
Periodicidade Mensal - Distribuição Gratuita - Edição nº 74 - outubro/2013 - Ano VI - Tiragem: 22.000 exemplares

No mês dos mestres, profissionais de educação usam as novas tecnologias para interagir com
os alunos na sala de aula. Professores contam como lidam com os recursos tecnológicos
para melhorar o desempenho no aprendizado das crianças e adolescentes.       | Página 22

Os ideais e desafios da profissão

Saúde: doenças
de crianças?
Catapora, sarampo, caxumba,
rubéola... As chamadas doen-
ças infantis também podem
acometer os adultos.
                           | Página 12

Saiba mais

Estácio Jacarepaguá abre suas
portas para a comunidade

Educação | Página 15

Vacina | Página 11
Secretaria Municipal de Saúde
promete para outubro vacina
contra a catapora na rede
pública de saúde

Cultura:
Teatro Infantil

O Rei Leão, A Bela e a Fera e
Angelina Bailarina são algu-
mas das atrações no mês de-
dicado às crianças.| Página 20
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Ano V - Edição 74 - outubro/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

Os diversos e difíceis papéis daqueles que
exercem a tarefa de educar

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

O Dia das Crianças é comemorado no
dia 12 de outubro e, para festejar a data,
o JNB oferece aos leitores uma edição
com matérias que apontam os relatos
sobre a educação atual, os desafios e
as dificuldades dos educadores diante
das inovações tecnológicas. Como abor-
damos temas ligados à educação não
poderíamos deixar de fora o professor,
um elemento essencial nesta missão de
educar, mas que está com sua imagem
abalada, desconstruída e desprotegida.
Os mestres, responsáveis por um
percentual significativo na educação
das crianças, estão expostos a uma
realidade inaceitável, repleta de in-
coerências e inversões de valores.
Está na hora da família, da escola,
dos educadores, dos alunos e dos
políticos despertarem para uma nova
consciência, onde sejam articulados
mecanismos que tornem o sistema
educacional eficaz. Investir na edu-
cação dos filhos vai além de pagar um

alto custo em uma instituição, e nem
todos desfrutam desta possibilidade.
Exige reflexão e escolha dos profis-
sionais e métodos que auxiliarão a
família na missão de educar.
A iniciação dos valores, das regras e
dos limites para se viver em socieda-
de devem ser feitos nos lares e junto
aos familiares. Conscientes ou não,
muitos responsáveis estão transferindo
para as escolas a responsabilidade da
formação integral do caráter da crian-
ça. O que significa esta atitude?  É o
descarte da responsabilidade, masca-
rada pela desculpa da falta de tempo?
A disfuncionalidade do processo
educativo é problema nosso, portan-
to não é difícil construir uma nova
imagem ressaltando a importância
da educação como um instrumento
de lapidação do homem. O momento
é agora! Parabéns às crianças e aos
mestres! Confiram as dicas da agenda
cultural e divirtam-se.
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Direito

DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

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

Direito das crianças
Caro leitor, vamos conversar sobre os cuidados que devemos ter com as
nossas crianças.
Em 20 de novembro de 1959 foi instituída a Assembleia Geral das Nações
Unidas, na qual representantes de diversos países aprovaram a Declaração
Universal dos Direitos da Criança.
Esta declaração fala de dignidade, respeito, solidariedade, direitos e, prin-
cipalmente, de amor. Vou repassá-la na íntegra esperando que cada um
cumpra com a sua parte e tenha coragem de denunciar os descumpridores
desta Declaração.

Declaração dos Direitos da Criança

1º Princípio – Todas as crianças são credoras destes direitos, sem distinção
de raça, cor, sexo, língua, religião, condição social ou nacionalidade, quer
sua ou de sua família.
2º Princípio – A criança tem o direito de ser compreendida e protegida, e
deve ter oportunidades para seu desenvolvimento físico, mental, moral, espi-
ritual e social, de forma sadia e normal e em condições de liberdade e digni-
dade. As leis devem levar em conta os melhores interesses da criança.
3º Princípio – Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade.
4º Princípio – A criança tem direito a crescer e criar-se com saúde, alimen-
tação, habitação, recreação e assistência médica adequadas, e à mãe de-
vem ser proporcionados cuidados e proteção especiais, incluindo cuidados
médicos antes e depois do parto.
5º Princípio - A criança incapacitada física ou mentalmente tem direito à educação
e cuidados especiais.
6º Princípio – A criança tem direito ao amor e à compreensão, e deve cres-
cer, sempre que possível, sob a proteção dos pais, num ambiente de afeto e
de segurança moral e material para desenvolver a sua personalidade. A soci-
edade e as autoridades públicas devem propiciar cuidados especiais às cri-
anças sem família e àquelas que carecem de meios adequados de subsistên-
cia. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em prol da
manutenção dos filhos de famílias numerosas.
7º Princípio – A criança tem direito à educação, para desenvolver as suas
aptidões, sua capacidade para emitir juízo, seus sentimentos, e seu senso de
responsabilidade moral e social. Os melhores interesses da criança serão a
diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação; esta res-
ponsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla opor-
tunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua
educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em pro-
mover o gozo deste direito.
8º Princípio - A criança, em quaisquer circunstâncias, deve estar entre os
primeiros a receber proteção e socorro.
9º Princípio – A criança gozará proteção contra quaisquer formas de ne-
gligência, abandono, crueldade e exploração. Não deve trabalhar quando
isto atrapalhar a sua educação, o seu desenvolvimento e a sua saúde men-
tal ou moral.
10 º Princípio – A criança deve ser criada num ambiente de compreensão,
de tolerância, de amizade entre os povos, de paz e de fraternidade universal
e em plena consciência que seu esforço e aptidão devem ser postos a servi-
ço de seus semelhantes.

Não adiantará letras, palavras, verbos, se cada um de nós não fizer a sua parte.
E lembre-se sempre de que esses cuidados não devem ser apenas com as
nossas, mas com todas as outras crianças, independentemente de raça, cre-
do ou  condição social.

Um forte abraço e fiquem com Deus.

Porque anuncio no JNB

O Instituto da Construção anuncia no Jornal Nosso Bairro com obje-
tivo de trazer ao público de Jacarepaguá a oportunidade de se
profissionalizar no setor da Construção Civil, oferecendo cursos de Mestre
de Obras, Pedreiro, Pintor, Azulejista, Instalador Elétrico, Gesseiro
Acartonado, Instalador Hidráulico e Decoração de Interiores.

Atenciosamente,
Fabio Perez

Diretor - Instituto da Construção / Unidade Jacarepaguá – RJ
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Dicas de Concursos

UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro inscrições até 24/10
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) está em busca de dois
Professores Adjuntos para atuarem no Centro de Ciências Sociais, na área
de Serviço Social Aplicado. A atividade exige graduação em Serviço Social
e doutorado em qualquer segmento. O salário é de R$ 5.497,00, com jor-
nada semanal de 40 horas.

UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro inscrições até 30/10
Voltado ao provimento de uma vaga docente junto ao Centro Biomédico. A
oportunidade é para Professor Adjunto, com atividades junto à área de Epidemiologia,
Conceitos e Métodos do Departamento de Epidemiologia, em jornadas de 40h
semanais. Pode concorrer profissional com doutorado, que ao ser contratado
terá direito à remuneração de R$ 5.497,00.

FTM - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro inscrições até dia 16/10
Destinado ao provimento de 39 vagas de cargo efetivo de músico instrumentista,
do quadro permanente da fundação para os naipes: violino, viola, violoncelo,
flauta, flauta piccolo, oboé, oboé/corne-inglês, clarineta/clarone, Fagote, fagote/
contra-fagote, trompa, trompete, trombone, trombone baixo, tuba e piano/te-
clado, remuneração máxima de R$ 2.801,89.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística inscrições até dia 24/10
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o edital de aber-
tura de concurso público para o provimento de 300 vagas do cargo de Técnico
em Informações Geográficas e Estatísticas A I, da carreira de Suporte Técnico
em Produção e Análise de Informações Geográficas e Estatísticas. A jornada de
trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito diárias, e a remuneração da fun-
ção será composta por vencimento básico do padrão inicial da classe, gratifica-
ção de desempenho de atividade em pesquisa, produção e análise, gestão e
infraestrutura de informações geográficas e estatísticas A I (GDIBGE) e por grati-
ficação de qualificação (GQ), e pode variar de R$ 2.813,10 a R$ 4.210,49. Os
profissionais atuarão em municípios de diversos Estados do Brasil, incluindo o
Rio de Janeiro.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística inscrições até dia 24/10
Realiza Concurso Público destinado à seleção de candidatos ao provimento de
vagas para os cargos de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em
Informações Geográficas e Estatísticas A I, da carreira de Planejamento, Gestão
e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas, e de Tecnologista em
Informações Geográficas e Estatísticas A I, da carreira de Produção e Análise de
Informações Geográficas e Estatísticas, do Plano de Carreiras e Cargos do IBGE.
São 120 vagas e a remuneração máxima é de R$ 7.930,24. Os candidatos que
vierem a ser nomeados e empossados terão exercício em uma das unidades do
IBGE localizadas no município do Rio de Janeiro.
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Personalidades ACIJA 2013

Como nos anos anteriores, A ACIJA (As-
sociação Comercial e Industrial de
Jacarepaguá) comemora, em setembro,
o aniversário da Associação (54 anos) e
o aniversário de Jacarepaguá (419 anos)
premiando várias personalidades do bair-
ro. Neste ano, no dia 11 de setembro, a
casa de festas Garden Party abriu as suas
portas para receber os convidados e os
homenageados.
Receberam o prêmio Personalidade
ACIJA 2013: Tenente-Coronel Gilmar
Manacez (12º Grupamento de Bombeiro
Militar); Paulo Roberto Pellegrino (Restau-
rante Cara Pintada e Diretor Tesoureiro

da ACIJA); Aldair Gomes de Oliveira (Co-
légio CEOM); Professor Renato Oazen
(Vila Olímpica Manoel José Gomes
Tubino); Tarcisio Salles Rodrigues (Rede
Record); Fernando Jorge Fragata de Mo-
rais Costa (Coca Cola - Rio de Janeiro
Refrescos) - Domingos Inácio Brazão (De-
putado Estadual); Major Leila Mendes
Carvalho (Projeto Ação Querer Bem -
CDD); Luiz Antonio Chrispim Guaraná (ve-
reador da cidade do Rio de Janeiro); Luiz
Fernando Pezão (que, por agenda com
a Presidente Dilma no RJ, o vice - Gover-
nador foi representado pelo seu chefe de
gabinete Sr. Affonso Monnerat).

Aldair Gomes de Oliveira recebe o prêmio do vice-presidente da Acija, Sr. Edison Parente

Gratuito
Palestra sobre
como investir em
imóveis de forma
inteligente e
rentável

A imobiliária Renascença vai
apresentar uma palestra gratuita
sobre os temas:

• Evolução da economia e os no-
vos cenários para investimentos

• Histórico da taxa de juros

• Imóveis x Fundos de investimento
imobiliário

• Comparativo IBOV x CDI x IFIX

• Invista livre do Imposto de Renda

Data: 19 de novembro de 2013
Local: Acija - Rio Shopping
Estrada do Gabinal, 313 - Loja 270
Informações e inscrições:
(21) 3473-9791 / 7925-1616
                         9277-4949

Olimpíadas
Signorelli

O Colégio Internacional Signorelli
sediará a partir do dia 25 de outubro,
às 9h, a V Olimpíada Esportiva.

Curso
Curso de
Segurança Predial
está com inscrições
abertas
O Curso de Segurança Predial,
oferecido gratuitamente pelo 18º
Batalhão da Polícia Militar, está
com inscrições abertas dos dias
23 a 25 de outubro para forma-
ção de nova turma. O curso tem
como objetivo capacitar esses
profissionais a fim de evitar que
sejam vítimas de golpes de cri-
minosos, além de proporcionar
aos porteiros prediais uma me-
lhor comunicação com a polícia.
Vagas limitadas. Informações: (21)
2332-2593
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Praças na CDD passam por revitalização
Projeto de R$ 7,7 milhões visa revitalizar 19 praças na Cidade de Deus

Cinco praças foram reinauguradas no dia 08 de setembro. As
praças fazem parte das 19 que estão sendo revitalizadas na re-
gião, após revindicações de moradores pela necessidade de
áreas de lazer e práticas esportivas, playgrounds, jardins e es-
paços de convivência.

Estavam presentes, além dos moradores, o subprefeito Tiago Mohamed, os secretários da Casa Civil,
Pedro Paulo, e de Habitação, Pierre Batista, e a administradora regional da Cidade de Deus, Miria Ferreira.

A Praça Zípora, por exemplo, ganhou
novos brinquedos, iluminação, ban-
cos e mesas. Já a Praça Cleópatra
ganhou uma quadra poliesportiva, com
alambrado e proteção superior para
evitar que as bolas saiam do campo.
Na Praça Marsena, agora há tam-
bém vagas para estacionamento de
carros, bancos, mesas e uma quadra
poliesportiva com tabela para basque-
te, trave para futebol e rede de vôlei.
A Praça Quirino também ganhou ban-
cos, mesas, quadra poliesportiva, além
de uma pista de skate. Na Praça Ageu,
além de equipamentos para prática de
esporte, também foram colocados um
aparelho de ginástica em alumínio e bar-
ras de exercício. Todas as praças rece-
beram calçadas e brinquedos novos.

As obras tiveram início em junho deste
ano, com previsão de conclusão das
19 praças até o final do ano. Segun-
do a subprefeitura da Barra da Tijuca
e de Jacarepaguá, o investimento é de
R$ 7.783.868,22, e o objetivo é pro-
mover a qualidade de vida, a segurança
e a convivência pacífica na região. As
praças que já passam por revitalização
são: Moloque, Tobias, Eli, Magadã,
Eliseu, Jacó, Demétrios, Adão,
Natanael, Profeta, Páscoa, Maalate,
Habor e a Praça da Bíblia.

Link: http://www.rio.rj.gov.br/web/sbj/
conheca-a-subprefeitura

E-mail: ca-barrajpa@rio.rj.gov.br
Tel.: 2431-1771

Maiores Informações
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Subprefeitura

SUBPREFEITO TIAGO MOHAMED
BARRA E JACAREPAGUÁ

REDACAO@NOSSOBAIRRO.NETCartas

EMPURRA-EMPURRA DE PROBLEMA

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

Laudicéa Costa

Vamos solicitar à Guarda Municipal um reforço na fiscalização do local,
especialmente nos horários de maior movimento. A CET-Rio vai verificar
se as sinalizações vertical e horizontal estão visíveis para os motoristas.

DESCARTE IRREGULAR DE LIXO

Um problema comum em Jacarepaguá é o descarte de lixo por parte de
moradores, comerciantes e principalmente carroceiros, que não têm a
mínima consideração com a população e nem com o meio ambiente.
Um problema abordado diversas vezes nas reuniões da Comissão de
Meio Ambiente que parece não ter solução. Eles não respeitam ninguém,
descartam o lixo na maior “cara de pau” em plena luz do dia. Sei que é
difícil conter a falta de educação desses seres sem educação que vol-
tam a jogar entulhos mesmo após a Comlurb realizar a limpeza, mas
acredito que uma maior fiscalização, pelo menos nas áreas em que o
descarte é constante, poderia minimizar o problema, não?

Marco Santos

A Baixada de Jacarepaguá, que abrange diversos bairros e comunida-
des, é uma das regiões mais críticas de descarte irregular de entulho na
cidade. A Comlurb realiza constantemente ações de orientação e
conscientização junto aos moradores,  ressaltando a importância de
solicitar o Serviço de Remoção Gratuita de entulho e bens inservíveis,
em vez de entregar a carroceiros.  Basta ligar para o Disque Rio 1746,
que funciona 24 horas e solicitar.
Com a implantação do Programa Lixo Zero, ainda neste mês, haverá fis-
calização e  aplicação de multas para quem sujar a cidade. As multas
variam de R$ 157 a R$ 3 mil, com base na Lei de Limpeza Urbana 3.273,
de 2001. O descarte irregular de lixo menor até o tamanho de uma lata
de refrigerante custará ao bolso do cidadão R$157,00. Se chegar a até 1
m³, R$ 392,00, e se for um volume superior a 1 m³ a multa será de R$
980,00. Grande quantidade de entulho descartado e formando depósi-
tos irregulares, a multa chega a R$ 3.000,00. A iniciativa tem como obje-
tivo tornar  efetiva a Lei de Limpeza Urbana 3273/2001, além de conscientizar
a população da importância de não jogar lixo nas ruas, praias, praças e
demais áreas públicas, melhorando a qualidade da limpeza do Rio.

Beltrame participa da reunião
do Conselho de Segurança

Realizada no Condomínio Mirataia, a reu-
nião do Conselho Comunitário de Segu-
rança (CCS) do último dia 26 de setembro
trouxe à tona os problemas relacionados
à segurança em Jacarepaguá. A reunião
contou com a participação de mais de 120
pessoas, além da participação do Secre-
tário de Segurança do Estado do Rio de
Janeiro, José Mariano Beltrame.
Pela primeira vez no encontro, Beltrame
marcou presença destacando que, como
administrador público, tem a obrigação de
dar satisfação à população sobre os pro-
blemas por ela enfrentados. O Secretá-
rio informou que gostaria de ser mais pre-
sente, porém destacou que não está alheio
aos problemas que Jacarepaguá tem apre-
sentado. “Pode até parecer que não, mas
nós temos a real noção do que acontece
aqui, do que acontece na Covanca e em
outros lugares. Nós não temos aqui todas
as respostas, mas  sabemos aonde que-
remos chegar”, declarou o secretário.
Durante o encontro, José Mariano Beltrame
reconheceu a carência no efetivo da Po-
lícia Militar do Rio de Janeiro e afirmou
que este não é um problema que aflige
só a Jacarepaguá, mas também a outras
regiões. “O comandante do 18º batalhão
não é o único que tem carência de polici-
ais, mas na PM ingressam mensalmente

pessoas na escola formadora, que são co-
locados em UPPs e nos batalhões. Acre-
dito que, a médio prazo, nós caminhamos,
sim, para resolver a questão da deficiên-
cia de efetivo nos batalhões. Estamos
dando uma velocidade permanente às
escolas formadoras para que coloquem
esses efetivos nas ruas para sanar essa
deficiência”, ressaltou o secretário.
Os moradores também apresentaram suas
reclamações às autoridades, entre elas a
ausência de lazer para as famílias na Praça
Mirataia, que acaba sendo pouco frequen-
tada pelos moradores; carros abandona-
dos em ruas da região, que se tornam
esconderijo de criminosos e o deslocamen-
to de policiais do 18º BPM para operações
em manifestações no Centro do Rio.
Compuseram a mesa também o coronel
Washington Tavares, comandante do 18º
BPM; Wilson de Almeida, delegado ad-
junto da 32ª DP; major Romeu, da UPP
da Cidade de Deus; comandante Tibério,
da 7ª inspetoria da Guarda Municipal;
Carlos da Silva, presidente do Conselho
Comunitário de Segurança e Antônio
Miranda, primeiro secretário do CCS. A
próxima reunião acontecerá no dia 31 de
outubro, às 9 horas, no Condomínio Mi-
rante da Taquara, bloco 2, localizado na
Estrada do Cafundá, 1.757, Taquara.

Secretário admite carência no efetivo da Polícia Militar
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Rios D’Or promove palestra sobre
nutrição de pessoas com Alzheimer

A palestra aos familiares, amigos e
cuidadores de pessoas portadoras de
Alzheimer realizada no dia 28 de agosto
no auditório do Hospital Rios D’Or da Fre-
guesia trouxe como tema “A inter-relação
da deglutição e nutrição no cuidado da
pessoa com Alzheimer”, ministrado pelas
palestrantes Elizabeth Gonçalves, mes-
tre em fonoaudiologia e Danielle Carva-
lho, nutricionista do Hospital Rios D'Or.
Na ocasião, a nutricionista apresentou as
condutas alimentares que devem ser re-
alizadas nas diferentes fases da doença
e apresentou substâncias que agem como
antioxidantes, vitaminas, fibras e o ácido
graxo ômega-3 que auxiliam para melho-
rar a qualidade de vida das pessoas aco-
metidas pela doença de Alzheimer. Sai-
ba um pouco mais sobre a atuação des-
sas substâncias:

Antioxidantes
Combatem os radicais livres associados
às lesões cerebrais da doença de
Alzheimer, prevenindo ou retardando a
progressão da doença.
Atuam como antioxidantes:
Vitamina C, Vitamina E, Carotenóides,
Compostos Fenólicos.

Ácido Graxo ômega-3
Ameniza os sintomas da doença de
Alzheimer por reduzir os níveis de prote-
ína ß-amilóide, que se acumulam em pla-
cas, interrompendo a comunicação entre
as células neurais.

Vitamina D
Hormônio neuroesteróide de ação
imunomoduladora, antioxidante e anti-
inflamatória.
Também reduz o acúmulo de proteína ß-
amilóide.

Fibras Alimentares
Estudos  sugerem que uma dieta rica em
frutas e hortaliças reduz o risco de desen-
volver demência em 30%, além de evitar a
constipação intestinal, comum em idosos.

Vitamina B12
A carência desta vitamina está relacionada
a alterações neurológicas.

Vitamina B6
Auxilia o desenvolvimento e funcionamen-
to do sistema nervoso.

Vitamina B12, Vitamina B6,
Ácido Fólico
A deficiência destas vitaminas eleva as
concentrações de homocisteína, que é
uma substância neurotóxica.

Fontes Alimentares:
Vitamina C: Laranja, acerola, abacaxi,
manga, tomate, brócolis.
Vitamina E: Azeite de oliva, nozes, casta-
nha-do-pará, abacate.
Carotenóides:  Cenoura, gema de ovo,
mamão, laranja, ameixa.
Compostos Fenólicos: Uva, suco de uva,
aipo, chicória, repolho, morango, damas-
co, linhaça.
Ácido Graxo ômega-3: Salmão, sardinha,
cavalinha, atum, linhaça.
Vitamina D: Salmão, sardinha, arenque,
leite e derivados.
Ácido Fólico: Folhosos verdes escuros,
laranja, melão, gema de ovo, fígado, soja.
Vitamina B6: Cereais integrais, lentilha,
abacate, banana, aveia, leite.
Vitamina B12: Carne bovina, peixes, frutos
do mar, ovos, leite e derivados, fígado de
boi e galinha.
O próximo encontro gratuito será realizado
no dia 30 de outubro, às 15 horas, no audi-
tório do Hospital Rios D'Or - Freguesia, com
o tema  "Transtornos comportamentais:
Quais são e como lidar com essas altera-
ções do comportamento na pessoa porta-
dora de Alzheimer", ministrado pelos
palestrantes Maria Helena Manhães Rocha
e Rodrigo de Jesus Monteiro, psicólogos
clínicos do Hospital Rios D'Or.

Especialista orientou sobre condutas alimentares aos portadores da doença

Estrada dos Três Rios, 1366, Freguesia
Telefone: (21) 2448-3646

Endereço

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

/ 
In

te
rn

et



1 0 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET

Psicóloga

Déficit de Atenção
O Transtorno de Déficit de Atenção, que pode vir ou não acompanhado
de hiperatividade, é também conhecido pela sigla TDAH e atinge cerca
de 5% das crianças no Brasil, segundo os dados da Associação Brasi-
leira de Déficit de Atenção (ABDA).

O TDAH é caracterizado por uma relação de sintomas que são diagnostica-
dos através de exames clínicos baseados no Manual Diagnóstico e Estatísti-
co de Transtornos Mentais, o DSM, que atualmente está na sua 5ª edição.

A principal característica do TDAH é um padrão constante de desatenção,
impulsividade e/ou hiperatividade que ocorre com mais intensidade e
frequência que o padrão de referência em outras pessoas; em um grau
equivalente de idade e desenvolvimento. Estes comportamentos devem estar
presentes em pelo menos dois ambientes: em casa e na escola.

As crianças com TDAH perdem com facilidade o foco no que estão rea-
lizando quando há outro estímulo externo, como barulho ou movimen-
tação. Algumas começam uma atividade rapidamente, mas logo a aban-
donam para iniciar outra que, provavelmente, não será finalizada. Falam
muito, interrompendo os outros e nem sempre são bons ouvintes. Ten-
dem a agir antes de pensar.

Com frequência estas crianças recebem apelidos estigmatizados e, por
isso, é primordial que os pais não façam comparações com outras cri-
anças. É preciso reforçar sempre o que há de melhor nos filhos. Não es-
perem a perfeição, mas elogiem os resultados, sem exigir além do que
é possível para eles executarem.

A nova edição do DSM modificou o critério para indicar a idade do iní-
cio dos sintomas. Antes, para o diagnóstico era necessário que os sin-
tomas estivessem presentes antes dos sete anos. Na quinta edição, o
limite de idade foi alterado para 12 anos, ou seja, muitos dos sintomas
de TDAH devem estar presentes antes desta idade. Embora seja visto
como um transtorno da infância, a maioria continua a apresentar sinto-
mas na adolescência e na idade adulta.

É importante lembrar que os sintomas devem estar presentes por, pelo
menos, durante seis meses e serem incoerentes com a idade da criança
ou adolescente. Ou seja, ele deve ser muito mais desatento do que o
esperado para sua faixa etária. Tais critérios, é bom ressaltar, são rele-
vantes para que qualquer atitude julgada inoportuna ou indesejada não
se transforme em um sintoma de déficit de atenção.

Apesar de gerar controvérsias sobre sua real existência, o TDAH é reco-
nhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Contudo, não exis-
tem exames de imagem que comprovem a existência do transtorno, as-
sim como não há um consenso científico sobre suas causas. O diagnós-
tico preciso e válido só pode ser dado após longa e minuciosa anamnese
(entrevista), com questionários para familiares e para a escola, além da
observação clínica por um profissional especializado, como o psiquia-
tra ou o neuropediatra. O tratamento, geralmente, é feito através de in-
tervenção medicamentosa, psicoterapia e, se necessário, fonoaudiologia,
com orientações a pais e professores.

Portanto, se existem suspeitas de que seu filho possui déficit de atenção,
procure um especialista. Ele irá avaliar, tirar suas dúvidas e, se for o caso,
indicar o melhor tratamento para ajudá-lo a lidar e contornar a situação.

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

CEL.: (21) 9774-7876 /  CRP 05/30956
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Capenha
Obras na Capenha
recebem novo prazo
para conclusão

Prevenção
Vacina contra
catapora chega
à rede pública
de saúde
A partir do dia 1º de outubro, a
vacina contra a varicela, mais co-
nhecida popularmente como cata-
pora, estará disponível em todas as
unidades de Atenção Primária (Clí-
nicas da Família e centros munici-
pais de saúde), segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde.
O imunizante estará incluído na
vacina tetra viral, que também pro-
tegerá contra sarampo, caxumba
e rubéola, e será destinado exclu-
sivamente às crianças de 15 meses
de idade que já tenham recebido
a primeira dose da tríplice viral (sa-
rampo-caxumba-rubéola).
Com a inclusão dessa  nova vacina
no Calendário Básico de Vacinação
da Criança, a estimativa é de uma
redução de 80% nas internações em
decorrência das complicações da
catapora. No município do Rio de
Janeiro, é estimada a aplicação de
mais de 7 mil doses da tetra viral por
mês. Para iniciar a vacinação, a SMS
disponibilizará cerca de 17 mil do-
ses para os meses de outubro e
novembro.

Os moradores da Estrada do
Capenha receberam do gerente da
Rio-Águas em Jacarepaguá, Carlos
Frederico Pires, um novo prazo
para a conclusão das obras na via.
Segundo o diretor da Associação
de Moradores do Pechincha
(AMAPE), Júlio Favila, a nova data,
anteriormente prevista para o final
de setembro, é 15 de outubro.
As obras no Rio Banca da Velha
fazem parte do Programa de Re-
cuperação Ambiental da Bacia de
Jacarepaguá, que tem por obje-
tivo sanar o problema das enchen-
tes nos bairros da Praça Seca,
Tanque, Taquara, Cidade de Deus,
Freguesia e Pechincha, por meio
de intervenções em seis rios da
região: Covanca, Pechincha,
Tindiba, Banca da Velha, além dos
rios Pequeno e Grande.

Conhecimento

Ação Social
Gardênia tem dia
de Ação Social

Obras

Notas

O Campo Nova Esperança, no
Gardênia Azul, recebeu no dia 21
de setembro a “1ª Ação Social
Desperta Nova Esperança”, que
contou com a participação do Sesc
Nacional, da Fundação Leão XII, do
Banco da Providência e da Clíni-
ca da Família. As instituições ofe-
receram palestras, serviços de saú-
de, beleza, documentação, além
de brincadeiras para as crianças.
Na ocasião, os moradores tiveram
também a oportunidade de dialo-
gar com os policiais do 18º Bata-
lhão da Polícia Militar sobre o au-
mento da criminalidade na região.

No dia 08 de setembro foi concluído o asfaltamento da antiga
Rua da Creche, na Colônia Juliano Moreira, na Curicica. As obras
fazem parte da urbanização do local, que recebeu um investi-
mento de R$ 142 milhões em ações de implantação de sanea-
mento, urbanização, equipamentos públicos e moradias na
Colônia Juliano Moreira. Atualmente as obras de urbanização e
implantação de infraestrutura estão em andamento nas comu-
nidades Arco Íris, Área Verde, Vale do Ipê, Caminho da Creche
e as ruas Sampaio Corrêa e Adauto Botelho.

Colônia recebe obras de urbanização

Trânsito
Educação de trânsito nos painéis
eletrônicos da CET-Rio

Os painéis eletrônicos da CET-Rio espalhados pela cidade, que informam as
condições do trânsito, dando o tempo de deslocamento de um ponto deter-
minado a outro, agora ganharam uma novidade: além das mensagens infor-
mativas, passaram a ter mensagens educativas. A primeira mensagem em fun-
cionamento tem como foco o ciclista, lembrando aos motoristas a necessida-
de de se respeitar as bicicletas no trânsito. No Código Brasileiro de Trânsito,
a bicicleta é definida como veículo de propulsão humana, dotado de duas
rodas, não sendo similar à motocicleta, motoneta e ciclomotores, ou seja,  respeitar
o ciclista é obrigação prevista pelo Código Brasileiro de Trânsito.

Teatro Sesi
oferece workshop
de cenários,
cenotécnica e
figurinos
O Teatro Sesi Jacarepaguá está com
um projeto especial, o “Workshop
de cenários, cenotécnica e figurinos”
que abordará aspectos teóricos e
práticos, com o objetivo de orien-
tar interessados em aprofundar
seus conhecimentos nessas áreas.
O workshop acontecerá no dia 07
de outubro, das 09 às 18 horas e
as vagas são limitadas. Inscrições
a R$ 10,00. Informações em
www.firjan.org.br/sesicultural.
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Doenças de infância: saiba como lidar
Especialista explica que elas também podem acometer adultos
Sarampo, caxumba, rubéola, catapora (ou varicela), coqueluche,
eritema infeccioso e exantema súbito (ou roséola) são popular-
mente conhecidas como doenças de infância. Porém, essas en-
fermidades nem sempre atingem só os pequenos. Para esclare-
cer o assunto, o Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá entrevistou a
Pediatra/Alergista e Imunologista Pediátrica do hospital Rios
D’Or, Maria Fernanda Motta (CRM: 5275804-3) que falou sobre
os principais cuidados no tratamento dessas enfermidades.

A pediatra Maria Fernanda Motta fala sobre os cuidados com as doenças de infância

“Doenças como a caxumba, rubéola e
catapora podem também acometer
adultos, geralmente com maior gravida-
de. Já a coqueluche costuma levar a um
quadro mais brando em adultos, seme-
lhante a um quadro gripal. As crianças,
especialmente as menores, após o con-
tato, desenvolvem o quadro clássico da
doença. Daí a importância do reforço
da vacina de coqueluche para pais e acom-
panhantes de recém-nascidos”, expõe a
pediatra. A médica explica ainda que o
fato de essas enfermidades atingirem na
maioria das vezes as crianças é porque
nem sempre elas estão com o esquema
vacinal completo, além de o sistema
imunológico nesta fase da vida ser ain-
da imaturo.
Com relação à gravidade, a médica res-
salta que algumas doenças, se não trata-
das devidamente, podem levar à com-
plicações mais sérias ou até mesmo à
morte, principalmente quando atingem
bebês. A caxumba, por exemplo, pode
levar à surdez ou à esterilidade em me-
ninos. Já o sarampo é considerado bas-
tante grave, apesar de existirem poucos
registros da doença do País atualmente,
por conta da vacinação. A catapora, na
maioria dos casos, é benigna, mas pode
evoluir com gravidade especialmente se
associada com pneumonia ou com in-
fecção secundária das lesões. “Todas estas
doenças são altamente contagiosas, e as-
sim que os pais recebem algum destes
diagnósticos em relação aos seus filhos,
não devem permitir que eles frequentem
escolas ou creches até que haja liberação
médica para tal”, orienta a pediatra.

Um erro comum
Algumas pessoas pensam que se há uma
criança com catapora, seus filhos devem
ser expostos o quanto antes “para pe-
gar a doença logo e criar imunidade,
porque quanto mais velho pior”. No
entanto, a pediatra adverte sobre tal crença.
“Ela não é verdadeira e a doença pode
ser muito grave, inclusive fatal. Devemos
afastar nossos filhos de crianças doen-
tes, pois não vale a pena correr o risco.

Todos devem vacinar seus filhos con-
tra a catapora. Esta é a maneira correta
de lidar com a doença”, esclarece a
doutora Maria Fernanda Motta.

Tratamento
Não há tratamento específico para as
doenças ditas de infância, tendo em
vista que a maioria delas é de origem
viral. Segundo Maria Fernanda, a me-
lhor coisa é aguardar o ciclo natural da
doença monitorando suas complica-
ções. “Ao perceberem os sintomas, os
pais nunca devem automedicar seus
filhos, e sim procurar atendimento
médico pediátrico especializado. O
melhor método para a prevenção da
maioria dessas doenças é a vacinação
completa das crianças. Além de evitar
aglomerações e ambientes com crian-
ças sabidamente doentes, tudo isso deve
ser associado à boa alimentação, que
também ajuda”, aconselha a pediatra.

Sintomas típicos (A ausência
de um ou mais desses sinto-
mas não descarta a necessi-
dade de consultar um médico
logo que seja constatada al-
guma anomalia na rotina):
Catapora (ou varicela): febre baixa,
mal estar, dor de cabeça precedendo
o surgimento de manchas vermelhas e
vesículas na pele que se transformam
em pequenas feridas que coçam bastante.
O tratamento envolve antitérmicos e
anti-histamínicos para evitar a coceira.
Nos casos graves e em casos especiais
pode-se fazer uso de medicação espe-
cífica antiviral (aciclovir).
Caxumba: febre associada a inchaço
e dor nas regiões logo abaixo e em frente
às orelhas. O tratamento se dá com
antitérmicos e anti-inflamatórios.
Rubéola: febre baixa, coriza, dor de
garganta, aumento dos gânglios do
pescoço e da nuca associado ao
surgimento de manchas rosadas na face,
orelhas e pescoço que se espalham para
o tronco e membros e coçam bastan-

te. O tratamento envolve somente
antitérmicos.
Sarampo: o quadro se inicia com es-
pirros, tosse seca, dor de garganta,
coriza, febre baixa e irritação nos olhos
evoluindo para o surgimento de man-
chas avermelhadas no rosto que, em se-
guida, acometem tronco e membros.
O tratamento é feito com antitérmicos,
soro fisiológico nasal e suporte clínico
em relação às possíveis complicações.
Coqueluche: Febre, tosse, coriza e obs-
trução nasal evoluindo com paroxismos
de tosse intensa, inclusive com guinchos
associados. Deste grupo, esta é a única
doença em que o tratamento se faz com

antibióticos.
Eritema infeccioso (ou roséola): febre
baixa e surgimento de lesões aver-
melhadas que se iniciam especialmente
nas bochechas simulando uma “face
esbofeteada” e podem progredir para
o tronco e membros. Esta doença é
mais comum em crianças mais velhas,
na idade escolar.
Exantema súbito: doença comum
em bebês pequenos que se caracteri-
za por febre alta e contínua por 2 a 3
dias sem outros sintomas associados.
Depois desse período a febre desapa-
rece e surgem manchas vermelhas em
todo o corpo.
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Na mira do leitor

POSITIVO
Após passar por obras de revitalização, com intervenções que incluí-
ram a reforma do pátio coberto, manutenção do campo de futebol,
além de poda de árvores e grama, o Parque Pinto Teles, na Praça Seca,
está recebendo a limpeza do Rio Orfanato, que passa por dentro do
parque e sofreu com enchentes durante muitos anos.

NEGATIVO
A chegada das obras da Transcarioca ao Largo da Taquara parece ter
afetado o bom senso de transeuntes e motoristas que trafegam pela Avenida
Nelson Cardoso, esquina com Estrada do Tindiba. Existe um semáforo
no local que raramente é respeitado. Enquanto os pedestres atravessam
a movimentada via correndo com o sinal fechado para eles, os veículos
vindos da Estrada do Tindiba também ultrapassam o sinal vermelho. O
desrespeito mútuo conta apenas com a fiscalização de um agente da CET-
Rio, que infelizmente não pode aplicar multas.

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

Parque Curicica define samba
Agremiação escolheu entre dez composições inscritas

Após uma disputa acirrada
com dez sambas inscritos e
quatro finalistas, a diretoria
da União do Parque Curicica
decidiu, na madrugada do dia
27 de setembro, fazer a jun-
ção de dois sambas para ser
aquele que vai representar a
escola no carnaval de 2014.

Os compositores do samba 6 - a par-
ceria de Washington Motta, Junior
Bebezão, Thiago Silveira, Fael Cachinho
e Vagner - e do samba 10 - parceria de
Bola, Pitimbu, Dudu da Tijuca, Zé Luis
e Claudio Russo - foram os vencedo-
res. “Foi uma decisão muito difícil, pois
foram obras magníficas”, destacou a
presidente da escola, Kátia Paz, que
anunciou que o prêmio, inicialmente de
R$ 6 mil, será aumentado para ser di-
vidido entre os campeões. A presiden-
te da agremiação aproveitou a ocasião
para apresentar a modelo Alessandra
Mattos como a nova Rainha de Bate-
ria da agremiação.Mauro Quintaes (ao centro) com o casal de mestre-sala e porta-bandeira, Wanderson e Mara

Cursos
Sesi capacita
jovens em
comunidades
O Conselho Nacional do SESI (SESI/
CNI) e a Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN)
lançaram oficialmente o projeto
ViraVida em três comunidades paci-
ficadas do Rio de Janeiro. A Cida-
de de Deus foi contemplada no dia
05 de setembro com o programa que
promove a inserção socioprodutiva
de adolescentes e jovens vítimas de
violência sexual. Além da CDD, rece-
beram também o projeto no mês de
setembro as comunidades do
Jacarezinho e Rocinha. Os jovens
participaram da aula inaugural, que
marcou o ingresso nos cursos de
Serviços Administrativos, Cabeleireiro
e Operador de Computador.
Implantado em 23 cidades brasileiras,
o ViraVida já atendeu cerca de 3,7 mil
jovens com idades entre 16 e 21 anos.
A metodologia socioeducativa do
programa contempla qualificação
profissional específica, educação con-
tinuada e atendimento psicossocial
promovendo o desenvolvimento
educacional, profissional e huma-
no dos participantes.
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Estácio JPA oferece serviços à comunidade
Gestor explica que o campus está preparado para  atender a alunos e à região

Os moradores de Jacarepaguá receberam em 2001 uma institui-
ção de ensino superior, voltada não só para a profissionalização
de pessoas, mas que também conta com uma infraestrutura
para atender ao público em geral.

Alexandre Couto, gestor da unidade de Jacarepaguá expõe as metas do campus

Localizada na Freguesia, a universida-
de Estácio Jacarepaguá possui sete la-
boratórios de informática e uma bibli-
oteca, ambos abertos à comunidade
gratuitamente. “A nossa visão é de que
toda a infraestrutura do campus tem que
ser voltada não só para os alunos, como
também para a comunidade. Além de
formar pessoas, temos que trabalhar
também para o desenvolvimento do
bairro, da região”, expõe Alexandre
Couto, gestor da unidade  Jacarepaguá.
Couto explica que um dos diferenciais
para o próximo ano são algumas obras
de infraestrutura no intuito de propor-
cionar um atendimento melhor para os
estudantes. “Estamos realizando obras
para dar aos alunos um espaço exclu-
sivo para melhor atendimento ao Fies,
que já existe na unidade, e estamos fi-
nalizando algumas melhorias no audi-
tório, que está sendo reestruturado”,

explica o gestor da unidade. Outra
novidade destacada por Couto é que,
a partir de outubro, a Estácio entrará
com novos cursos de pós-graduação
com cases da Universidade de Harvard,
uma das instituições mais prestigiadas
dos Estados Unidos.
A universidade possui atualmente 2.400
alunos presenciais e 600 alunos na mo-
dalidade à distância, distribuídos nos
cursos de administração, direito, peda-
gogia, ciências contábeis, letras, história,
gestão de RH, logística e marketing. Além
dos laboratórios de informática e bibli-
oteca, a instituição de ensino possui ram-
pas para deficientes físicos, brinquedoteca,
auditório, cantina e estacionamento.

Estácio Jacarepaguá
Endereço: Estrada do Capenha, 1.535 a 1.571
Freguesia  - Tel: (21) 3312-3300

Maiores Informações
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AWAY NA LONA
O comediante Away e o gestor Amando Nas-
cimento na comemoração do aniversário da
Lona Jacob do Bandolim. no dia 20.

No Bairro Acontece...

NIVER COM SAMBA, SUOR E CERVEJA
Simone Costa (de vestido) comemorou o seu aniver-
sário com um churrasco para os amigos e com os
integrantes da Escola de Samba Mocidade Indepen-
dente de Padre Miguel, no dia 29 de setembro.

VIDA LOUCA VIDA
No dia 14, o cantor Lobão subiu ao palco
do Teatro SESI para um memorável show

CAMINHADA RELIGIOSA
Participação do Babalorixa Celio Silva (ao centro), da Ordem
Espiritual Cobra Coral, no Pechincha, na 6ª Caminhada
Religiosa em Copacabana, no dia 8 de setembro.

BALADA POP
DJ Português e o cantor Ricardo Aquino se
apresentaram no Varandas Steak House no dia
6, com muito pop e rock.
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...Acontece no Bairro

DOSE DUPLA
Pedro Cardoso e Claudia Prates come-
moram seus aniversários no dia 29 de
setembro com muita animação.

DESFILE DA INDEPENDÊNCIA NA CDD
Crianças e adolescentes da Cidade de Deus par-
ticiparam do desfile cívico, no dia 6.

PRIMAVERA
Cerimônia da Sagração da Primavera
na loja Rosacruz JPA - AMORC.

ANIVERSÁRIO
Sueli Souza comemorou com a família
e amigos no dia 7 de setembro seu ani-
versário de 65 anos.

Dia das Crianças no SESI

Sesi Jacarepaguá promove no dia
12 de outubro festa para as crianças

O evento é gratuito e acontecerá das 9 às 13 horas. Além da abertu-
ra do evento com a inauguração do Parque aquático, teremos ativi-
dades como recreação infantil, brinquedos infláveis, festival de nata-
ção, apresentação de judô,  jogos interativos, atividades de bolamania
e pintura de rosto.

Endereço: Av. Geremário Dantas, 342 - Tanque (ao lado do Center
Shopping) - Jacarepaguá
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Teatro SESI Jacarepaguá
Av. Geremário Dantas, 940 – Freguesia
Informações: 3312-3753  3312-3788
Dias 01 ao 30 -  – Exposição “Cores e For-
mas”, o surrealismo fantástico de Franklin
Louis. Classificado como surrealista, o
pintor Franklin Louis retrata a alma humana
como uma poesia sonora e infinita.

Dias 04 e 05 – Peça “O homem que que-
ria ser Rita Cadillac”, às 21h. Classifica-
ção 16 anos.
Dia 09 – Samba & Outras Coisas no Sesi
(com Zé Renato e apresentação de
Haroldo Costa), às 20 horas. Classifica-
ção 16 anos.
Dia 11 – Peça “Bandeira de Retalhos”, às
21 horas. Classificação 16 anos.

Agenda Cultural As informações abaixo são de responsabilidade dos centros culturais e estão sujeitas à alterações

Destaque
Pagode no Anil

Para quem gosta de pagode, uma opção é a roda de samba Grupo Mandô
- Pagode da Feira, que acontece todos os sábados, das 14 às 20 horas,
na Praça Geisa Boscole, no Anil.

Informações:
grupomandorj@hotmail.com
www.facebook.com/GrupoMando

Camarim
das Artes
Sarau das Artes

Os alunos do grupo de teatro do
Espaço Cultural Camarim das Artes
participarão no dia 19 de outubro,
às 15 horas, de um sarau na Obra
Social Amazonas Hércules (OSAH),
localizado na Estrada Curumaú, 30,
Taquara. A entrada é gratuita. Infor-
mações: (21) 3347-1179.

Riocentro
Mega Gestante
e Bebê

A Mega Gestante e Bebê estará no
Centro de Convenções Riocentro
neste mês. A feira acontecerá no
pavilhão 3, nos dias 08 a 13 de
outubro. A Gestante e Bebê é a
maior e mais antiga feira do segmen-
to da América Latina. Informações:
www.gestanteebebe.com.br .

Dia 12 – Casuarina, às 21 horas. Classi-
ficação 16 anos.

Dia 17 – – Peça “Conselho de Classe”,
às 20 horas. Classificação 16 anos. En-
trada franca.
Dia 18 – Peça “A-Traídos”, às 20 horas.
Classificação 16 anos. Entrada franca.
Dia 19 – 100 Anos de Vinicius (show em
homenagem a Vinicius de Moraes), às 21
horas. Classificação 16 anos.
Dia 23 – Cinema Sesi, exibição do

documentário de longa-metragem “Justi-
ça” , às 11h, 16h e 19h. Classificação 16
anos. Entrada franca.
Dia 25 – Peça “3º Festu Rio”, às 21 horas.
Classificação 16 anos. Entrada franca.
Dia 26 – Especial do Dia das Crianças:
“Oficina de Origami”, das 14h30 às 16h30
e “O Maior Menor Espetáculo da Terra”,
com Circo de Pulgas, às 17 horas. Entra-
da franca.
Dia 31 – Cinema Sesi - Terror, exibição de
curtas e longas-metragens da Meia Mara-
tona SESI Cultural de Cinema, às 18 ho-
ras. Classificação 18 anos. Entrada franca.

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

Dia 05 – Show com a banda “For Fun” às 18h
Dia 06 – Teatro infantil "O Rei Leão" às 16h.

Dia 12 – Teatro infantil "Angelina e a Bai-
larina” às 16h
– Show com o cantor Pedro Sérgio no
espetáculo de Jazz Honey às 19h
Dia 13 – Teatro infantil "A Bela e a Fera”
às 16h
Dia 19 – Teatro infantil "Arrepio e Trovoa-
da” às 16h

Dia 19  – Tributo à Legião Urbana com a
banda Magma às 19h
Dia 20 – Manhã de Choro com Tocada
do Rio às 10h
– Tarde de samba na Lona com “Roda
de Samba” às 15h
Dia 25 – Stand up comedy “Decolando”
com André Teixeira do canal Para-
fernalha às 21h
Dia 26 – Show com o cantor Ênio Baronni
às 19h
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Ano sabático de Padre Renato
Padre Renato Martins, após
12 anos de sacerdócio, desfru-
tará do ano sabático, período
em que se afasta de adminis-
trar uma paróquia e as pasto-
rais, sem deixar de ser sacer-
dote (todo sacerdote, após 10
anos de ordenado, pode solici-
tar ao bispo o ano sabático).

Isso significa que padre Renato per-
manece celebrando onde for convida-
do, seja missas, casamentos, batizados
ou mesmo a Hora da Graça, segun-
do a secretária Roseli de Cássia, da Pa-
róquia Nossa Senhora do Rosário de
Fátima e Santo Antônio de Lisboa. O
período sabático foi solicitado por
padre Renato após a Jornada Mundi-
al da Juventude, período em que se de-
dicou integralmente ao evento, atuan-
do como diretor geral dos Atos
Centrais, de acordo com Roseli. Para
assumir a paróquia, fica no lugar de
Padre Renato o Padre Julio Cesar da
Silva Santos, que está na paróquia há
mais de 5 anos e atualmente é o ad-
ministrador paroquial.
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Era digital: professores e alunos lidam
com a tecnologia em sala de aula
Educadores utilizam a tecnologia para tornar os estudos mais atrativos

Já passou a época em que apenas o giz e o quadro negro compu-
nham os instrumentos de trabalho dos professores. Atualmen-
te, com as novas tecnologias, esses profissionais contam com o
auxílio de diferentes ferramentas como tablets, notebooks e
celulares conectados à internet, datashows, televisão, entre
outros equipamentos que contribuem para a interatividade no
processo de aprendizagem em sala de aula.

Segundo Glória Pimentel, coordenadora
da Escola Municipal Pio X, no Tanque,
a tecnologia veio somar ao papel do
professor. “O professor deixou de ser
o centralizador da história, embora ele
esteja nesse processo como aquele que
dá o comando inicial. Antigamente era
tudo nele, tudo dependia dele. Agora
há a possibilidade desse aluno adquirir
conhecimento junto com o mestre”,
explica Glória. Para a educadora, o
professor atualmente deve saber utili-
zar as novas tecnologias, sendo parcei-
ro dos alunos, porque também terá a
oportunidade de aprender muitas coi-

sas, mas sem deixar de lado o seu pa-
pel de autoridade em sala de aula.
Segundo a orientadora educacional da
Pio X, Ana Lúcia de Faria, o uso da
tecnologia também é algo que precisa
ser orientado dentro de sala. “Existe
uma gama de recursos à disposição dos
alunos. Se a escola não trabalha para eles
se concentrarem, isso pode atrapalhar.
O professor precisa saber lidar com a
tecnologia e é preciso trabalhá-la a fa-
vor da educação para que o aluno sai-
ba fazer uso dela no momento e hora
convenientes”, alerta Ana Lúcia.
Juliana Silva, de 11 anos conta que só se

conecta à internet após fazer os deveres
da escola. "Procuro ser organizada e evito
que o lazer atrapalhe meus estudos",
admite a estudante do sexto ano do
ensino fundamental da escola.
Para a professora de geografia da Es-
cola Municipal Barão da Taquara, na
Taquara, Alessandra Magalhães, as
mudanças são inevitáveis e os profes-
sores atualmente precisam se adequar
a elas. “A tecnologia torna a busca por
informações mais atraente para o alu-
no, que tem uma ferramenta a mais para
pesquisa e podemos trabalhar junto
com eles e orientar na elaboração de
trabalhos”, expõe Alessandra.
Na visão da professora Tereza Cristina
Teixeira, orientadora pedagógica do
Instituto Geremário Dantas, na Freguesia,
a tecnologia é muito útil e não deve ser
usada apenas como “modismo”. “To-
dos nós devemos estar preparados e a
utilização da tecnologia deve ser vista
como uma forma de favorecer proces-
sos. Acredito que o processo de 'tor-
nar-se pessoa' passa fortemente pelo

Para Ana Lúcia de Faria e Glória Pimentel, a tecnologia pode ajudar no desempenho dos alunos

afeto, portanto, a tecnologia é somen-
te um recurso. Com o avanço das ci-
ências, certamente, a função da escola
se altera, mas o que não muda é a ne-
cessidade do amor”, frisa Tereza.
De acordo com o diretor e com a
coordenadora pedagógica do Colégio
Futuro Vip, professores Nellio Ricardo
e Fernanda Amante, as tecnologias
podem aproximar os alunos dos pro-
fessores. “As diversas redes sociais das
quais participamos, podem ser elos de
contato que vão muito além da sala de
aula e dos muros da escola”, conside-
ra o professor de biologia do colégio.
Já a coordenadora pedagógica da ins-
tituição de ensino acrescenta que o be-
nefício é recíproco. “Mesmo à distân-
cia, os estudantes podem ser orientados
e estimulados. Ao fazermos isto, tam-
bém aprendemos e nos atualizamos
compulsoriamente. Do outro lado, alu-
nos ligados sempre enriquecem as au-
las, e com frequência trazem novidades
e questionamentos”, relata a professo-
ra de geografia do Futuro Vip.
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Gastronomia

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Mini Churros

Olá Amigos!   Em outubro, comemorarmos o Dia das Crianças.
Qual a criança que não gosta de churros?  Então vamos ensi-
nar um receita fácil e, com certeza, será um sucesso.

Ingredientes:

• 2 colheres de sobremesa de açúcar
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 1 ½  xícara de água
• 1 colher de chá de sal
• óleo de soja para fritar
• açúcar e canela a gosto

Modo de Preparo:
Em uma panela coloque a água, manteiga, açúcar, sal e deixe ferver.      Acres-
cente a farinha de trigo aos poucos e sem para de mexer, deixe cozinhar até a
massa ficar homogênea e soltar do fundo da panela.  Reserve até esfriar.   Colo-
que a massa em um saco de confeiteiro e bico com ranhuras.  Em seguida, faça
os mini churros do formato desejado. Frite em óleo bem quente até que fiquem
dourados e crocantes.
Escorra bem, retirando todo excesso de óleo.  Em seguida envolva-os com ca-
nela e açúcar.
Dica.:  Sirva os mini churros acompanhados com potinhos com doce de leite,
brigadeiro mole, geleia de morango, chantilly, etc.
A garotada vai ” curtir “  esse lanche....

Receita
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Diversão no Bosque da Freguesia
O local possui amplo espaço para brincadeiras ao ar livre

Com 310 mil metros quadrados
de floresta preservada e vasta
área de lazer, o Bosque da Fre-
guesia é uma excelente opção
para quem deseja dar um pas-
seio com os pequenos no dia 12
de outubro ou apenas relaxar
em um lugar tranquilo.

A pequena Marina Menezes, de 8 anos,
declara a vantagem de ser criança. “A
gente brinca em brinquedos que adulto
não pode brincar”. Brinquedos como
trepa-trepa, balanço, escorrega, espaços
para piques e demais brincadeiras é o que
não falta. Equipamentos de esportes e
lazer, quadras, aparelhos de ginástica, além
de uma pista de 2,5Km para caminha-
das estão entre os atrativos do local.
A segurança do Bosque da Freguesia é
feita pela Guarda Municipal e a entra-
da é gratuita, podendo ser feita pelo Rio
Shopping, na Estrada do Gabinal, ou
pela Avenida Tenente Coronel Muniz de
Aragão. O funcionamento é de terça a
domingo das 7 às 17 horas.

Local
Reunião da
Comissão de Meio
Ambiente será no
Gardênia
Com o objetivo de reunir morado-
res e autoridades para discutir assun-
tos relacionados ao meio ambiente,
em Jacarepaguá, o próximo encontro
da Comissão de Meio Ambiente
acontecerá no dia 24 de outubro. O
encontro mensal será às 9 horas, na
Associação de Moradores Nova
Esperança, localizada na Rua Leo-
nel Brizola, 49, Gardênia Azul.
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Hair Stylist

LÉO FREITAS
CABELEIREIRO

LPINTO.LEO@GMAIL.COM

Dicas de penteados para as
pequenas princesas
Durante o mês de outubro são programadas muitas atrações para alegrar
os pequenos por conta do Dia das Crianças.
Atendendo os pedidos dos leitores do JNB, selecionei algumas sugestões
de penteados para as meninas usarem nas festinhas e também como da-
mas de honra.
A dica é não fazer um penteado desconfortável, porque a criança com certeza
irá desfazê-lo logo que comece o incômodo. Outra dica importante é garantir
a fixação do penteado, pois é inevitável a correria das crianças pela festa.
Aconselho penteados de fácil execução, sem demora, porque as crianças
não têm tanta paciência na cadeira.
Verifique junto ao profissional se será usado algum tipo de spray ou produ-
to no cabelo que possa provocar alergia ou mesmo agredir os cabelos sensíveis
da criança. Fique atento na hora da aplicação do produto e solicite à cri-
ança que permaneça de olhos fechados, pois o mesmo pode causar al-
gum tipo de irritação.
Estas são algumas dicas e cuidados que garantem o sucesso e a seguran-
ça na hora de embelezar as princesinhas.
Aproveite a Primavera para abusar da alegria das cores nos acessórios para
os penteados do dia a dia. É a cara da criançada.
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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

COLETA DE LIXO BARULHENTA

Gostaria de manifestar aqui minha indignação com relação a falta de considera-
ção de alguns garis da Comlurb durante a coleta de lixo na Covanca há algumas
madrugadas atrás. O caminhão da Comlurb passou na minha rua por volta de
três horas da manhã para fazer a coleta do lixo e alguns garis começaram a discu-
tir uns com os outros e falar palavrões, tudo isso em alto volume, acordando os
moradores com tamanho barulho durante a madrugada.

Rafael Pereira

691 FANTASMA

Trabalho na Taquara e dependo do ônibus 691 (Méier x Alvorada) para locomo-
ção até esse bairro. Todos os dias encontro complicações para chegar ao trabalho
e à faculdade, porque o 691 só passa de 40 em 40 minutos (com sorte!) e sempre
está lotado. Já esperei até 1 hora e meia por ele, o que é um absurdo extremo.
Enquanto isso, no ponto final do ônibus, localizado no Méier, o que se nota são
3, 4 carros parados, enquanto poderiam estar nas ruas, pegando passageiros. Um
absurdo promovido diariamente pela empresa Transurb.
E não há nenhuma fiscalização! Onde estão as autoridades que não veem isso?"

Pedro Rocha

CONGESTIONAMENTO EM CALÇADAS

Na Rua Ariapó, na Taquara, há uma feira todas as quintas-feiras, dias em que a
Estrada do Tindiba, nas proximidades da feira, fica com as calçadas totalmente
ocupadas por carros de pessoas que frequentam a feira e, sem nenhuma conside-
ração aos pedestres e às leis, estacionam seus carros de forma irregular deixando
um espaço inferior a 20 centímetros para os pedestres que acabam optando por
passar pela rua movimentada. Isso acontece todas as quintas e nunca avistei algu-
ma fiscalização no local.

Cristiane Toledo

INTERDIÇÕES DESNECESSÁRIAS
Sou morador da Rua André Rocha, na Taquara, e devido a uma obra da Cedae
para colocar tubulações novas para transportar água para a região da Barra, me-
tade da rua (que é mão dupla) foi interditada no trecho entre a Estrada do Guerenguê
e a Rua Cônego Felipe. A obra já foi finalizada há dois meses, porém os tapumes
e pedras, tipo gelo baiano, de 1 metro e meio de altura ainda mantêm a interdição
da rua, que é uma via de extrema importância para desafogar o trânsito caótico
da Taquara. A via no sentido Taquara - Curicica continua interditada mesmo após
a conclusão da obra, e uma linha de ônibus (856 Taquara-Curicica), que facilitava
a vida de idosos que são obrigados a subir uma íngreme ladeira com bolsas de
compras, teve o itinerário desviado devido a interdição desta obra da Cedae. Já
liguei para a Cedae, para o 1746 da prefeitura e para a empreiteira EIT, mas um
“empurra” para o outro o problema.

Sergio Pessoa

CARROS NAS CALÇADAS E PEDESTRES NA RUA

Manifesto aqui a minha indignação com a falta de educação dos
motoristas que estacionam os seus carros na calçada da Estrada
dos Três Rios, desde o início até o fim da via, a situação é a mesma,
tornando-se pior no trecho entre a Estrada do Bananal e a Rua
Geminiano de Góis, principalmente em frente ao Condomínio Vivance,
localizado no número 1.130.
Sou pai e todas as vezes que necessito transitar com o carrinho do
meu bebê, sou obrigado a andar pela rua. No dia em que um carri-
nho de bebê for atropelado e a comoção pública se fizer presente,
talvez aí alguém tome alguma providência. Será que um bebê ino-
cente terá que passar por esta situação para que o respeito aos
pedestres seja obedecido?
Fico no aguardo de que providências reais sejam tomadas. Seguem
fotos ilustrando a situação.

Marcelo Nunes

ACIDENTES EM CRUZAMENTO

Senhor subprefeito, venho pedir a sua atenção para a colocação  de um redutor
de velocidade na Estrada de Jacarepaguá, altura do número 4.735, próximo a
um posto de gasolina Ipiranga e uma clínica, em um cruzamento, onde estão
ocorrendo diversos acidentes, em decorrência da alta velocidade dos veículos.
Em anexo segue fotos do ultimo acidente, ocorrido no dia 01/09/2013, onde
inclusive um passageiro do veículo teve a mão amputada.

Elisndra de Sa
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Libra:
quando se trata de manter tudo em equilíbrio, os librianos são os mais
indicados, as parcerias do campo pessoal são muito importantes para eles.
Parte do corpo: rins

Previsão astrológica
do mês de outubro

Áries (21/03 a 21/04): acre-
dite somente naquilo que vê,
para não cometer injustiças
com seu parceiro.

Peixes (20/02 a 20/03): nada
de curtir ficar sozinha, fuja
dessa tentação para encon-
trar forças que te levarão à
solução desses problemas.

Aquário (21/01 a 19/02): não
adianta correr contra o tempo,
relaxe, que tal começar uma
yoga, verás como ficarás mais
intuitiva.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
dedique esse tempo da sua vida
a viagens, passeios e conhecer
outras pessoas te fará muito bem.

Sagitário (22/11 a 21/12): apro-
veita esse seu bom humor,
convide os amigos para uma
festa, curta com eles o lado
bom da vida.

Escorpião (23/10 a 21/11):   deve
aprender a controlar sua maneira
de criticar alguém, os ressentimen-
tos que guarda dos outros de
nada te fazem bem.

Libra (23/09 a 22/10):  desa-
pegar-se é uma nova etapa a
ser vencida na sua vida, ava-
lie o que realmente importa
nesse momento da sua vida.

Virgem (23/08 a 22/09):  modi-
fique seu modo de pensar para
que sua saúde não seja afeta-
da, saia dessa depressão e
pense positivo.

Leão (22/07 a 22/08):  um an-
tigo afeto vai mexer diretamen-
te com seus sentimentos; não
esnobe, ouça seu coração.

Câncer (21/06 a 21/07): no-
vos projetos familiares vão
surgir, esteja sempre perto de
sua família.

Gêmeos (21/05 a 20/06):  bom
momento para resolver assun-
tos pendentes, que estão es-
condidos dentro da gaveta,
ponha-os para fora e pronto,
tudo estará arrumado.

Touro (21/04 a 20/05):  prati-
que exercícios, não seja pre-
guiçoso, isto será muito bom
para você Taurino.

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- Focinheira
O dono colocou a focinheira no cachorro, e não focineira.

2- Deterioração
A igreja está sofrendo com a deterioração, e não deteriorização.

3- Idioma
Ela fala dois idiomas, e não indiomas.

Campanha de adoção de animais
acontece mensalmente no Tanque

Foi realizada no dia 14 de setembro mais
uma Campanha de Adoção de Cães e
Gatos Leroy Merlin, em parceria com o
Projeto Pêlo Próximo. A campanha, que
acontece mensalmente na Leroy Merlin
do Tanque, tem como objetivo incentivar
a adoção de animais abandonados e
conscientizar a população contra o aban-
dono. A campanha, que contou com a
participação do Abrigo João Rosa, Casa
da Dona Shirley, Paraíso dos Focinhos,

Adoção Legal e ABA, teve um total de três
cães e três gatos adotados.
A próxima edição será realizada no dia
12 de outubro, de 10 às 16 horas. Os in-
teressados em adotar um animalzinho
deverão ser maiores de 18 anos e levar
um comprovante de residência, um docu-
mento de identificação com foto, além de
assinar um termo de responsabilidade.
Informações: www.peloproximo.com.br /
peloproximo@gmail.com
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Pontos de Distribuição
ANIL

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

AUTÓDROMO
Condomínio Paraíso Classe A
Vivendas do Recreio
Village Biarritz

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

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

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

PECHINCHA
AMPA - Assoc. de Moradores do Paraíso
Assoc. de Moradores do Rio Antigo
Assoc. de Moradores Solar da Tindiba
Colina Pasqualini
Condomínio Cabo Calderaro
Condomínio Colina das Acácias
Condomínio Dayse Lucy Bolleli
Condomínio Dell Monte
Condomínio Edifício Pau Ferro
Condomínio Edifício Saturno
Condomínio Eldorado Green
Condomínio Escuna
Condomínio Hyde Park
Condomínio Jardins de Londres
Cond. Morada dos Beija-Flores

Condomínio Mirante do Campestre
Condomínio Mirataia II
Condomínio Rainbow Park
Condomínio Residencial Galeões
Condomínio Res. Mediterranee
Condomínio Recanto do Lazer
Condomínio Rocha Araujo
Condomínio Spazio Reale
Condomínio Terra do Sol
Condomínio Uirapuru
Condomínio Vale Suíço
Condomínio Vilage Tindiba
Edifício Chamonix II
Edifício das Oliveiras
Edifício Galera 34
Edifício Solar das Paineiras
Edifício Vila Dinapole
Residencial Pechincha
Suíça Carioca I e II

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

TANQUE
Condomínio Faster I
Condomínio Green Hill
Condomínio Scorpions

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

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

VILA VALQUEIRE
Associação Com. Moradores de
Vila Valqueire
Vale das Orquídeas

ANIL
Academia Vida Fit Brasil
Rua Ituverava, 307
Academia Água Viva
Estr. de Jacarepaguá, 5420
Grupo Leão
Rio das Pedras - Anil
Panificadora Ituverava
Rua Ituverava esq. com Est. do Bananal

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

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

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

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

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

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

TAQUARA
Bazar, Papel. e Armarinho
Requinte de Jpa
Rua Bacairis, 409-A-
Banca de jornal Maria Eugênia
Rua Januário Barbosa, 360 E/F
Banca de jornal da Taquara
Em frente ao Prezunic Taquara
Banca de jornal do Arlindo
Rua Caviana c/Bacairis

Banca de jornal do Edinho
Rua dos Prazeres, 19
Banca de jornal do Helio
Rua Guaravera
Banca de jornal do Wilson (Merck)
Estr. dos Bandeirantes, 1099
Centro de Medicina Integrada
Rua Apiacás, 110
Centro Social Dona Meca
Rua Gazeta da Noite, 302
Colégio Gaudium
Estr. Meringuava, 1310
Lab’s D‘or
Av. Nelson Cardoso, 974
Papelaria Celebridade
Rua Professora Francisca Piragibe, 30
Restaurante Cara Pintada
Rua Apiacás, 412
Studio G
Rua Bacairis, 361
Universidade Estácio Campus R9
Rua André Rocha, 838

TANQUE
Sesi
Av. Geremário Dantas, 342

MCDONALD’S
Taquara - Freguesia - Vila Valqueire
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