions Clube, no evento da Posse
dos Presidentes e das Novas Diretorias no dia 06, na Taquara

RICKY NA LONA
O cantor Ricky Vallen se apresentou
na Lona Cultural Jacob do Bandolim
no dia 18 de agosto.

UM SHOW À PARTE
Lenine literalmente deu um show em co-
memoração ao 4º aniversário do Teatro
SESI Jacarepaguá no dia 09
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PALESTRA NA ACIJA
No dia 9 de agosto Rodrigo Cury
da IDE BRASIL proferiu a palestra
sobre “Planejamento Econômico
Empresarial”.

MICHELIN NA FREGUESIA
No dia 31 de agosto foi inaugurada a segunda loja da Michelin em
Jacarepaguá. Da esquerda para direita: José Benvindo (gerente),
Benedito Guimarães, Luiz Eduardo e Vitor Guimarães (empresários).

MISS MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Marcelle Azzimes (ao centro) foi uma das 9 candidatas
escolhidas para concorrer ao título de Miss Rio, repre-
sentando Jacarepaguá na edição deste ano do concurso.
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...Acontece no Bairro

POSSE DO NOVO COMANDANTE
O tenente-coronel Almyr Cabral (à direi-
ta) passou o comando do 18º Batalhão
da Polícia Militar para o tenente-coronel Wa-
shington Tavares (à esquerda), no dia 23.

SAMBA NO TEATRO SESI
A cantora Lana Bittencourt interpretou sam-
bas-canções, dos mais sofisticados aos mais
populares, no palco do Teatro Sesi, no dia 28.

É ASSIM QUE SE FAZ
Luciana Mello encantou sua
platéia e fãs, no dia 17 no
Teatro SESI

PARABÉNS
No último dia 14 de agosto Maria da Glória de Mello
Topan (à direira) comemorou, em sua residência, mais
um aniversário na companhia de flhos, netas e amigos.

DEGUSTAÇÃO NO VIANENSE
No dia 31 de julho a World Wine promoveu uma
degustação com harmonização de vinhos no
espaço gourmet do Vianense da Freguesia.

FORMANDOS
Formatura da terceira turma do Cur-
so de Segurança Predial, realizado pelo
18º Batalhão da Polícia Militar, no dia
23 de agosto.
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Bairro estreia no Estadual de Futsal

A Zona Oeste agora tem um representante
no Campeonato Estadual de Futsal. O
Jacarepaguá Tênis Clube representou o bairro
em grande estilo competindo nas categorias
Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17.
O Estadual de Futsal, tradicionalmente, é
uma competição com equipes como
Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo,
potências do futebol de campo que pro-
metem brigar pelo título, com os também
tradicionais Helênico, Mackenzie, Man-
gueira, Mello TC e Montanha Clube.
Motivado pela conquista da Super Liga de

Futsal, diante do Bradesco, o técnico da
equipe Sub 15, Alexandre Barros, se
mostrou otimista com a estreia contra o
América: "Não estreamos com a equipe
completa, alguns jogadores estão se re-
gularizando junto à Federação, mas jo-
garemos em casa, com o apoio da torci-
da. Além disso, temos um elenco de qua-
lidade, que já joga junto há muito tempo.
Por outro lado, temos que avaliar que a
equipe do América é forte e pode surpre-
ender. A torcida pode esperar um grande
jogo", analisa o treinador.

Na mira do leitor

POSITIVO
Apesar dos impactos ambientais causados principalmente pelo cres-
cimento imobiliário em Jacarepaguá, a região continua sendo um
referencial pela paisagem verde que abriga. Além dos terrenos
arborizados que possui, Jacarepaguá engloba parte do Parque Naci-
onal da Tijuca e o Parque Estadual da Pedra Branca, uma das maiores
florestas urbanas do mundo, que perde somente para a Serra da
Cantareira, em São Paulo.

NEGATIVO
Uma das principais queixas dos moradores de Jacarepaguá está relaci-
onada ao trânsito, em que, nos horários de rush, comumente obriga as
pessoas a passarem horas dentro de ônibus ou carros, tendo em vista
que na região não há tráfego de metrô ou trem. Mas, há esperança de
que, com a conclusão das obras dos corredores expressos e os BRTs, a
situação melhore.

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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Chefe da Polícia Civil em Jacarepaguá
Encontro teve como objetivo expor a expectativa da polícia para a região

No dia 12 de agosto, a convite da ACIJA (Associação Comercial e Indus-
trial de Jacarepaguá) aconteceu, no Teatro SESI em Jacarepaguá, uma
palestra com a Delegada e Chefe da Policia Civil Martha Rocha.

Paulo Valente e Martha Rocha

Estiveram presentes, Paulo Valente, presi-
dente da ACIJA; Edison Parente, vice-
presidente da ACIJA; professor Albano
Parente, Antonio Ricardo Nunes, delega-
do da 32ª DP; Marcos Neves, delegado
da 41ª DP;  Jarez Kinave, diretor de Poli-
ciamento de área, alguns representantes de
associações dos moradores e diversos
empresários da região. Na abertura, Pau-
lo Valente discursou sobre o crescimento
populacional e sobre a importância da região
na apuração de impostos, tendo em vista
que é a de maior concentração de polos
industriais do estado. “Precisamos ter o
poder público agindo de forma intensiva
em nosso bairro, através das polícias civil
e militar”, ressaltou em seu discurso.
A palestra, cujo assunto proposto seria "A
expectativa da Policia Civil para Jacarepaguá
e Rio de Janeiro" deu lugar a um peque-
no resumo da trajetória da delegada Martha
Rocha, seguida de uma exposição do que
é a Policia Civil, seus investimentos em
tecnologia e formação dos novos polici-

ais; sua atuação frente à chefia da Policia
Civil, procurando medir os resultados, os
indicativos de segurança e as metas; do
compromisso do governador em não
interferir e nem permitir a influência polí-
tica na instituição; as metas futuras e os
problemas que a instituição enfrenta. Res-
saltou também a falta de comparecimen-
to de muitas vítimas à delegacia para fa-
zer o Registro de Ocorrência (RO).
A delegada também demonstrou que em
muitas vezes a maior barreira à atuação eficaz
da polícia esbarra nas leis e nas outras áre-
as do judiciário. "Às vezes, a polícia fica
amordaçada pela estrita obediência à lei",
afirmou. Na últimas passeatas, por exemplo,
a delegada afirmou que a polícia identifi-
cou alguns vândalos e propôs uma inves-
tigação sobre os crimes de formação de
quadrilha, roubo e de danos materiais. A
Promotoria do estado, no entanto, não aca-
tou a denúncia. A palestra foi finalizada com
alguns dados sobre a violência contra a mu-
lher e contra os idosos.
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Bombeiros
12º GBM está com
novo comando
O Tenente Coronel Wiliam Vieira
assumiu, no dia 12 de agosto, o
comando do 12º Grupamento de
Bombeiro Militar, substituindo o
Tenente Coronel Gilmar Manacez,
que passará a atuar na Chefia do
Estado Maior Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Rio de Janeiro.

Obras do Capenha causam transtornos
Prefeitura promete agilizar o término das obras de desvio do rio Banca da Velha

No dia 8 de agosto, o subprefeito da Barra e Jacarepaguá, Tiago
Mohamed, se reuniu com moradores da Estrada do Capenha, no
Pechincha, para avaliar os transtornos causados pelas obras de
desvio do curso do Rio Banca da Velha.

Obras no Capenha geram problemas aos moradores dos imóveis da rua

O encontro foi marcado após os mora-
dores encaminharem diversas reclamações
à prefeitura sobre problemas como fal-
ta d´água, fiação danificada pelos cami-
nhões das obras e até mesmo a denúncia
de que um dos prédios da via teria cedi-
do por conta das intervenções.
O diretor da Associação dos Morado-
res do Pechincha (AMAPE), Júlio Favilla,
afirma que os transtornos são diversos.
"Problemas como falta d'água, fiação
danificada durante a passagem de cami-
nhões, calçadas em que não dá para pas-
sar, a poeira que não permite aos mo-

radores ficarem com janelas abertas, além
de outros transtornos, estão entre as quei-
xas", enumera.
Sônia França, síndica do condomínio
localizado no número 275 da Estrada do
Capenha, afirmou que as obras estão
comprometendo a segurança do edifí-
cio que administra. "A Defesa Civil este-
ve duas vezes no prédio e já provou que
ele cedeu. Existem rachaduras dentro da
guarita e as grades do prédio estão pres-
tes a cair. Eles disseram que farão os con-
sertos, mas os reparos precisam ser fei-
tos em caráter emergencial por questão

de segurança", ressaltou a responsável pelo
Condomínio Saturno.
Durante a reunião, o subprefeito prometeu
que as vistorias começariam a ser feitas
em breve e que a prefeitura estaria mais
próxima aos moradores a fim de evitar
mais transtornos. “O que a gente precisa
é, primeiramente, assumir os erros acon-
tecidos aqui e trabalhar para que eles não
se repitam, além de fazer reuniões peri-
ódicas em que poderemos dar um acom-
panhamento, estando mais próximos à
obra, procurando cumprir os prazos e
ajustando com rapidez qualquer proble-
ma que venha a acontecer nesse período”,
ponderou Mohamed.
O subprefeito explicou ainda que, por se
tratar do desvio de fluxo de um rio, a obra,
que teve início em janeiro de 2012, é de

difícil execução, sendo comum que im-
previstos aconteçam. Segundo Carlos
Frederico Pires, gerente da Rio-Águas
em Jacarepaguá, o período anteriormen-
te estimado para conclusão da obra no
trecho da Capenha era de aproxima-
damente um ano. O novo prazo, de
acordo com o subprefeito Tiago
Mohamed, é de que até setembro de
2013 a obra esteja concluída.
As obras no Rio Banca da Velha fazem parte
do Programa de Recuperação Ambiental
da Bacia de Jacarepaguá e visam comba-
ter enchentes nos bairros da Praça Seca,
Tanque, Taquara, Cidade de Deus, Fre-
guesia e Pechincha, por meio de interven-
ções em seis rios da região: Covanca, Pe-
chincha, Tindiba, Banca da Velha, além
dos rios Pequeno e Grande.

Grades cedem devido à trepidações

Tiago Mohamed promete vistorias Condomínio Saturno sofre rachaduras

Calçadas bloqueadas pelas obras
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O tenista Lucas Vellozo, morador da Taquara, é destaque nas dispu-
tas do Circuito Nacional Correios, uma iniciativa da Confederação
Brasileira de Tênis que visa promover grandes torneios do calendá-
rio nacional, passando por todas as regiões do País. O atleta alcan-
çou bons resultados e foi premiado nas competições deste ano.

Lucas Vellozo exibe seus prêmios conquistados ao longo de sua carreira

Aos 16 anos, Lucas Vellozo foi vice-
campeão nas etapas Natal (RN), onde
recebeu medalha de prata, e Goiânia
(GO), onde foi premiado com troféu.
O atleta foi semifinalista nas etapas
Brasília e São José do Rio Preto. Além
do Circuito Nacional Correios, o tenista
foi campeão estadual/nacional no I Total
Tennis 2013, disputado em Niterói.
Segundo Damião Pereira, pai e treina-
dor do atleta, desde pequeno Lucas
sempre se destacou tanto nos estudos
quanto no esporte. “É possível o atle-
ta ser assíduo em sala de aula, tirar boas
notas e ter um alto rendimento também
no esporte, e o Lucas é um exemplo
disso”, relata Damião. Com os treinos,
Lucas procura se esforçar ao máximo
para se concentrar em sala de aula. “É

muito difícil, porque preciso me entregar
totalmente aos estudos dentro de sala
e, na maioria das vezes fora também.
Inclusive meus amigos reclamam da
minha vida de tenista, porque estou
sempre recusando os convites para
sair”, conta Lucas. Porém, o jovem
destaca que se sente realizado, mesmo
apesar das renúncias provenientes da
intensa agenda. “Já estou vivendo o
sonho de ter uma rotina de jogador
profissional, mas pretendo ganhar tor-
neios de elite e provar ao mundo que
o Brasil também é uma potência no
tênis”, frisa o atleta.

Empresas interessadas em patrocinar
o jovem talento podem entrar em contato

pelo telefone: (21) 7909-2294.

Lucas Vellozo participa de torneios profissionais e é destaque em competições
Tenista da Taquara quer representar o País
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Lona Cultural Municipal Jacob do Ban-
dolim – Praça Geraldo Simonard (Pra-
ça do Barro Vermelho), no Pechincha.
Informações: 2425-0825.

Dia 07 – Teatro infantil - "Backyardygans"
às 16h.
- Lona Classic Rock com a banda
Crossroads às 20h.
Dia 08 – Teatro infantil "A cigarra e a Formi-
ga" às 16h.
Dia 08 – Forró da Lona com Trio Potiguá
(RN) + Trio de Janeiro + Dj Edu Rio as 19h.
Dia 14 – Concurso Miss e Mister
Jacarepaguá às 18h.
Dia 15 – Chorinho na Lona com o grupo
tocata do Rio às 10h.
- "Tiquititas" - às 17h.
Dia 22 – Rock na Lona com as bandas
Drops 96, O gênio, Bala N'Agulha e
Golpe Certo às18h.

Agenda Cultural

Dia 29 – Teatro infantil "A Galinha
Pintadinha" às 17h.

Teatro SESI Jacarepaguá
Av. Geremário Dantas, 940 – Freguesia
Informações: 3312-3753  3312-3788
Dia 01 ao 30 - Exposição de Arte contem-
porânea “O Encontro” de Gilmar Ferreira.

Dia 06 - Paulinho Thomaz, às 21h.

Dias 07 e 08 - Musical infantil “A Flores-
ta Mágica”, às 17h
Dia 13  - Banda de Talentos às 21h

Dia 14 - Lobão, às 21h.

Dia 18 - Peça "Diário", às 15h. Classifi-
cação 16 anos.
Dia 20 - Espetáculo de Dança “Corda
Friccionada” às 21h

Dia 21 - Peça  "Vem transar com a gen-
te", às 21h. Classificação 16 anos.
Dia 22 - Espetáculo infantil “Cyrano de
Berinjela” às 17h
Dia 25 - Samba & Outras Coisas no Sesi
(com a cantora Ellen de Lima), às 20h.

Dia 27 - Peça "O enxoval", às 21h. Clas-
sificação 16 anos.

As informações abaixo são de responsabilidade dos centros culturais e estão sujeitas à alterações
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A chegada da Primavera

A primavera começa no dia 23 de setem-
bro, mas as flores já começam a colorir a
paisagem de Jacarepaguá desde o final
de agosto. É praticamente impossível não
perceber a beleza de ipês como este da
foto, que floresceu na Rua Iriquitiá, na
Taquara. Nesta estação há o florescimento

de várias espécies de plantas, como rosa,
girassol, margaridinha, orquídea, jasmim,
hortênsia, helicônia, alamanda, clívia,
gérbera, hibisco, gazânia, jasmim-estre-
la, lágrima-de-cristo, boca-de-leão, crisân-
temo, frésia, estefânia, narciso, violeta,
dedaleira, dama-da-noite.
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Moradores pedem solução para problemas
Reunião do CCS conta com a presença do novo comando do 18º BPM

O Condomínio Parque do Gabinal, na Freguesia, sediou a reu-
nião de agosto do Conselho Comunitário de Segurança realiza-
da no dia 29.

A mesa foi composta por representantes da subprefeitura, 18º BPM e UPP da Cidade de Deus

Na ocasião compareceu o novo
subcomandante do 18º BPM, major
Lacerda, que representou o novo co-
mandante do Batalhão, o tenente-co-
ronel Washington Tavares. Lacerda
elogiou o trabalho feito pelo antigo
comando do batalhão e informou que
a população pode continuar contan-
do com o trabalho da polícia. “As
portas do 18º Batalhão estão abertas
para atender a comunidade que pode
contar e cobrar de nós o bom traba-
lho”, falou o subcomandante.
Durante a reunião, os moradores
revindicaram a solução de problemas
já reclamados anteriormente e soli-
citaram a retirada de veículos aban-
donados na Rua Ana Cristina Cesar
(na Freguesia), além de maior poli-
ciamento no Camorim, em Curicica
e na Praça Sisino Rocha, na Fregue-

sia. Outro pedido foi a instalação
de uma linha de ônibus na Estra-
da do Gabinal que vá até o Cen-
tro do Rio. Com relação às deman-
das anteriores, o vice-presidente do
CCS, Rodrigo Rangel, informou que
o prédio abandonado na Avenida
Geremário Dantas, 48, no Tanque,
pode se transformar em um posto
do Poupa Tempo.
Estiveram presentes também à mesa,
Thiago Souto, assessor do subpre-
feito Tiago Mohamed; Carlos da
Silva, presidente do Conselho Comu-
nitário de Segurança; Rodrigo Rangel,
vice-presidente do CCS; e Major Xavier,
da UPP da Cidade de Deus. A próxi-
ma reunião será realizada no dia 26 de
setembro, no Condomínio Mirataia,
localizado na Rua Almirante Paulo
Moreira da Silva, 290, na Taquara.
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Gastronomia

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Bolo de Pina Colada

Olá Amigos!   Neste mês, para comemoramos os 419 anos de
Jacarepaguá.  Nada melhor que a dica que selecionamos, o
bolo de Pina Colada, que tem como inspiração o famoso drink.

Ingredientes:
Para a massa do bolo
• 3 xícaras de açúcar
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 1 xícara de água
• 6 ovos
• 2 colheres de sopa de óleo de soja
• 1 colher de sopa de fermento em pó
Primeiro recheio
• 200 ml de leite de coco
• 200 g de chocolate branco
• 100 g de coco ralado
Segundo recheio e cobertura
• 1 saché de gelatina incolor
• 200 ml de suco de abacaxi concentrado
• 1 lata de abacaxi em conserva   (não utilizar a calda na receita)
• 3 colheres de sopa de açúcar
• ¼ xícara de água
• 250 g de creme de leite fresco batido firme em chantilly

Modo de Preparo:
Bater os ovos inteiros junto com o açúcar, até dobrar de volume.  Acrescentar a
água e o óleo de soja.   Desligar a batedeira e juntar a farinha e o fermento envol-
vendo lentamente.     Levar para assar em forma redonda de 24 cm, untada de
manteiga ou margarina e polvilhada de farinha de trigo, por 25 a 30 minutos.
Depois de frio cortar o bolo ao meio para rechear.    Reserve as duas metades.
Primeiro recheio:  Levar ao fogo, o leite de coco e o coco ralado.  Deixar
ferver, após desligar juntar o chocolate branco.   Misturar bem e depois que
esfriar espalhe sobre uma das metades do bolo.
Segundo recheio e cobertura:
Bater no liquidificador: o suco de abacaxi, o abacaxi em conserva e o açú-
car. Preparar a gelatina dissolvendo-a na água e juntar ao que foi batido no
liquidificador.   Bater mais um pouco e por último misturar o chantilly. Co-
locar por cima do primeiro recheio e cobrir todo o bolo.  Decorar com coco
ralado umedecido e servir gelado.

Receita

Curso profissionalizante para
a construção civil

A unidade de Jacarepaguá do Instituto da
Construção está com matrículas abertas
para diversos cursos profissionalizantes
na área da construção civil. Entre as op-
ções disponíveis estão eletricista
instalador, gesso acartonado, pintor de
obras, mestre de obras, pedreiro,
azulejista, instalador hidráulico e decora-
ção de ambientes. Os cursos são desti-

nados aos maiores de 16 anos, profissi-
onais atuantes no setor e também pessoas
de outras áreas que desejam ingressar
em uma nova carreira e melhorar sua
renda. Os interessados devem entrar em
contato pelo telefone (21) 2435-2535.
Instituto da Construção
Rua Apiacás, 94 – Taquara
www.institutodaconstrucao.com.br
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Samba-enredo para 2014
Parque Curicica está na fase de escolha e final será no dia 26

O pontapé inicial já foi dado
para a escolha do samba-en-
redo da União do Parque
Curicica. A agremiação apre-
sentou no dia 1º de agosto os
sambas concorrentes para o
Carnaval do próximo ano.

Agremiação escolhe o samba que levará para a Avenida no ano que vem

De acordo com o diretor de har-
monia, Paulo Santos, foram apre-
sentadas dez parcerias. “Os compo-
sitores entenderam a proposta do
nosso carnavalesco Mauro Quintaes
e compuseram belas obras. A escola
terá dificuldades na escolha do sam-
ba que levará para a Avenida", adi-
anta Paulo Santos.
As eliminatórias acontecem todas às
quintas-feiras a partir das 20 horas
e a grande final será realizada no dia
26 de setembro. A União do Parque
Curicica desfilará pelo Grupo de
Acesso – Série A, com o enredo “Na
Garrafa, no Barril, Salve a Cachaça!
Patrimônio Cultural do Brasil”.

Trânsito

Prefeitura
realiza operação
de ordenamento do
trânsito para volta
às aulas

A Prefeitura do Rio realizou no dia
08 de agosto a “Operação Volta
às Aulas” em frente a um colégio
particular na Rua Padre Ventura, na
Taquara. A ação tem como obje-
tivo ordenar o trânsito no embar-
que e desembarque de estudan-
tes em frente à rede de ensino,
além de fiscalizar a documentação
obrigatória e o estado de conser-
vação dos veículos escolares. Ao
todo, 16 veículos de transporte
escolar foram fiscalizados, sendo
três apreendidos.
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Hair Stylist

LÉO FREITAS
CABELEIREIRO

LPINTO.LEO@GMAIL.COM

Dicas fáceis e práticas
de penteados
A agenda de setembro está repleta de comemorações, incluindo o aniver-
sário de Jacarepaguá, celebrado no dia 9.
No agitado dia a dia das mulheres sobra pouco tempo para se dedicar
aos cuidados com os cabelos. Sendo assim, apresento dicas  fáceis e prá-
ticas de penteados para você ficar linda e arrasar nas festas.

1) Coque transpassado com elástico
É um penteado prático. Basta fazer
um rabo de cavalo na altura da ca-
beça e, em seguida, indroduzir a
ponta do rabo de cavalo no meio
do elástico. Afofe o coque de forma
que cubra todo o elástico. Você
pode finalizar o coque com adere-
ços de pedras ou contas.

2) Trança semi-embutida
É um estilo de penteado versátil e
apropriado para diversas ocasiões,
profissionais ou de lazer. A dica é di-
vidir o cabelo em três mechas e de-
pois entrelaçá-las sem utilizar o com-
primento total do cabelo.

3) Trança embutida
Indicada para disciplinar o cabelo
que não foi lavado no dia. A clássi-
ca trança pode oferecer um efeito
surpreendente, porque é possível
trançar as mechas nos três ângulos
da cabeça, iniciando pelo meio,
depois preparar as duas laterais
e finalizar entrelaçando todas as
tranças. Lembre que os brilhos, as
purpurinas e os acessórios de pérolas
e strass finalizam e garantem o su-
cesso do penteado.

Segredos:
Você deseja salvar a escova do final de semana?
Coloque uma colher de sopa de talco sem perfume no couro cabeludo e
espalhe para as pontas. A oleosidade acabará e os cabelos ficarão com
aparência de secos e a escova realçará por mais horas.



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



3 2 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET

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

POSTE RUIM

Há um poste danificado e prestes a cair a qualquer momento na Estrada Edgard
Werneck, no Pechincha, logo depois do colégio Centro de Ensino Mário Barreto/
Jardim de Infância Pirilampo Feliz, que fica no número 1.211. O poste fica pró-
ximo a um ponto de ônibus e a um condomínio de casas.

Pablo Guerreiro

MOTOS BARULHENTAS

Já vi reclamações acerca do barulho das motos e quero dizer que todas as quin-
tas-feiras, a partir das 22h30, um grupo com mais de 20 motociclistas se reúnem
e dão voltas na região, passando pela Estrada do Pau Ferro, Avenida Geremário
Dantas e retornam pela Estrada do Tindiba, pegando novamente a Avenida
Geremário Dantas e seguindo para a Freguesia; já me disseram que eles se reú-
nem na Rua Araguaia. Religiosamente eles se reúnem as quintas, é fácil encontrá-
los. A questão é que eles fazem questão de fazer um estardalhaço, é horrível, muitas
vezes chega a assustar. Estão claramente infringindo a lei do silêncio, mas nada até
agora foi feito apesar das reclamações. Por favor, recorremos às autoridades que
nos representam...ou não?!?.Obrigada

Márcia Nunes

ESTACIONAMENTO NAS RUAS E CALÇADAS

Moro na Freguesia. Peço a ajuda da Subprefeitura em relação aos excessos
cometidos pelos caminhões de obras e de entrega de mercadorias principal-
mente nas Ruas Joaquim Pinheiro e Araguaia.
Nestas duas ruas, como se não bastasse uma das laterais servir de estaciona-
mento para carros, os caminhões fecham a rua, ou deixam apenas uma pista
disponível, sendo que ambas são vias de mão dupla.
Na Rua Joaquim Pinheiro, a situação é ainda pior, uma vez que a rua é mais
estreita, e como se não bastassem os caminhões das obras de construção de
dois empreendimentos imobiliários, ainda há caminhões que trazem mercado-
rias para o supermercado próximo, que em vez de usar o estacionamento do
mercado para descarga, o fazem na rua.
Está muito difícil trafegar por estas vias. E nem mesmo falei dos carros e cami-
nhões que também param nas calçadas, deixando o pedestre sem ter por onde
trafegar. Agradeço se nos ajudarem.

Carla Batista

INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO

Sou uma senhora de 84 anos, moradora de Jacarepaguá há 70 anos. Venho soli-
citar, com urgência, a instalação de um semáforo, mais ou menos, na altura do nº
800 da Estrada do Guerenguê, próximo à Praça Amadeu Rocha (conhecida como
Praça da Playboy), na Taquara. Tal pedido se prende ao perigo que os pedestres,
principalmente os idosos, e ciclistas enfrentam diariamente na localidade, tendo
em vista a quantidade de veículos e motocicletas que passam pela área em alta
velocidade, pois vemos vários acidentes acontecendo e nenhuma providência foi
tomada neste sentido.

 Francisca Fagundes

DESCASO COM O PEDESTRE

As constantes obras pela Taquara têm se tornado um terrível cená-
rio de caos. A má sinalização dificulta o acesso aos pedestres e em
certos pontos das obras como este da foto, pouco antes do
McDonald's, só é possível a passagem por dentro da obra em si, em
meio a tratores e vergalhões expostos. Sem esta opção, só mesmo
pelo meio da rua. As placas que sinalizam aonde o pedestre passa-
rá indica realmente que ele deve ir por meio deste caos. Gostaria de
saber do sr. subprefeito se isto pode ser considerado "normal" du-
rante as obras, pois eu não considero. Acredito que só será dada
uma devida atenção na hora em que acidentes sérios e fatais acon-
tecerem. Me resta ser otimista e torcer para que depois destas obras,
tudo melhore.

Leonardo Carneiro

SAÍDA DE ESGOTO OBSTRUÍDA

Somos moradores do Condomínio Facile, na Estrada Santa Efigênia, 101 - Taquara,
e estamos sendo vítimas da negligência da Cedae, que não tomou providências
para desbloquear a saída de esgoto sanitário de nosso Condomínio, obstruída pelas
obras da Transcarioca.
Isso é uma falta de vergonha, pois está expondo os moradores dos 420 aparta-
mentos desse Condomínio ao mau cheiro e a doenças causadas pelos imensos
mares de dejetos que se espalham pelos jardins e pátio.
Já reclamamos com a Cedae, mas de nada está adiantando, e nesse momento,
estamos apelando para toda a mídia, de modo a termos alguma esperança de
solução desse nosso problema.

Aureo Lino

Resposta da Cedae:

Aureo,
Estamos atuando, realizando a troca da tubulação danificada pela obra da Transcarioca
e a limpeza da rede.
Att,
Eng. Claudino V. R. do Espírito Santo / Gerente Regional Sul - CEDAE
Rua Henriqueta, 107 - Jacarepaguá
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Virgem:
Sempre atento aos detalhes e essa percepção dá a característica de estar
sempre fazendo com que tudo fique organizado. O virginiano é capaz de
dar um passo atrás e analisar antes de avançar.

Previsão astrológica
do mês de setembro

Áries (21/03 a 21/04): trate sua
cara metade com mais respei-
to e evitará transtornos. Pro-
cure exercitar-se,evita o stress.

Peixes (20/02 a 20/03): aproveite
a influência do seu signo oposto
e dê uma olhada na saúde, faça
exercícios e estabeleça novas
regras, que lhe fará bem.

Aquário (21/01 a 19/02): se você
está namorando, esse período
é o ideal para firmar compromis-
so, estabelecer datas e afins para
o grande momento!

Capricórnio (22/12 a 20/01):
esse é o momento ideal para fazer
aquela mudança no trabalho, não
tenha medo do novo, até seu vi-
sual mudará para melhor.

Sagitário (22/11 a 21/12): para
você tudo é possivel, a tua fé
e confiança naquilo que faz
atrai dinheiro,viagens e muitas
promessas boas.

Escorpião (23/10 a 21/11):   com
um charme envolvente, tudo que
desejas conquistar esse mês vem
como uma atração, quase fatal.

Libra (23/09 a 22/10):  baladas,fes-
tas, eventos, novos encontros, tudo
que você mais gosta de fazer, essa
oportunidade vem com esse seu
carisma e simpatia.

Virgem (23/08 a 22/09):   mo-
mento para fazer uma revisão no
ano que passou, pensar no que
deu certo e naquilo que não deu
certo. Recomece com força to-
tal nesse ano novo astrológico.

Leão (22/07 a 22/08):  no amor
você está com tudo, use e abuse
do seu poder de sedução e par-
te para cima, mas sem exageros.

Câncer (21/06 a 21/07): você deve
aprender a não guardar mágo-
as, ninguém mais que você para
ter um grande coração, mas deve
desapegar-se do passado.

Gêmeos (21/05 a 20/06):  a
união entre a familia depende
muito da forma como se fala,
por isso saber ouvir é uma gran-
de prova de inteligência.

Touro (21/04 a 20/05):  não seja
orgulhoso, reconheça seus
erros e assim evitará muitos
aborrecimentos.

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- Sobrancelha
Elisabete foi ao salão aparar a sobrancelha, e não sombrancelha.
2- Muçulmano
O jovem era muçulmano, e não mulçumano.
3- Caderneta
A criança rabiscou a caderneta escolar, e não carderneta.
3- Reivindicar
O povo foi às ruas reivindicar, e não reinvindicar.

Conheça um pouco mais sobre
a história de Jacarepaguá

Uma excelente forma de conhecer um
pouco mais sobre a história de Jaca-
repaguá são os livros do autor e jornalis-
ta Waldemar Costa, “Aventura na Histó-
ria de Jacarepaguá” que, além da expo-
sição de fatos ocorridos em Jacarepaguá
no decorrer dos anos, traz também fotos

de personalidades que fizeram parte da
história do bairro. Já a obra intitulada “En-
ciclopédia dos Nomes das Ruas de
Jacarepaguá”, apresenta os nomes dos
logradouros da região em ordem alfabéti-
ca e seus significados. Waldemar é mora-
dor da Praça Seca há 64 anos.
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