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

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

INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2014: novos rumos para Jacarepaguá

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

A chegada de 2014 nos enche de expectati-
vas diante de novos projetos e das mudan-
ças e desafios que vamos encarar nos pla-
nos profissional, pessoal,  e coletivo.
Vale destacar que será necessário muita
disposição, paciência e otimismo para per-
manecermos na busca de melhor qualidade
de vida para os moradores da região.
Na bagagem do novo ano estão anti-
gos e novos projetos, incluindo um ca-
lendário com muitos eventos e feriados.
A população até poderá se deleitar com
as comemorações como carnaval (mar-
ço), Copa (junho) e eleições (outubro),

mas não deve esquecer do seu compro-
misso de fiscalizar e zelar pelas ações de
benfeitorias em Jacarepaguá, incluindo a
vistoria nos acabamentos das obras.
Temas como enchentes, obras de macro-
drenagem, doenças provenientes de água
contaminada, calçadas deterioradas, BRT,
entre outros assuntos foram selecionados
para esta edição. E com tantos eventos
importantes acontecendo, não podería-
mos deixar de destacar a importância da
solidariedade em aderir às campanhas de
doação de sangue e da prevenção con-
tra a Dengue. Um Feliz 2014!
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Ação da Merck atende 2,5 mil pessoas
Moradores da região tiveram acesso gratuito a diversos serviços

Mais de 2 mil pessoas do bairro da Taquara participaram da 7ª
edição da Ação Comunitária Merck realizada na Escola Munici-
pal Vítor Meireles, no dia 7 de dezembro. Na ocasião, crianças,
adultos e idosos tiveram acesso gratuito a exames
odontológicos, oftalmológicos, dosagem de glicemia e
colesterol, aferição de pressão arterial e do Índice de Massa
Corporal (IMC), além de ioga, terapias holísticas, serviços de ori-
entação jurídica e emissão de documentos.

A população marcou presença na sétima edição da ação

O evento foi promovido pela indús-
tria farmacêutica Merck, em parceria
com a Fundação Armando Fajardo de
Lions Clubes, Banco da Providência, o
Instituto Brasileiro dos Direitos da
Pessoa com Deficiência (IBDD),
Procon, Defensoria Pública do Estado
do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro e Servi-
ço Social da Indústria (Sesi). “A Ação
superou as expectativas quanto à par-
ticipação mais ativa dos moradores da
região”, analisou a presidente do Lions
Clube RJ Taquara, Ana Márcia Queiroz.
Para a advogada Maria Helena dos
Santos, que deu orientações jurídicas
aos participantes, o evento é uma
oportunidade para a população resol-
ver e buscar esclarecimentos relativos
a diversas áreas. “É importante que
as pessoas aproveitem a variedade de
profissionais disponíveis e não des-
perdicem a oportunidade”, frisou a
advogada, que também é colunista do

Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá.
Neste ano, a novidade foi a parceria com
o Tribunal de Justiça, em que foram
realizadas conversões de união estável
em casamento, de separação em divór-
cio, reconhecimento de paternidade ou
maternidade, emissão de certidões de
nascimento, além de correção de cer-
tidões de nascimento, casamento e
óbito. A cerimônia de casamento co-
letivo uniu 29 casais e foi o grande
destaque do evento. Outra participa-
ção inédita foi a da equipe Lei Seca,
com campanha de educação e
conscientização.
Prestigiaram também a Ação Comu-
nitária Merck, algumas vítimas dire-
tas e indiretas de acidentes de trânsito
provocados pela ingestão de álcool e a
sua repercussão ao volante. “O risco é
sério! É verdade que álcool e direção não
combinam. Eu bebi, eu dirigi e fui víti-
ma”, lamenta Ronaldo Rodrigues que
bateu com o carro em um poste após

ter dirigido embriagado ao sair de uma
festa. O coordenador do projeto
Marcus Vinícius Figueiredo explica que
o risco não é só para quem bebe. “As
pessoas podem se tornar vítimas do
álcool tanto direta, quanto indiretamente”,
expõe o coordenador. Um exemplo era
o cadeirante Orlando Silva, que ficou
paraplégico após acidente ocorrido em
consequência do uso de álcool pelo
motorista do outro veículo. “A soma de
álcool e direção: é uma arma que pode
matar. Nunca fui de beber, mas fui víti-
ma como carona”, conta Orlando.
A Ação Comunitária Merck foi consi-
derada pelos participantes um sucesso.
“Esse projeto é muito importante e tem
grande significado para os moradores
e poderia ser realizado com maior
frequência”, observou Maria Luíza
Cavalcanti, moradora da Taquara. Para
o integrante do Lions Club RJ, Carlos
Araújo, esse é um evento de grande
relevância para a cidade. “Considero essa
a maior e melhor feira de saúde do Rio
de Janeiro”, resumiu.
A professora da Escola Municipal Vítor
Meireles e voluntária do evento, Vera
Lúcia da Silva, também destacou os
benefícios que o evento traz para a
população da região. “É muito impor-
tante essa integração com a comunidade
e o atendimento às famílias mais caren-
tes”, ressaltou a professora.

Vítimas de acidente de trânsito participaram da campanha da Lei Seca
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Direito

DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036 / 98280-0071
MHS1@IBEST.COM.BR

Imposto predial e IPVA

Caro leitor, vamos conversar sobre IPVA e IPTU.
O IPVA é um imposto estadual recolhido para manutenção e conservação
das estradas estaduais. O pagamento feito anualmente permite a circula-
ção do veículo. O não pagamento do IPVA acarreta apreensão do veículo
e leilão, caso não seja efetuado o pagamento.
Pode-se negociar a dívida do IPVA, pagando o débito em parcelas e andar
com o veículo sem problemas. Para isso, tanto o documento do ano do
atraso quanto o do ano corrente deverão andar juntos.

Isenção de IPVA - veículos isentos do pagamento:
a)O veículo pertencente à entidade filantrópica desde que seja utilizado para
o fim a que se destina, ou seja, uso exclusivo da entidade;
b)Os veículos roubados, furtados, a partir da data do fato até o momento
em que forem encontrados;
c)Que sofreram acidentes com perda total, a partir da data do evento;
d)Os adquiridos em leilão promovido pelo poder público, a partir da data
da apreensão até a data da entrega;
e)Destinados ao transporte escolar (não particular);
f) Pertencente a turista estrangeiro enquanto permanecer no país, desde que
por não mais que um ano;
g)Máquinas agrícolas ou de terraplanagem que não circulam em vias públicas.

Portanto, antes de adquirir um veículo, levante junto ao DETRAN os débi-
tos do mesmo. Caso haja, negocie, porque é de responsabilidade do pro-
prietário se ainda não tiver ocorrido a troca de titularidade, porém, a apre-
ensão se dará com aquele que no momento tiver o domínio do veículo.

IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano
Isenção do pagamento do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo:
a)Aposentados, pensionistas, de sessenta anos ou mais, com renda de até
dois salários mínimos;
b)Ser titular exclusivo de um único imóvel utilizado para sua moradia com área
até 80 m²(oitenta metros quadrados), desde que tenha sessenta anos ou mais.
Esse direito persiste após o falecimento do aposentado e pensionista ao
filho menor ou cônjuge, desde que respeite as mesmas condições. Poderá
ser co-titular, ou seja, dono do imóvel junto com o cônjuge, porém, a soma
dos rendimentos dos dois não poderá ultrapassar os dois salários mínimos.
(Lei Municipal 2.687 de 1998), o formulário de isenção poderá ser obtido
nos postos de atendimento do IPTU.

Um forte abraço e fique com Deus.
Contatos:  (21) 99335.1036, e-mail: direitoaoalcancedetodos@hotmail.com
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Jacarepaguá vence o Estadual
Feminino de Futsal

O Jacarepaguá Tênis Clube se consagrou,
no dia 14 de dezembro, Campeão Esta-
dual Feminino da Federação de Futsal ao
vencer a equipe da Mangueira por 4×3,

na quadra do Grajaú Country Club. Após
a conquista, a equipe confirma a partici-
pação do JTC no Campeonato Brasileiro
Feminino de Futsal, em 2014.
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Jacarepaguá Tênis Clube
vence Campeonato de Futsal

O Jacarepaguá Tênis Clube (JTC) con-
quistou a primeira posição do pódio nas
categorias Sub 15 e Sub 17 de futsal du-
rante a final dos jogos do Campeonato da
União de Futsal do Estado do Rio de Ja-
neiro, no Clube dos Securitários, no En-
genho de Dentro, no dia 24 de setembro.
Pelo Sub 15, o JTC goleou o CSE Futsal
por 6×1. Já na categoria Sub 17, o clube
encarou o Esporte Clube Holanda em um
jogo desafiador que rendeu à equipe do
Jacarepaguá Tênis Clube uma vitória por
9x5 em cima do time adversário.
Após a conquista do título, o Coordenador
Geral de Futsal do JTC e treinador do Sub
15, Antônio Grilo, não conseguiu escon-

der a emoção e o orgulho pelas conquis-
tas. ”Estou no Jacarepaguá há nove anos
e trabalhamos forte para sermos um clu-
be de referência no Futsal do Rio de Ja-
neiro. Vamos celebrar essa vitória e con-
tinuar o trabalho pelo nosso Clube”, co-
memora o coordenador do time.
Já o treinador da categoria Sub 17, Alexan-
dre Barros, agradeceu o empenho de to-
dos e destacou a importância do trabalho
em equipe. “Só quero agradecer ao JTC que
me deu as condições de trabalhar e atingir
nosso objetivo. Esse é o sétimo troféu de
minha carreira, mas, para mim, este tem um
sabor mais do que especial”, exclama o trei-
nador do clube localizado na Praça Seca.

Na mira do leitor

POSITIVO
A Campanha de adoção de animais Leroy Merlin, em parceria com o
Projeto Pêlo Próximo, que acontece mensalmente no Tanque, tem o
objetivo de incentivar a adoção de animais abandonados e conscientizar
a população contra o abandono. A campanha também conta com a
participação do Abrigo João Rosa.

NEGATIVO
Além de ter que se desviar das extensões de estabelecimentos comerci-
ais pelas calçadas, o pedestre que transita pelas ruas de Jacarepaguá
ainda se vê obrigado a dividir o pouco espaço que lhe resta com ambu-
lantes que ocupam vários pontos das calçadas, estimulados pelas ven-
das referentes às festas de final de ano.

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

Eduardo Paes promete agilizar
obras de drenagem na Taquara

Após moradores da região sofrerem com
enchentes provocadas pelas fortes chu-
vas ocorridas em dezembro, o Prefeito do
Rio Eduardo Paes compareceu na Praça
Clarim, na Taquara, no dia 14 de dezem-
bro para falar à população sobre a neces-
sidade de urgência das obras de drena-
gem das ruas Gazeta da Noite, Gazeta da
Tarde, Correio do Rio, Correio do Povo e
Professor Silvio Leite, também na Taquara.
Durante o discurso de aproximadamente
15 minutos, o prefeito informou que irá

autorizar a obra e destacou que seu com-
promisso está em iniciar logo a drenagem.
“Venho aqui constrangido, pois frequen-
to essa região há muito tempo e observo
a necessidade dessa obra. Vamos ver se
publicamos logo essa liberação para a
obra e que 2014 seja um ano de muita
paz, saúde e sem enchentes”, expôs o
prefeito. Estiveram também presentes no
encontro o secretário da Casa Civil Pedro
Paulo Carvalho e o subprefeito da Barra
e Jacarepaguá Tiago Mohamed.

O prefeito discursa sobre a urgência de obras para evitar enchentes na região
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Obras visam reduzir as enchentes
Programa de Recuperação Ambiental tem investimento de R$ 340 milhões

O verão se aproxima e com ele as temidas enchentes. Na
tentativa de minimizar os impactos inevitáveis causados
pelas chuvas fortes nesse período, a prefeitura está reali-
zando uma série de obras como macrodrenagem, dragagem,
desassoreamento e limpeza e canalização de rios de
Jacarepaguá. As medidas ainda incluem construção das vias
nas margens dos canais e recomposição de leitos de rio, que
preveem a recuperação de 14 rios da região.

A ação faz parte do Programa de Re-
cuperação Ambiental da Bacia de
Jacarepaguá, que está incluído no cader-
no de encargos das Olimpíadas de 2016.
No total do Programa de Macrodrena-
gem, por exemplo, estão previstas a ca-
nalização de 1.600 metros de curso
d'água. O investimento é de R$ 340 mi-
lhões, que beneficiarão cerca de 350 mil
moradores nos bairros do Tanque, Praça
Seca, Pechincha e Taquara.
Segundo informações da subprefeitura
da Barra e Jacarepaguá, a recupera-
ção dos rios Pequeno e Covanca,
ambos na Taquara, têm prazos de
conclusão previstos para o primeiro
semestre de 2014, enquanto os rios
Tindiba, Grande, Pechincha, Banca da
Velha e Sangrador, que também es-
tão em obras, têm previsão de térmi-
no para o segundo semestre de 2014.
Já o Rio Amendoeira, no Itanhangá,
está em fase de conclusão, mas com
as obras ainda em andamento em al-
guns trechos.
Enquanto as obras não estão conclu-
ídas, os moradores da região temem
pelas consequências das chuvas, que
ainda permanecem uma incógnita para
o subprefeito da Barra e Jacarepaguá,
Tiago Mohamed. “As obras servirão
para combater as enchentes na região.
Para o período de chuvas que se apro-

xima, ainda não temos expectativas,
pois ainda existem obras em andamen-
to. Só teremos uma avaliação concre-
ta quando as obras forem finalizadas”,
expõe o subprefeito.
A Baixada de Jacarepaguá coleciona
histórias tristes por causa das fortes
chuvas de verão. Entre os desastres mais
recentes ocasionados por enchentes na
região está a morte de cinco pessoas de
uma mesma família que ficaram soter-
radas após um deslizamento na Praça
Seca, em 2009. Neste mesmo bairro, 42
pessoas morreram vítimas das enchentes
no ano de 1996.

Saiba como descartar bem o seu lixo
As chuvas de verão são inevitáveis
nessa estação do ano, mas alguns
cuidados com o descarte do lixo
podem ajudar a minimizar ou até
mesmo evitar enchentes.

• Procure utilizar sacos plásticos que
acondicionem bem os resíduos e
evite colocar neles um peso maior
do que o de sua capacidade;

•Disponha o lixo o mais próximo

Taquara viveu dias de caos com as recentes chuvas

possível do horário em que passa o
caminhão de coleta de lixo domiciliar;

• É importante lembrar que no mo-
mento de chuva forte, o morador
não deve colocar o lixo para a co-
leta, mas sim aguardar a passagem
do caminhão, pois os sacos de lixo
podem ser carreados pela chuva e
entupir os ralos, obstruindo a passa-
gem da água e gerando assim as te-
midas enchentes.

Lixo Zero

O Programa Lixo Zero fiscaliza e mul-
ta o cidadão que suja a cidade e
também é dirigido àqueles que não
respeitam os dias e horário estabe-
lecidos para a coleta de lixo. Na área
de Jacarepaguá, foram registradas
até a primeira semana de dezem-
bro, 170 multas nos bairros da
Freguesia, Pechincha, Taquara e Vila
Valqueire.
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Subprefeitura

SUBPREFEITO TIAGO MOHAMED
BARRA E JACAREPAGUÁ

REDACAO@NOSSOBAIRRO.NETCartas

INFORTÚNIOS NA PAU FERRO

Sou moradora do Largo do Pechincha, na Estrada do Pau Ferro, e é
com tristeza  que vejo aumentar o número de moradores de rua que se
instalaram no canteiro principal do largo. São pelo menos seis homens
acompanhados de seus pertences e papelões, que cercaram o jardim
central e o transformaram em moradia. Abordam pedestres pedindo di-
nheiro, dormem nos bancos impedindo que sejam utilizados durante o
dia e ainda prejudicam a limpeza e manutenção do jardim.
Merece também atenção o fato de que, nos constantes engarrafamen-
tos na Estrada do Pau Ferro, motociclistas usam as calçadas como pis-
tas, isso sem contar os assaltos a pedestres nessa via; até mesmo por
motociclistas que sobem as calçadas e praticam esse ato, principalmente
com idosos e mulheres.

Rosa Maria Baptista

Rosa Maria, a Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá, a Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Social e a Comlurb, realizaram uma ação no
dia 21 de novembro, no Largo do Pechincha, assim como em outras
praças da região. A ação foi para abordagem desses moradores e retira-
da do lixo acumulado por eles no local.
Quanto aos assaltos na Estrada do Pau Ferro, por motociclistas, vamos
enviar sua solicitação à Polícia Militar, que é o órgão responsável pelo
policiamento na região.

FLANELINHAS

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

Pedro Junior

Pedro, os engenheiros de trânsito da Cet-Rio decidiram criar um ponto
de ônibus nesse local, debaixo do viaduto, para dividir o número de li-
nhas de ônibus que atualmente param no ponto em frente à Rua Francisca
Salles, local em que não é possível fazer um recuo e hoje é um ponto
crítico de congestionamento pelo grande número de ônibus que utili-
zam essa parada. A Secretaria Municipal de Transportes ainda está ava-
liando quais as linhas que vão parar em um e outro ponto. Em tese,
todos os ônibus que seguirem pela Linha Amarela utilizarão o ponto da
Rua Francisca Salles e os que seguem pela Avenida Geremário Dantas
devem parar debaixo do viaduto. Essa divisão vai diminuir a quantidade
de ônibus que param nesses pontos, melhorando o fluxo da via.

Quanto aos flanelinhas na Estrada dos Três Rios, os motoristas que se
sentirem constrangidos devem acionar a Polícia Militar.

A Associação de Imprensa da Barra da
Tijuca encerrou o ano com um festa de
premiação aos destaques da mídia em 2013.
O evento foi no Sheraton, Barra da Tijuca, e
contou com a presença de personalidades,
socialites e profissionais da imprensa.
Estiveram presentes o ator e empresário
Luciano Szafir, a atriz Cláudia Rodrigues,
os atores Ricky Tavares, Marcela Barro-
so, as atrizes Mariza Marchetti e Evelyn
Montesano, os atores Felippe Luhan,
Fábio Bianchini, Leleco Barbosa (filho do
Chacrinha), Bruno Quintella (filho de Tim
Lopes), entre outros.
Receberam a medalha Ordem do Mérito

A atriz Giovanna Antonelli recebeu o prêmio das mãos do presidente da AIB Manoel Lopes
AIB, o ex-senador Ney Suassuna; o jor-
nalista Delfim Aguiar; o ator Castrinho;
o biólogo Mario Moscatelli; o Deputado
Carlos Alberto Lopes; o filho represen-
tando o Deputado Otávio Leitte; o presi-
dente do CCBT Delair Drumbosck; o pre-
sidente da Barralerta Kleber Machado;
o empresário Mauro Magalhães; o pre-
sidente da ACIR Transoeste Alfredo
Lopes; o presidente da AMAR Luiz Igre-
jas; o jornalista, Sergio Cabral (pai); os
empresários, Isaac Peres, Rogério Jonas
Zylbersztajn e o empresário João Barreto
e o diretor do Jornal Nosso Bairro
Jacarepaguá Nelson Cardoso.

Noite de prêmios AIB
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Diário Oficial divulga tabela com
datas para pagamento do IPVA 2014
A tabela com as datas de pagamento
do IPVA (Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores) de 2014 foi
publicada no dia 05 de dezembro no

Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro. Os motoristas que efetuarem
pagamento à vista terão 8% de desconto,
porém, quem preferir, pode parcelar

o valor em até três vezes, mas sem
desconto. Os pagamentos integrais ou
da primeira parcela começam no dia 22
de janeiro para veículos de placas com

final 0 e vão até o dia 19 de fevereiro
para os com placas que terminam em
9. Confira o calendário de vencimen-
tos do IPVA 2014:
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Psicóloga

A procura pela escola ideal

Final do ano letivo e início da busca por uma escola para os filhos. Este
é cenário na vida de muitos pais. São famílias com crianças iniciando a
jornada escolar na educação infantil ou aquelas que estão à procura de
novas escolas que possam oferecer o que a antiga não propiciou aos
filhos no ano anterior.
Mas como saber se é a escola ideal? Primeiro, o melhor é pensar antes
o que se deseja da escola. Saber se os valores e a filosofia da institui-
ção são semelhantes com os da família já é um bom começo. Será difí-
cil encontrar uma escola que atenda a todas as expectativas, já que cada
família é única, assim como cada criança tem seu modo singular de ser
e aprender.
No momento de optar por uma escola, vale considerar alguns pontos
como conhecer o projeto pedagógico, assim como a metodologia
empregada. O perfil a ser procurado é o de uma escola com ênfase na
transmissão de conhecimento, a partir de métodos pedagógicos
expositivos? Ou uma escola que possui outra postura na forma da aqui-
sição do conhecimento, sendo o conhecimento adquirido através de uma
maior autonomia e de questionamentos promovidos aos alunos?
Outros elementos que necessitam ser determinados na hora da escolha
são: o espaço físico (como é a biblioteca, laboratório, cantina, quadra
esportiva etc.), a formação dos professores, a preocupação com a higi-
ene e segurança, as regras, normas e localização. Por isso é tão impor-
tante uma visita em horário de aula para conhecer seu funcionamento.
E lembre-se que a escola da “moda” ou a que está mais bem colocada no
ranking pode não ser a melhor para seu filho. É preciso também saber reco-
nhecer as individualidades, potenciais e limitações da criança. Família e es-
cola devem caminhar juntos no processo ensino-aprendizagem, atuando em
parceria na busca de uma educação de qualidade.

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

CEL.: (21) 9774-7876 /  CRP 05/30956
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CNEP forma alunos para áreas
da Construção Civil

Os 48 alunos dos cursos de Carpintaria
de Fôrmas e Almoxarifado de Obras rea-
lizados pelo Centro Nacional de Estudos
e Projetos (CNEP), em parceria com o
Instituto Cyrela, receberam diploma no dia
12 de dezembro durante solenidade no
campus Jacarepaguá da UNISUAM, lo-
calizado na Taquara.
O formando em Almoxarifado de Obras,
Denis Assunção, se interessou pela área
após ter participado de um programa des-
tinado à introdução de jovens no mercado
de trabalho. “Atuei como aprendiz durante
dois anos na área administrativa e surgiu o
interesse pelo curso de Almoxarifado, vejo
essa como uma oportunidade para ingres-
sar no mercado de trabalho”, expõe o
almoxarife de obras. Já o formando em
Carpintaria de Fôrmas, Leonardo Sampaio,
conseguiu montar uma microempresa du-
rante a execução do curso de nove me-
ses. “Muitas pessoas não acreditavam em

mim, foram muitas as barreiras e essa con-
quista é uma grande vitória”, relata o for-
mando e microempresário.
Mas, para quem acha que a área é tipica-
mente masculina, se engana. A ex-cabe-
leireira Alessandra Oliveira conta que de-
cidiu abandonar a profissão após ter feito
o curso. “Ingressei por curiosidade, mas
depois que descobri a Carpintaria de Fôr-
mas, não penso em fazer outra coisa”,
admite. O presidente do CNEP, Júlio Cesar
da Silva explica que mesmo sendo cursos
livres, a formação de um profissional em
funções como essas, que são estratégicas
e importantes na construção civil, é um
diferencial. “Até mesmo pela questão da
segurança do trabalho, da experiência e
da organização espacial que os alunos
passam a ter, ainda mais que obra é algo
muito dinâmico. Na sala de aula buscamos
passar o dia-a-dia da profissão”, ressalta
o presidente do CNEP.

Alunos recebem diploma durante solenidade na Taquara
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Obras podem causar ou agravar doenças
Partículas de poeira se acumulam nos pulmões

Irritação nos olhos, nariz, garganta, tosse e falta de ar. Esses
são alguns sintomas que podem ser ocasionados devido à
“poeirada” das obras com que a população de Jacarepaguá, es-
pecialmente dos bairros da Taquara, Praça Seca, Camorim e
Curicica tem sido obrigada a conviver atualmente.

A construção de corredores expressos,
como a Transcarioca, para operação dos
BRTs (Bus Rapid Transit) acaba trazendo
transtornos à saúde de quem é obriga-
do a ser diariamente exposto aos efei-
tos das obras.
A otorrinolaringologista Fernanda Pache-
co (CRM: 5276716-6) explica que a po-
eira dessas obras é a mesma daquelas de
obras comuns, como construção de re-
sidências, por exemplo. “O que diferen-
cia é que na construção dos corredores
expressos existe uma extensão maior de
dissipação dessas pequenas partículas que
ficam concentradas no ar e se acumulam
principalmente nos pulmões, dificultan-
do a respiração”, esclarece a médica.

Como se proteger
Segundo a especialista, doenças como
rinite, asma e bronquite podem ser agra-

vadas devido ao contato com a poeira,
por isso, é aconselhável procurar um
médico assim que se iniciarem os sinto-
mas. “A lavagem nasal é muito eficaz para
prevenir as doenças do trato respirató-
rio superior, assim como uma alimen-
tação balanceada e a ingestão de muito
liquido”, orienta a médica, que enfatiza
que a chegada do verão pode ajudar a
amenizar os desconfortos. “No verão,
o sol e o tempo seco descongestionam
as vias respiratórias, e, com isso, aumenta
a ventilação nas vias aéreas superiores,
além de proporcionar um aquecimen-
to no trato respiratório”, destaca.
A previsão inicial para conclusão das obras
para construção da Transcarioca era de-
zembro de 2013. Mas, de acordo com
informações da Secretaria Municipal de
Obras (SMO), a nova data passou para
o segundo trimestre de 2014.
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O contato com a água contaminada das enchentes pode ofere-
cer riscos à saúde e levar a disseminação de doenças como a
Leptospirose, uma doença infecciosa, ocasionada por uma bac-
téria denominada Leptospira, presente tanto na urina de ratos
como de outros animais.

Especialista explica de que forma se contrai a doença e dá dicas de como se prevenir

“A transmissão da Leptospirose pode
se dar em situações de inundações, em
que a urina dos ratos, presente em es-
gotos e bueiros, mistura-se à enxur-
rada e à lama das enchentes, e quan-
do uma pessoa entra em contato com
esta água ou lama, acaba ficando ex-
posta à infecção”, explica o médico-

veterinário Marcelo Pereira (CRMV-RJ
5294). De acordo, com ele, a bactéria
causadora da leptospirose penetra no
corpo através da pele, principalmente se
houver algum ferimento ou arranhão.
Entre os sintomas mais comuns da do-
ença estão febre, dor de cabeça, dores
no corpo, podendo também os pacientes

apresentarem vômito, diarreia e tosse.
“Em estágios mais avançados da doença,
observamos icterícia (coloração amare-
lada da pele e dos olhos), havendo a
necessidade de hospitalização deste pa-
ciente. É possível observar ainda hemor-
ragias, meningite, insuficiência renal, he-
pática e respiratória, que podem levar à
morte”, aponta o veterinário.
A leptospirose não atinge somente os
humanos, a doença também pode aco-
meter os animais. “No cão, por exem-
plo, a Leptospirose é caracterizada por
doença renal e/ou hepática aguda, e às
vezes pode levar a uma septicemia (in-

Chuvas aumentam o risco de Leptospirose
Doença pode levar à morte

fecção generalizada). Nos casos crôni-
cos, observam-se sequelas como doença
renal crônica. Já nos gatos esta enfer-
midade é rara”, destaca o médico, acres-
centando que, em casos de animais jo-
vens, que não foram vacinados, ou cujas
mães não foram vacinadas, existe um
risco maior de desenvolver a doença,
podendo levar o animal à morte.
O tratamento, tanto em humanos quanto
em animais, segundo Pereira, é feito com
base no uso de medicamentos e outras me-
didas de suporte como a hidratação, mas
sempre sob orientação médica. Os casos
mais leves da doença podem ser tratados
em ambulatório, entretanto os casos gra-
ves necessitam de internação. O médico
ressalta ainda que a automedicação pode
agravar a doença.

Como se prevenir
da Leptospitose:

• Evite o contato com água ou lama de
enchentes e impeça que crianças nadem ou
brinquem em ambientes que possam estar
contaminados pela urina dos roedores;
• Pessoas que trabalham na limpeza de
lama, entulhos e desentupimento de
esgotos devem usar botas e luvas de
borracha (se isto não for possível, usar
sacos plásticos duplos amarrados nas
mãos e nos pés);
• O hipoclorito de sódio a 2,5% (água
sanitária) mata as Leptospiras e deverá
ser utilizado para desinfetar reservató-
rios de água (um litro de água sanitária
para cada 1000 litros de água do reser-
vatório), locais e objetos que entraram
em contato com água ou lama conta-
minada (um copo de água sanitária em
um balde de 20 litros de água). Durante
a limpeza e desinfecção de locais onde
houve inundação recente, deve-se tam-
bém proteger pés e mãos do contato
com a água ou lama contaminadas.
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Equipe verde é
a vencedora da
V Olimpíada
Esportiva Signorelli

Estácio na Freguesia é reinaugurada
Universidade visa melhor aproximação e identificação pelos moradores

O campus da universidade Estácio de Sá localizado na Estrada
do Capenha ganhou um novo nome. A antiga Estácio
Jacarepaguá passou a se chamar Estácio Freguesia e a novida-
de foi anunciada pelo diretor-presidente da Estácio, Rogério
Melzi, junto ao gestor da unidade Alexandre Couto durante a
cerimônia de reinauguração no dia 26 de novembro.

Rogério Melzi e Alexandre Couto explicam o porquê da mudança na nomenclatura do campus

“A mudança tem como objetivo a apro-
ximação e o fortalecimento de uma iden-
tidade do campus com a comunidade
local, ou seja, a Freguesia. Como a Estácio
tem duas unidades muito próximas, a
Jacarepaguá e a R9, muitas pessoas con-
fundiam e quando se falava na unidade
Jacarepaguá, elas acabavam indo parar
no R9”, conta o gestor da Estácio Fre-
guesia, que destacou a necessidade de
atender a população local com qualida-
de de vida, o que também inclui a pro-
ximidade dos moradores com a univer-
sidade, evitando que se gaste tempo no
trânsito de forma desnecessária, tendo
que se deslocar para outro bairro.
Para Rogério Melzi, a estrutura do campus
não deixa a desejar em nada e a qualidade
no ensino é algo fundamental para a insti-

tuição. “Este é um campus que represen-
ta muito bem a Estácio, ele possui um
ambiente gostoso com ‘cara’ de universi-
dade. É uma estrutura que dá gosto de ver”,
avalia o diretor-presidente da universida-
de, que ressalta a importância de um bom
investimento tanto no conteúdo, quanto no
ambiente e na tecnologia para oferecer ao
aluno condições adequadas de estudo.
A unidade possui atualmente 2.400 alu-
nos presenciais e 600 alunos na modali-
dade à distância, distribuídos nos cursos
de administração, direito, pedagogia, ci-
ências contábeis, letras, história, gestão de
RH, logística e marketing. Além dos la-
boratórios de informática e biblioteca, a
instituição de ensino possui rampas de
acesso a portadores de deficiência física,
auditório, cantina e estacionamento.
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Segurança

Calendário

“Pêlo Próximo”
lança calendário
2014

A Copa do Mundo ainda não
começou, mas alguns atletas de
patas já entraram no clima do
evento esportivo. Os animais
terapeutas do Projeto Pêlo Pró-
ximo – Solidariedade em 4 Patas
foram clicados para o Calendá-
rio 2014 em um cenário com di-
reito a bolas, traves, torcida,
vuvuzela e até a taça do torneio.
Com o tema “Os Craques da
Solidariedade”, o projeto apre-
senta 16 pets terapeutas que le-
vam, durante todo o ano, carinho
e alegria para centenas de pes-
soas internadas em abrigos, hos-
pitais e casas de idosos, com o
objetivo de promover benefícios
terapêuticos para a saúde física,
emocional e mental das pesso-
as atendidas. O calendário cus-
ta R$15,00 e está disponível para
venda através da loja virtual
www.lojapeloproximo.com

Reunião do CCS
será no Pechincha
A próxima reunião do Conselho
Comunitário de Segurança da 18ª
AISP acontecerá no dia 30 de ja-
neiro, às 9 horas, no 18º Batalhão
da Polícia Militar, localizado na
Estrada do Pau Ferro, 435, Pechin-
cha. O encontro mensal reúne
moradores e autoridades da região
e tem como objetivo combater a
criminalidade em Jacarepaguá.

Folia
Agremiações de
JPA aquecem os
tamborins para o
carnaval de 2014
O carnaval ainda não chegou, mas
as Escolas de Samba de Jacare-
paguá já estão “a todo vapor” para
o desfile pelo Grupo de Acesso no
sambódromo. A Renascer de Jaca-
repaguá, com o enredo “Olhar
caricato. Simplesmente, Lan!” e a
União de Jacarepaguá, com o en-
redo "Iorubás - A História do Povo
Nagô" desfilarão no dia 28 de feve-
reiro, enquanto a União do Parque
Curicica vai para a avenida trazen-
do o enredo “Na garrafa, no barril,
salve a cachaça, patrimônio cultu-
ral do Brasil”no dia 01 de março. Já
na Estrada Intendente Magalhães,
a Mocidade Unida da Cidade de
Deus, com o enredo “Façam suas
apostas: esse jogo vai mudar seu
destino!” desfilará pela série C no
dia 03 de março.

Notas

Imóveis
Três mil imóveis
para famílias de
baixa renda em
Jacarepaguá
A prefeitura autorizou a constru-
ção de mais 3 mil imóveis do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida
para famílias com renda de até R$
1.600,00. O novo condomínio fi-
cará na Rua André Rocha, setor
4, na Colônia Juliano Moreira, num
terreno de 179.141,22 m². No lo-
cal, a SMH (Secretaria Municipal
de Habitação) executa também
obras de urbanização do Progra-
ma Morar Carioca. O objetivo é
transformar o local em um bairro
dotado de infraestrutura, preser-
vando a área verde e a qualida-
de ambiental da região.

Selo renovado
Prainha tem renovado o
selo Bandeira Azul

A Prainha, no Recreio dos Bandeirantes, teve renovado por mais um ano o selo
de caráter sócio ambiental Bandeira Azul. Essa é a única praia do Rio de Janei-
ro a conseguir o certificado internacional, obtido pela primeira vez no ano pas-
sado e, agora, renovado por mais um ano.

Data marcada

Completando dois anos de existência, a primeira reunião do ano
de 2014 da Comissão de Meio Ambiente de Jacarepaguá acon-
tecerá no dia 23 de janeiro, às 09 horas, na Lona Cultural Jacob
do Bandolim, no Pechincha. O encontro, que antes acontecia
na antepenúltima quinta-feira de cada mês, agora passa para
a penúltima quinta-feira. Com o objetivo de funcionar como um
canal de diálogo entre a população de Jacarepaguá e as auto-
ridades locais, as reuniões visam discutir mensalmente os pro-
blemas que a região tem enfrentado com relação ao meio
ambiente. A coordenadora do Conselho, Núbia Corrêa, avalia
como positivo o retorno obtido durante o ano passado e traça
as metas para este ano. “Nem tudo foi resolvido, mas conse-
guimos resultados satisfatórios como os decretos da prefeitura
congelando as licenças de obras na Freguesia. Nossa meta para
2014 é trabalhar em cima da campanha ‘Lixo Zero’, reciclagem
e reaproveitamento de resíduos sólidos e resíduos orgânicos,
divulgando a ideia de compostagem caseira”, antecipa a co-
ordenadora do Conselho Comunitário de Meio Ambiente.

Reunião da Comissão de Meio
Ambiente tem nova data em janeiro

Você Repórter
Envie suas fotos
O  Jornal Nosso Bairro Jacare-
paguá possui uma seção especial
para o envio de fotos e reportagens:
www.nossobairro.net
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MANHÃ DE CHORO NA LONA
A Manhã de Choro na Lona Jacob do Bandolim em
Jacarepaguá foi realizada dia 15 de dezembro.

No Bairro Acontece...
DJ PORTUGUÊS NO RIOCENTRO
O DJ participou dos 3 dias do evento Hair
Beauty, na última semana de novembro,  to-
cando no Stand da Gold Show Premium,
com a presença diária de 20 mil pessoas.

SMART DANCE CENTER
Simone Trabulsi, Julliana Trabulsi (centro ) e Bruno Williams
inauguraram no dia 14 de dezembro o mais novo Centro de Dança Inte-
ligente, o Smart Dance Center, que traz muitas novidades no ensino da
dança. Av. Geremário Dantas, 235 - sobreloja -Tanque.

JOTTA A EM JACAREPAGUÁ
O cantor evangélico Jotta A se apresentou na
Assembléia de Deus da Taquara dia 27.

UMA NOITE NA BROADWAY
A Vila Olímpica Manoel Tubino, em Jaca-
repaguá, apresentou o espetáculo “Uma Noite
na Broadway”, no dia 30 de novembro.

TEATRO SESI
Marquinhos de Oswaldo Cruz se apresentou no Teatro
Sesi no dia 11 de dezembro.

Foto: Mega Fashion
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Foto: Graça Paes

...Acontece no Bairro
D’BLACK E DANIEL DEL SARTO
Apesar da chuva que caiu no Rio de
Janeiro o show de Vinicius D'black foi
um sucesso e contou participações es-
peciais do cantor e ator Daniel Del Sarto
e da cantora Pollyanna Alves, no dia
22 de dezembro.

A ARTE DA DANÇA
A peça teatral "La Fille Mal Gardée" foi encenada pelo
grupo de dança Danseuse no Teatro José de Alencar,
no Retiro dos Artistas, dia 21 de dezembro.

TROFÉU AIB
Edison Parente (Renascença) e Tiago
Mohamed na festa de entrega dos prê-
mios da Associação de Imprensa da
Barra (AIB) no dia 6 de dezembro. A ARTE DO ENCONTRO

O espetáculo teatral, produzido e encenado pelo alunos
das oficinas culturais de teatro e vídeo oferecidas pelo Teatro
Sesi Jacarepaguá, realizado no dia 12 de dezembro.

STAND UP GIL BROTHER
Away se apresentou na Lona de Jaca-
repaguá no dia 14 de dezembro com seu
show stand up.

MÚSICA
A banda Brother José se apresentou
mês passado animando o público com
muito pop rock, na Taquara.



1 8 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET

Destaque
David Guetta volta ao Riocentro

Com mais de 3 milhões de álbuns
e 15 milhões de singles vendidos em
quase 20 anos de carreira, o DJ fran-
cês David Guetta se apresenta no
dia 10 de janeiro, às 22 horas, no
Pavilhão 2 do Centro de Conven-
ções Riocentro. São esperados no

Agenda Cultural

As informações abaixo são de responsabili-
dade dos centros culturais e estão sujeitas à
alterações.

show mais de 7 mil fãs. Classifica-
ção: 18 anos.

Vendas:
www.ingressorapido.com.br
Informações:
www.nqeventos.com.br

Teatro Sesi Jacarepaguá
Av. Geremário Dantas, 940 – Freguesia
Informações: 3312-3753  3312-3788

Oficinas com inscrições abertas de de-
zembro de 2013 a março de 2014 – Tur-
mas, dias e horários:

Teatro Infantil de 07 a 12 anos –  terças
e quintas de 14:00 às 15:30;

Teatro Adolescente de 13 a 17 anos –
terças e quintas de 15:30 às 17:00;

Teatro a partir de 18 anos – terças de
19:00 às 22:00;

Vídeo – Interpretação para TV infantil/
adolescentes 07 a 17 anos – quintas de
17:00 às 19:15;

Vídeo – Interpretação para TV a partir
de 18 anos – quintas de 19:15 às 21:30;
Teatro a partir de 18 anos aos sábados
de 08:00 às 11:00;

Teatro melhor idade (a partir de 60 anos)
– sábados de 08:00 às 11:00 – Turma
gratuita com vagas limitadas

Acija promove encontro com
secretário de transportes

No dia 4 de dezembro, o espaço Lonier,
em Vargem Pequena, recebeu diversos
empresários, representantes de institui-
ções, autoridades e políticos para assis-
tir a uma palestra com o Secretário Muni-

cipal de Transportes, Carlos Roberto
Osório, sobre os transtornos ocasionados
com as obras dos BRTs Transcarioca e
Transolímpico e as mudanças no sistema
de transporte em Jacarepaguá.

Comandante Washington Tavares (18 BPM), o subprefeito Tiago Mohamed,  presidente da
Acija Paulo Valente e o secretário de transportes Carlos Roberto Osório

Farmácia Popular promove festa de Natal

A equipe de profissionais e os frequen-
tadores da Farmácia Popular da Taquara
se reuniram na tarde do dia 10 de dezem-
bro em uma festa realizada na própria
sede para comemorar o Natal anteci-
padamente. Dezenas de idosos pude-
ram desfrutar de uma tarde animada por
músicas, brincadeiras e comidas típi-
cas natalinas. “Frequento aqui há muito
tempo e tenho tudo o que preciso. Es-
tou muito satisfeita”, afirma a idosa
Amélia do Patrocínio.
Segundo a assistente social Márcia
Cristina Gonçalves, o objetivo do even-

to é integrar e socializar os frequentado-
res. “Temos aqui semanalmente danças
de salão, além de eventos como esse em
datas comemorativas. O objetivo para
2014 é aumentar essa interação através
da exibição de filmes e visitas aos cen-
tros culturais da cidade” expõe a assis-
tente social. A farmacêutica Cíntia Gon-
çalves destaca o sucesso do trabalho re-
alizado no ano passado. “Estamos sem-
pre nos adaptando para atender da me-
lhor forma as necessidades das pessoas
que frequentam aqui”, relata a farmacêu-
tica da Farmácia Popular da Taquara.
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Perspectiva para o comércio de JPA em 2014
Feriados e Copa poderão beneficiar o setor

Ano de eleições, Copa do Mundo no Brasil, a esperança de que
as obras para a construção do corredor expresso Transcarioca
cheguem ao fim, e, dessa forma, o trânsito flua melhor na re-
gião, sem contar a série de feriados que vêm para colorir o ca-
lendário. Se para uns os dias de folga servirão para um bom des-
canso, para o comércio isso trará benefícios em partes.

Apesar da realização do maior evento
esportivo em nosso país, o que trará um
bom lucro para o setor, a grande quan-
tidade de feriados acaba prejudicando
o comércio. Mas, mesmo apesar dis-
so, o diretor executivo da Associação
Comercial e Industrial de Jacarepaguá
(Acija) Aluízio Cunha acredita que o
comércio na região terá um retorno
positivo durante o ano. “Meu otimis-
mo se deve ao crescimento populacional
de Jacarepaguá, ao surgimento de no-
vos estabelecimentos comerciais e de
serviços que irão suprir todo este cres-
cimento e, finalmente, ao encerramen-
to das obras que prejudicaram muito o
setor durante o ano passado”, expõe o
diretor executivo, destacando que, nos
últimos anos, o notório crescimento

comercial na região fez com que os
moradores de Jacarepaguá passassem a
ter à disposição tudo que necessitam, sem
precisar se deslocar para outros bairros.
Com relação ao comércio ambulante,
Aluizio Cunha explica que não é con-
tra, desde que as coisas sejam feitas com
ordem. “Não sou contra os ambulan-
tes que têm seu ponto licenciado de
forma ordeira pelos órgãos competen-
tes, mas sim contra a falta de fiscaliza-
ção que tem permitido que inúmeros
camelôs não credenciados se espalhem
na região vendendo produtos piratas
e de desconhecida procedência, preju-
dicando os comerciantes que pagam
impostos e tirando o direito de ir e vir
dos pedestres”, expõe o diretor execu-
tivo da Acija.Fo
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Mudanças visam beneficiar região com restrições urbanísticas e ambientais

O decreto Nº 38057 do prefeito Eduardo Paes, publicado no dia 19 de novembro no Diário Oficial do
Município, reconheceu a Freguesia como Sítio de Relevante Interesse Ambiental e Paisagístico.

No intuito de explicar as mudanças, o
subprefeito da Barra e Jacarepaguá se
reuniu no dia 21 de novembro com os
moradores da Freguesia, com o sub-
secretário de Patrimônio Cultural Wa-
shington Fajardo e com a Coordena-
dora Geral de Planejamento Urbano
Mariana Barroso, para esclarecer que esse
foi apenas um primeiro passo para
mudanças.
“A intenção é que essas novas regras de
licenciamento se estendam a outros sub-
bairros de Jacarepaguá, como Pechin-
cha e Tanque”, expõe Tiago Mohamed.
O objetivo do novo decreto é manter
a qualidade do ambiente, as caracterís-
ticas do bairro e diminuir a densidade
demográfica por conta da grande quan-
tidade de empreendimentos que surgi-
ram com a valorização do bairro”, res-
saltou Paes.
Entre as principais mudanças está a
redução do gabarito, limite máximo a
ser observado para execução de uma
obra, na Freguesia. O número máximo

de andares passa a ser de seis, contra
os nove andares estabelecidos anterior-
mente. No entanto, a maior parte do
bairro terá gabarito máximo de três
andares, o que equivale a uma altura de
11 metros.
Outra mudança está relacionada à taxa
de ocupação do terreno, que será de,
no máximo, 50% e, em alguns casos, de
apenas 30%. O afastamento mínimo
frontal será de 3 metros para edificações
de 11 metros e de 5 metros para as
demais edificações visando maior cir-
culação do ar. As construções também
devem estar afastadas das divisas do
terreno em todos os pavimentos.
As novas regras também visam bene-
ficiar o meio ambiente. Todas as árvo-
res que forem cortadas precisarão ser
repostas na área remanescente do ter-
reno. Porém, se o plantio for inviável,
ele deverá ser efetuado na rua ou den-
tro do próprio bairro, mas, nesse caso,
para cada árvore derrubada terão que
ser plantadas três outras em terreno

público a ser indicado pelos órgãos
ambientais. Já a taxa de permeabilidade
será de 20% a 50%, sendo que as áreas
permeáveis devem apresentar condições
naturais para receber águas pluviais e
infiltrá-las diretamente no lençol freático.
Sendo assim, o terreno remanescente não
pode ser asfaltado ou cimentado.
O decreto surgiu a partir da preocupa-

Freguesia é Sítio de Interesse Ambiental

ção dos moradores com o crescimen-
to acelerado da região. A demanda foi
inicialmente atendida com a criação da
Área de Especial Interesse Ambiental
(AEIA) do bairro, em maio de 2013, que
suspendeu novas licenças para obras pelo
período de 60 dias. Agora, o novo de-
creto destaca a necessidade de restrições
urbanísticas e ambientais em defesa da
paisagem urbana e da qualidade de vida
no bairro, que tem sofrido grande per-
da de área vegetada.
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Gastronomia

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Bolo de Banana

Olá amigos! Em janeiro, estamos com as crianças de férias e
sempre querendo um lanche.  Então vamos mostrar um bolo tão
fácil e gostoso que certamente fará muito sucesso com a crian-
çada e com todos da casa. Além disso, estamos incentivando o
hábito de comer bolo de frutas, fugindo do sempre preferido
bolo de chocolate.  A facilidade de execução desta receita é de
tal ordem que não há necessidade de utilização de batedeira ou
liquidificador: toda a receita é feita manualmente. É só misturar.

Ingredientes:
• 6 bananas nanicas (d’água)
• 2 xícaras de farinha de rosca
• 2 xícaras de açúcar
• 3 ovos
• 1 colher de sopa de óleo de soja
• 1 colher de sopa de fermento em pó
• 1 colher de sopa de canela em pó

Modo de Preparo:
• Amassar as bananas e acrescentar todos os outros ingredientes deixando
por último os ovos batidos  e o fermento.
• Assar em forma untada com óleo de soja e farinha de rosca.
• Espere esfriar e tire da forma.

                                                                                   Bom apetite!

Receita

A dica do mês é o Girapratos, do Giraffas. São 3 opções: peito de frango,
isca de frango e isca de carne. Todos têm como acompanhamento, arroz e
feijão. Há 3 opçoes: salada de alface americana e tomate; legumes; pure de
batatas ou fritas pequena ou 4 batatas giraffinhas
Na compra do Giraprato, uma parte  do valor é revertido para o Instituto Ayrton
Senna (parceria Giraffas com o Instituto Ayrton Senna).

Dica Gastronômica
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Hair Stylist

LÉO FREITAS
CABELEIREIRO

LPINTO.LEO@GMAIL.COM

Com qual corte eu vou?

Quero mudar meu corte de cabelo... e agora?
Bem, o primeiro passo é saber o tipo de corte mais adequado ao seu tipo
de rosto. Depois, vamos ver se o corte que você quer fazer é compatível
com o tipo cabelo que você tem.
Convenhamos que não dá para fazer um corte para aparecer camadas em
um cabelo totalmente cacheado, certo? Ou querer um corte com volume
em um cabelo liso extremo!
No entanto, tendo esses pequenos detalhes em mente, não tenha medo
de ousar  e lembre-se que seu cabelo cresce e que às vezes precisamos
nos renovar.  Por isso, aí vão algumas dicas dos tipos de cortes e rostos
compatíveis para quem tem os cabelos lisos ou levemente ondulados.
Oval - Quase todos os tipos de corte ficam bons para quem tem o rosto
oval. A testa e o queixo na mesma distância contribuem para que você possa
cortar os cabelos do jeito que quiser. Por isso, ouse e experimente as no-
vas tendências.
Triangular - Se você possui o rosto triangular, sua testa é mais larga e o
queixo pequeno e pontudo. O comprimento das madeixas para esse tipo
de rosto deve ser na altura do queixo. “Se quiser usar franja, ela terá de ser
desfiada e o ideal é evitar colocar os cabelos puxados para trás”, diz Leo.
Quadrado - Testa e queixo grandes são características desse formato de
rosto. Neste caso, opte por um corte limpo e utilize franja para deixar a
testa menor. Manter os cabelos longos ou médios é o mais indicado.
Redondo - O que diferencia o rosto redondo do oval é o fato desse tipo de
rosto ser mais curto e largo. Os cabelos não devem ser volumosos e as
franjas podem ser usadas à vontade. O comprimento dos fios para esse
tipo de rosto deve ser abaixo da linha do queixo.
Para quem tem os cabelos cacheados, é importante consultar um profissi-
onal, pois é desaconselhável o uso de franjas, por exemplo. O cabeleireiro
poderá indicar produtos que reduzam o volume das madeixas e que valo-
rizem o movimento dos cachos.
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Cartas ATENÇÃO LEITOR! ESTE ESPAÇO É DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE TODOS QUE DESEJAM DENUNCIAR, CRITICAR OU SUGERIR
MELHORIAS PARA O NOSSO BAIRRO. ENVIE E-MAIL PARA: REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

POEIRA E BURACOS NO PECHINCHA

Sou morador da Rua Retiro dos Artistas, no Pechincha. Na região está ocorren-
do a ampliação do sistema de esgoto, pela Rio Águas, por conta de dois novos
empreendimentos. Além da demora, que já dura mais de um mês, estamos con-
vivendo com muita poeira e buracos que dificultam o trânsito de pedestres e veículos.
Peço a gentileza e o apoio na averiguação e solicitação do asfaltamento da rua.

Luiz Batista da Rocha

NECESSIDADES DA ESTRADA DA COVANCA

Solicito encarecidamente ao subprefeito Tiago Mohamed, que seja feita uma varre-
dura das necessidades da Estrada da Covanca, no Largo do Tanque.
Essa estrada é de suma importância para toda a região, pois tem saída para a Es-
trada do Pau Ferro, e apesar das notícias com relação a violência, a comunidade
é muito boa. O que está ocorrendo na verdade é uma invasão de marginais vin-
dos de facções de fora.
Mas o que quero pedir é calçamento, saneamento e uma iluminação melhor. O prefeito
Eduardo Paes esteve no local duas vezes, disse muita coisa, e até agora não foi feito
nada. Acreditamos que com as obras do corredor expresso fosse melhorar alguma
coisa, mas pelo jeito que está não sabemos de mais nada. Temos muitos caminhões
irregulares tirando saibro, fazem muita poeira, o que irrita os olhos e dá muita aler-
gia, e também obras que estão sendo realizadas as margens da estrada. Por favor,
façam algo.

Andréia Ribeiro

O PROBLEMA É DO PEDESTRE
A calçada na Rua André Rocha, 372 na altura do UPA virou esta-
cionamento e os pedestres são obrigados a andar pela pista des-
tinada ao trânsito de veículos, tendo em vista que a calçada está
sempre ocupada por carros estacionados.

Reinaldo Assis

BALBÚRDIA NA TAQUARA

Com referencia à carta da leitora Maria das Dores com o título de “Ruído Inacei-
tável”, em que ela reclama do excessivo barulho da loja localizada na Estrada do
Tindiba, 2113, o subprefeito Tiago Mohamed respondeu na edição de número 75
do JNB informando que no local foi feita uma fiscalização. Porém, após a visita ao
estabelecimento, não foi constatada nenhuma irregularidade.
Tenho a dizer que, todos os dias a partir das 11 horas, a Taquara vira uma balbúr-
dia. Diversas lojas colocam som alto, locutores anunciam mercadorias e, além dis-
so, ainda somos obrigados a escutar em diversos alto falantes a “Rádio Taquara”,
que, aliás, gostaria de saber o porquê de haver uma radio na rua. O que existe na
Taquara é um grande desrespeito a todas as regras de civilidade.
Atualmente, os pedestres são obrigados a transitar em meio a entulhos de obra, a
andar no meio da rua, por falta de calçadas e de locais apropriados, devido à obra
para construção do corredor expresso.  Gostaria de saber se essa falta de respeito
com os transeuntes e moradores da Taquara acontece também no Leblon, onde
estão sendo feitas as obras do metrô?
Se o subprefeito Tiago Mohamed fizesse uma visita a Taquara, durante a semana e
nos horários de maior movimento, sem o séquito que anuncia a sua presença, ficaria
horrorizado com o que temos na Taquara. É lamentável também a quantidade lixo
jogado nas ruas, não entendo porque a Taquara não foi contemplada com a cam-
panha do Lixo Zero!

Sonia Regina Silva

O MAL PLANEJAMENTO DAS OBRAS

Sobre os oportunos comentários feitos por esse jornal com relação ao BRT, gos-
taria de acrescentar o meu ponto de vista: O atraso verificado nas obras deve-se
a falhas na concepção, planejamento e gerenciamento das obras.
O projeto foi alterado várias vezes para correção de trajetos, o que evidentemen-
te alterou o cronograma de execução das obras, com reflexos no planejamento,
o que nos leva a crer que o projeto inicial não levou em conta a melhor alternativa
para o traçado.
Quanto ao gerenciamento, era fácil perceber que as obras não seriam entregues
nos prazos previstos.  Meses após o início das obras em determinado trecho, as
mesmas não evoluíam.
A Prefeitura não tem o menor comprometimento com os transtornos que as obras
estão causando a população. Ficam na imprensa arrumando desculpas.
Veja o caso do Elevado da Perimetral. Pedem para a população utilizar transpor-
tes públicos. Pergunta-se: que transporte público? Ônibus? Faça-me o favor.

Cesar Mendes

CARROS INCONVENIENTES

Existe um ponto de ônibus, em frente a um supermercado, na Estrada de
Jacarepaguá, 7153, Freguesia, onde a baia de ônibus é ocupada integralmente por
carros particulares que fazem frete para os consumidores do mercado. A parada
dos ônibus acaba acontecendo após a baia, que fica sem espaço algum para que
eles possam entrar, e os coletivos acabam ocupando assim uma pista da estrada.
Em alguns casos, nem a calçada fica livre do problema, pois os carros de frete
estacionam também no espaço destinado a passagem de pedestres, que em al-
guns casos trafegam com carrinho de bebê. Já fiz esta reclamação para a ouvidoria
da Prefeitura, mas não tomaram qualquer providência.

Sergio May
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Capricórnio:
pessoas desse signo são discretas, sóbrias, têm uma visão realista da vida
e sabem o que querem. Porém, é melhor esquecer seus defeitos.
Partes do corpo: joelhos, ossos, juntas, articulações.

Feliz Ano Novo!

Previsão astrológica
do mês de janeiro

Áries (21/03 a 21/04): Marte
em Libra pede cautela junto aos
amigos. Fuja das provoçações,
isso só te fará bem!

Peixes (20/02 a 20/03):  poderá
encontrar, numa nova filosofia,
a paz que tanto desejas. Po-
rém não se iluda, nem tudo o
que reluz é ouro.

Aquário (21/01 a 19/02): uma
grande mudança na sua vida
vai te deixar de cabelo em pé,
mas pode acreditar: será para
melhor; acharás mais liberdade!

Capricórnio (22/12 a 20/01):
é melhor deixar passar esse mês
sem nenhum investimento ou gasto
extra. A maré não é das melhores
pra você, tenha muita cautela.

Sagitário (22/11 a 21/12):  este
será um ano de muita sorte.
Júpiter traz para o ano novo cres-
cimento, prosperidade e opor-
tunidades de abrir bons negó-
cios. Aproveite.

Escorpião (23/10 a 21/11): a
saúde deve ser bem cuidada.
Controle os ciúmes, para que
não venha a sofrer sérios proble-
mas físicos.

Libra (23/09 a 22/10):  Vênus pro-
mete muitos romances e contatos
que te ajudarão a tornar-se uma
pessoa mais confiante e madura.

Virgem (23/08 a 22/09): entre
o ano novo fazendo aquela boa
faxina na casa; aproveite e lim-
pe todas as impureza da alma.

Leão (22/07 a 22/08): não
deixe que mágoas passadas
venham atrapalhar seus negó-
cios juntos a familiares.

Câncer (21/06 a 21/07): muita
sorte pra você, canceriano:
começará o ano com reconhe-
cimentos profissionais, campo
em que você tanto se dedicou.

Gêmeos (21/05 a 20/06): mes-
mo com certa cautela, arrisque
nos investimentos, você terá
uma sorte que muito te fará feliz.

Touro (21/04 a 20/05): o momen-
to não é para conquistas novas e
sim para se ajustar ao atual rela-
cionamento, o que poderá
surpreendê-la muito.

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- Privilégio
Amigo é um privilégio que poucos têm, e não previlégio.
2- Frustrado
O jogador saiu frustrado de campo, e não frustado.
3- Suar
Está um calor tão grande que estou suando, e não soando.
4- Idiota
Ele nunca foi idiota, e não indiota.
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Pontos de Distribuição
ANIL

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