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PRODUTOS DIET E LIGHT TÊM NOVO RÓTULO
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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

De repente, o bairro mudou

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

Desde que foram iniciadas as obras do
BRT, em 2011, o JNB informa o passo
a passo deste projeto, incluindo entre-
vistas com engenheiros da SMO, re-
presentantes da prefeitura e morado-
res da região. Muitos contratempos
como desapropriações, desrespeito às
sinalizações e a própria falta de um pla-
nejamento minucioso resultaram em
um estresse generalizado. No entanto,
temos que atentar ao fato de que exis-
tem novas preocupações e expectati-
vas, por parte da população, em tor-
no da conclusão deste projeto. Não será
fácil reorganizar o traçado de uma
região, se a maioria dos cidadãos não
cumprirem as regras.
Aponto três passos importantes para
acreditar no "perfeito" funcionamento
do projeto BRT. O primeiro é a con-
clusão da obra, englobando a retirada
dos entulhos, finalização dos acabamen-
tos e os retoques nas vias, responsabi-
lidade do poder público. O segundo é
a conscientização da população quan-

to ao respeito às sinalizações, incluindo
os cuidados com as travessias, semáfo-
ros e ciclovias. E, por fim, a excelência
do serviço, a partir do treinamento dos
condutores dos BRTs e das equipes res-
ponsáveis pelo monitoramento das pla-
taformas. No caso desses tópicos se-
rem desvalorizados, já teremos um
resultado previsível: engarrafamentos,
acidentes e vítimas.
Nesta edição, abordamos a história da
Páscoa; apresentamos as diferenças entre
os alimentos diet e light e, na coluna de
psicologia, é relatada a verdade sobre
o ato de mentir. Espero que curtam a
agenda cultural, na página 15, rechea-
da de boas atrações.
       Boa leitura e Feliz Páscoa!
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Direito

DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

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

Leilão de Imóveis

Caro leitor, vamos conversar sobre Leilão de Imóveis, como havia prometido.
Vamos falar sobre alguns dos cuidados que se deve ter para adquirir um imó-
vel nesta condição. A vantagem principal é quanto ao valor atribuído, geral-
mente em torno de 20% do valor venal (valor real) do imóvel. Mas essa não
deve ser a principal razão para comprar porque poderá estar comprando gato
por lebre. Dê preferência ao imóvel desocupado, pois, poderá se ver gastan-
do com a justiça para retirar o ocupante.
Deve também tirar a certidão vintenária para saber quem ou quais foram os
ocupantes até aquele momento. Visite o imóvel escolhido antes de dar qual-
quer lance, para saber a sua real condição física. Estando fechado, pode encontrá-
lo depredado e gastar mais do que o esperado. Verifique se há dívidas antigas
e quanto terá que desembolsar para saldá-la, para saber se o negócio é vanta-
joso. Leia o edital quantas vezes forem necessárias e preste muita atenção às
formas de pagamento.
Nem sempre se poderá usar o FGTS. Caso no leilão aceite parcelamento, terá
que fazer um financiamento antes para honrar o compromisso. Após a arrematação,
não deixe de registrar o imóvel no RGI da jurisdição do imóvel. Procure se in-
formar se há ações de embargos à execução e qual o tipo de execução tanto
na área cível quanto na área trabalhista para não ser pego de surpresa.
Ao dirigir-se a um leilão, vá sabendo até quanto poderá dispor para dar o seu
lance e procure se informar quanto ao lance mínimo – se ele corresponde ao
valor do imóvel –, fazendo pesquisa junto às imobiliárias.
O mesmo cuidado dispensado para adquirir um imóvel junto a imobiliárias,
deve-se ter também para a compra em leilão. O valor atrai, mas se não ob-
servar alguns detalhes poderá ter surpresas desagradáveis que só serão di-
rimidas judicialmente.
Espero ter ajudado mais uma vez esclarecendo alguns pontos. Mas, acho que
eu seria mais útil se você, leitor, enviasse e-mail dizendo sobre qual assunto
gostaria de ter esclarecimentos. Este jornal é feito por e para vocês.
Um forte abraço e fique com Deus.
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Reunião de Segurança aborda pro-
testos violentos em Jacarepaguá

A reunião do Conselho Comunitário de Se-
gurança da 18ª AISP, realizada no Centro
Integrado de Educação Pública Composi-
tor Donga, no dia 27 de março, na Taquara,
teve entre os assuntos em pauta os protes-
tos violentos que nos dois últimos meses
transformaram a região da Praça Seca e Mato
Alto em verdadeiras praças de guerra.
Um dos presentes ao encontro deste mês,
o delegado-titular da 32ª DP (Taquara),
Rodolfo Waldeck, frisou a importância de
a população confiar na polícia, que tem
trabalhado por melhorias. “A nossa de-
manda de ocorrências aqui atualmente
está entre 50 a 70 registros por dia. Já
conseguimos mais cinco computadores
recentemente e na próxima distribuição
de efetivo eu saio de 70 para 100 polici-
ais que farão frente a essa quantidade de
ocorrências. É uma mudança de classifi-
cação da própria unidade”, expôs o de-
legado titular da 32ª DP.
Sobre o caos vivido por Jacarepaguá nas
últimas semanas, como a queima de ôni-
bus em protestos, o delegado Rodolfo
Waldeck acrescentou ainda que o amor
cívico e respeito às autoridades está sumin-
do em alguns lugares. “Está sendo comum
desacatar e desobedecer à ordem e, se
caminhar nesse processo, isso vai virar um

caos. Penso que a sociedade tem que rea-
gir apoiando as autoridades no sentido de
enfrentar os problemas”, profetizou.
A pauta de reivindicações foi além da
segurança. Durante a reunião, os mora-
dores pediram solução de problemas já
reclamados anteriormente e solicitaram
novos transportes coletivos para substi-
tuir os irregulares que foram retirados do
conjunto Bandeirantes (também conhe-
cido como conjunto Merck) com a regu-
larização das vãs.
Com relação às demandas anteriores, o
subcomandante do 18º BPM, major
Lacerda, que representou o comandante
do Batalhão, tenente-coronel Washington
Tavares, explicou que as cabines do Tan-
que e da Taquara, derrubadas devido às
obras da Transcarioca, serão reconstruídas.
Compuseram também a mesa o coman-
dante Tibério, da 7ª inspetoria da Guarda
Municipal; Azaury Alencastro, representan-
te do Conselho Distrital de Saúde; Rodrigo
D’Eça, vice-presidente do Conselho Co-
munitário de Segurança da 18ª AISP e
Antônio Miranda, secretário do CCS.
A próxima reunião será realizada no dia
24 de abril, às 9 horas, na Estrada de
Jacarepaguá, 5.895, Anil (Largo do Anil,
ao lado da Ambev).

Aproximadamente 70 pessoas participaram do encontro mensal
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A violência contra a mulher não foi reduzida após a criação da
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). É o que revela um estudo
realizado no final do ano passado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea).
Segundo a pesquisa, as taxas anuais de
mortalidade pelo denominado feminicídio
(quando a agressão contra a mulher ter-
mina em morte) foi de 5,28% no perío-
do 2001-2006 (antes da Lei) e 5,22% em
2007-2011 (depois da Lei). Observou-
se um sutil decréscimo da taxa no ano de
2007, ano seguinte à vigência da Lei, mas
em 2008 esse número voltou a subir, bem
como nos anos seguintes.
Para a delegada titular da Delegacia
Especializada no Atendimento à Mu-
lher (DEAM) do Tanque, Viviane Costa,
a violência contra a mulher não aumen-
tou, mas sim o número de registros.
“Parece que, como a lei é mais dura, a
mulher se encorajou a denunciar, então
hoje a denúncia é maior”, analisa a de-
legada. Entre os fatores que ainda im-
pedem algumas mulheres de fazer a
denúncia estão a dependência financeira,
o medo do parceiro e de perder os
filhos, tendo em vista que muitas não
têm para onde ir.
A Lei Maria da Penha se aplica somen-
te quando a violência contra a mulher
acontece no âmbito doméstico e fami-
liar e lhe cause morte, lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral

ou patrimonial. O estudo do Ipea re-
vela que, atualmente, cerca de 40% de
todos os homicídios de mulheres no
mundo são cometidos por um parcei-
ro íntimo. “Entre as principais motiva-
ções que levam homens a praticarem tais
atos estão a dependência química (de
álcool e drogas) e o ciúme”, expõe a
delegada titular da DEAM do Tanque.
De acordo com ela, existem medidas
protetivas que funcionam como meca-
nismo de proteção às mulheres. “São
várias medidas cautelares que a mulher
pode pedir e então o juiz analisa e con-
cede, dependendo da necessidade”,
explica a delegada. As medidas protetivas
podem ir desde o afastamento do lar
até a proibição de contato, inclusive
telefônico, do agressor com a vítima,
seus familiares e testemunhas. Mas não
é somente a mulher que sofre maus-
tratos que pode denunciar. Pessoas
próximas da vítima, como vizinhos
e amigos, podem ir à delegacia ou
ligar para o disque denúncia e a Cen-
tral de Atendimento à Mulher do go-
verno federal.

Violência contra a mulher é preocupante
Estudo revela que lei não reduziu taxa de agressões contra o sexo feminino

Segundo a delegada Viviane Costa, a violência não aumentou, mas sim o número de registros
Disque denúncia: 2253-1177
Central de Atendimento à Mulher: 180
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Na mira do leitor

POSITIVO
O projeto esportivo Suderj Rio 2016 realiza atividades esportivas, recreati-
vas e culturais para crianças, adultos e idosos há sete anos com aulas gra-
tuitas de ginástica, alongamento, vôlei e futebol. O programa conta com a
participação de professores de educação física nas praças do Barro Verme-
lho, no Pechincha, e Padre Ambrósio, no Tanque.

NEGATIVO
Alguns estabelecimentos comerciais e camelôs na Taquara se sentem
proprietários das calçadas. Os pedestres são obrigados a se desvia-
rem de garçons com bandejas, mesas e cadeiras, bancas de camelôs,
sem contar os resquícios das obras para a construção do corredor ex-
presso Transcarioca.

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
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Subprefeitura

BARRA E JACAREPAGUÁ
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

Cartas
DESVIOS BRUSCOS NA ESTRADA DE JACAREPAGUÁ
Prezado subprefeito, solicito ao senhor, por gentileza, providências
na demarcação da pista na Estrada de Jacarepaguá e instalação de pla-
cas de sinalização próximo ao número 4.710 -C, atrás de um posto de
combustíveis, na entrada do Condomínio Bosque dos Esquilos. Esse tre-
cho da estrada é mão dupla, mas a demarcação na pista já está apagada
e não existe nenhuma placa de sinalização indicando a duplicidade da via.
O problema está ocasionando desvios bruscos quando os motoristas se
deparam com outros veículos no sentido contrário. Espero contar com sua
compreensão a fim de evitar mais acidentes graves.

Dalmo Faraco

Dalmo, já existe um projeto para a demarcação e pintura da pista da Es-
trada de Jacarepaguá que será encaminhado à CET-Rio para avaliação e
aprovação. Quanto à sinalização no local, a CET-Rio fará um reforço com
a instalação de mais placas de sinalização.

SUGESTÃO DE VIA ALTERNATIVA
Senhor subprefeito, gostaria de sugerir uma via alternativa para quem
vem da Barra e se dirige para o Anil, Jardim Clarice e Rio das Pedras. Na
Linha Amarela, sentido Avenida Brasil, logo após a Vila do Pan existe uma
via ao lado do empreendimento SIG e também de uma antiga concessio-
nária de veículos. Essa via, que passa pelo canal do Anil saindo no Jardim
Clarisse, já foi mencionada em governos anteriores, mais nunca saiu da
gaveta.

Lucio de Jesus

Lúcio, obrigado pela sugestão. Sabemos da existência do projeto dessa
via alternativa. No momento, a prefeitura está priorizando as obras que vão
beneficiar toda a população carioca, como a Transcarioca e Transolímpica.
Isso não descarta a possibilidade de futuramente o projeto dessa via alter-
nativa ser implantado.

MONTANHA DE LIXO NA GARDÊNIA
Sou morador da Gardênia Azul e gostaria de saber, por que a obra da
lixeira da Avenida Isabel Domingues parou e por que diminuiu a retirada
do lixo no local? Estamos sofrendo com a montanha de lixo existente e
ninguém aguenta mais o mau cheiro.

André Luiz Gonçalves

André, já identificamos o problema. As duas máquinas utilizadas na região
para a retirada do lixo estavam quebradas. Já estão sendo consertadas e
a retirada do lixo será normalizada. Para ajudar na remoção do lixo e be-
neficiar os moradores da Gardênia Azul, estaremos implantando uma cai-
xa compactadora de lixo, na Rua Isabel Domingues, no mês de março.

BAIRRO DA GRAÇA ABANDONADO
Gostaria de relatar sobre o descaso da prefeitura pelo condomínio Bairro
da Graça, localizado na Estrada do Rio Grande. As praças estão com o
mato imenso e não há gari varrendo as ruas. O condomínio não é fechado
e até algum tempo atrás a prefeitura cuidava do local.

Adolpho Alonso

Adolpho, o problema foi identificado. Estaremos disponibilizando um gari
diariamente no Bairro da Graça e adjacências para a limpeza e manuten-
ção do local e das duas praças.
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Sobre a Transolímpica
Cerca de 100 mil pessoas serão beneficiadas com o BRT do corredor Transolímpica
e o tempo de percurso diminuirá de duas horas e meia para apenas 30 minu-
tos. Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras (SMO), a previ-
são é de que 55 mil veículos circulem por dia pelo corredor, podendo chegar
a 90 mil por dia sem necessidade de obras ou projeto de ampliação.
O novo corredor terá 31 pontes e viadutos, 18 estações de BRT e dois
terminais. O Transolímpica servirá também como via expressa para car-
ros. A SMO informa que atualmente 300 pessoas trabalham na implanta-
ção da Transolímpica.
Para esclarecer dúvidas e facilitar o acesso da população ao projeto, a
Secretaria de Obras disponibiliza, em parceria com o consórcio, dois postos
de atendimento presencial, localizados na Estrada do Catonho, no Jar-
dim Sulacap, e na Estrada dos Bandeirantes, na Taquara. As demandas
também podem ser atendidas pelo número 0800-730-0732, pelo e-mail
atendimento@transolimpica.com ou pelo 1746.

Transolímpica tem previsão para 2016
O corredor expresso ligará a Barra a Deodoro, passando por bairros de JPA

Prevista no caderno de encargos para os Jogos Olímpicos de
2016, a Transolímpica ligará os principais polos de competições
da cidade, ou seja, a Vila dos Atletas e o Parque Olímpico do Rio,
no Riocentro, ao Parque Radical do Rio, em Deodoro.
Ao todo serão 23 quilômetros de ex-
tensão, com um investimento previsto
de R$ 1,6 bilhão. Um dos compromissos
assumidos com o Comitê Olímpico
Internacional (COI), é de que a via ex-
pressa tenha duas pistas de três faixas
cada, sendo uma delas exclusiva para
o BRT (Bus Rapid Transit).
O Transolímpica fará ligação com ou-
tros dois corredores para BRT: o
Transcarioca na Estrada dos Bandeiran-
tes, altura da Estrada do Calmete, na
Curicica; e o Transoeste, no Recreio dos
Bandeirantes, além dos trens da
Supervia, em Deodoro. O corredor
cortará os bairros Barra da Tijuca, Re-
creio dos Bandeirantes, Camorim,
Curicica, Taquara, Jardim Sulacap,
Magalhães Bastos, Vila Militar e
Deodoro, transformando-se em uma
opção à Linha Amarela para quem

mora na Baixada Fluminense e nas re-
giões próximas à Avenida Brasil.
Em Jacarepaguá, as obras estão em an-
damento e até o momento três viadu-
tos estão em construção, um na Estra-
da dos Bandeirantes; outro na Rua Ipadu
e o terceiro na Estrada do Rio Grande.
Além disso, estão sendo executados ser-
viços de terraplanagem da Rua Ipadu até
a Estrada do Outeiro Santo.
O consórcio Rio Olímpico, formado
pela CCR, Invepar e Odebrecht
TransPort prestará os serviços de im-
plantação, operação, manutenção,
monitoração, conservação e realização
de melhorias da Ligação Transolímpica.
O prazo da concessão é de 35 anos e
a previsão de conclusão da obra deve
acontecer em 2016, antes dos Jogos
Olímpicos, mas sem data definida.
Segundo informação do site da Prefei-

tura do Rio, publicada no dia 10 de julho
de 2013, por ser uma concessão, a
Transolímpica terá pedágio, cujo valor
deverá ser o mesmo ao da Linha Ama-
rela, atualmente tarifado em R$ 5,50 para
carros particulares. Mas a assessoria de
comunicação da Subprefeitura da Bar-

ra e Jacarepaguá afirma que o valor ainda
não está definido, pois aguarda a licita-
ção das regras para a implantação do
pedágio. A obra foi iniciada em julho
de 2012, e sofreu alguns atrasos, além
de ter alterações no traçado para reduzir
o número de desapropriações.
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Psicóloga

Verdades ou mentiras?

Nossa cultura condena o ato de mentir, porém, quem nunca usou o ar-
tifício da mentira em situações da própria vida? É praticamente impos-
sível dizer que exista um ser humano que nunca tenha mentido. As mo-
tivações podem ser diversas como medo de uma punição, tirar vanta-
gens e manipular situações, vergonha, não ofender ou ferir o outro, ou,
até mesmo, para reduzir a mágoa que uma determinada verdade possa
causar.
Aprendemos a mentir desde criança, é preciso reconhecer! Muitos pais
ensinam seus filhos a agradecer e elogiar a roupa que acabaram de ganhar
de presente, quando o que mais queriam era um brinquedo novo. Nesse
caso, a mentira é relevada em prol da boa educação, para evitar cons-
trangimentos.
Há quem omita um fato, quem espere o momento certo para dizer as
verdades e aqueles que dizem que certas mentiras são essenciais para
que se preserve a convivência em sociedade. De qualquer forma, será
que estamos preparados para a verdade sem atenuantes ou sem o “véu”
de uma dose de fantasia? Talvez sejam estas “mentiras sinceras” que
interessaram a Cazuza, como ele se referiu em sua música.
Todavia, narrar contínuas e incontroláveis mentiras pode sinalizar algum
distúrbio mental, que se caracteriza em uma propensão em criar, de modo
constante, uma realidade falsa e literalmente viver de mentiras. O termo
denominado mitomania (mentira patológica) é usado para definir os
mentirosos compulsivos.
A mentira é tão instigante que existe até um dia só para ela, o 1º de abril,
em que contamos pequenas mentiras visando à brincadeira e, logicamente,
prevalecendo o bom senso entre as pessoas. De qualquer modo não
podemos usar de mentiras para justificar sempre nosso comportamen-
to. Ser honesto e ético ainda são as melhores formas de regular as boas
relações, fundamentadas na confiança mútua.

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

CEL.: (21) 99774-7876 /  CRP 05/30956
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REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

NA RUA TINHA UMA CAÇAMBA

ESPAÇO DEDICADO AO LEITOR QUE “FLAGRA” OS FATOS DE JACAREPAGUÁ.
ENVIAR FOTO, TEXTO E NOME PARA REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET.
ASSUNTO: REPORTERES DE JACAREPAGUÁ

Tinha uma caçamba no meio da Rua Bacairis. Na quinta-feira, dia
27 de março, a Comlurb resolveu deixar uma caçamba no meio da
rua, atrapalhando o trânsito, já tumultuado, de uma das principais
vias de escoamento do trânsito da Taquara. É a Comlurb dispu-
tando com as obras do BRT.

Ubaldo da Silva – morador do Tanque.
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Chegada do Outono traz
temperaturas mais amenas

Após o intenso calor que os moradores
da região suportaram durante o verão na
Cidade Maravilhosa, finalmente a estação
foi embora dando lugar ao Outono. A nova
estação teve início no dia 21 de março e
se despedirá somente no dia 20 de junho.
Caracterizada por noites mais longas que
os dias, mudanças bruscas de tempera-
tura e maior incidência de nevoeiros, este
é um período favorável às colheitas. As
folhagens, com poucos nutrientes e fru-
tos mais maduros, caem no chão. Por isso,
quem tem árvore em casa ou na calçada
precisa ter redobrado o cuidado de man-

ter o terreno limpo e assim evitar que ra-
los fiquem entupidos podendo ocasionar
enchentes nos períodos chuvosos.
De acordo com dados do Centro de Pre-
visão de Tempo e Estudos Climáticos
(CPTEC) do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (INPE), durante o Ou-
tono, as temperaturas nas regiões Su-
deste, Sul e parte da região Centro-
Oeste do Brasil são mais amenas devi-
do à entrada de massas de ar frio, com
temperaturas mínimas que variam en-
tre 12ºC a 18ºC, chegando a menos de
10ºC nas regiões serranas.
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Novos critérios da Anvisa
Saiba as novas regras e diferenças entre alimentos diet e light

Os consumidores já podem perceber uma novidade nos rótulos
dos alimentos nas prateleiras dos supermercados. Com a mu-
dança, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria - ANVISA, os alimentos diet e light deverão exibir informações
como "alto/baixo teor”, “rico em”, “fonte de” e “não contém".

Alimentos Diet e Light recebem alterações nos rótulos para facilitar o entedimento do consumidor

O termo light só poderá ser utilizado
para os alimentos que forem reduzidos
em algum ingrediente quando compa-
rados ao produto original.
As alegações nutricionais deverão ser
calculadas com base na porção do alimento
e não com base em 100g ou 100 ml. Novos
critérios de informações também foram
adotados tais como, “não contém gor-
dura trans”, “fonte de ácidos graxos
ômega-3,6 e 9”, “sem adição de sal”, entre
outros. Todas as advertências no rótulo
devem seguir o mesmo tipo de letra da
descrição do produto, com cor de con-
traste no fundo e pelo menos 50% do
seu tamanho, a fim de ter maior visibili-
dade para o consumidor.
As novas regras da ANVISA para as
informações nos rótulos se tornaram
obrigatórias para os alimentos fabricados
a partir do dia 1º de janeiro deste ano
e visam atender pessoas que preferem
ou precisam utilizar produtos light e diet.
As informações seguem agora o mes-

mo padrão adotado em outros países
do Mercosul.
Para a nutricionista do Hospital Rios
D’Or Laila Corrêa (CRN:02100731),
com a nova regra, as informações es-
tão mais claras e precisas. “As informa-
ções nutricionais já vêm calculadas na
porção do produto, o que facilita a
visualização de quanto a pessoa estará
consumindo; já as advertências não po-
dem mais vir em letras minúsculas, mas
sim destacadas e isso é muito bom por-
que não geram mais dúvidas para o
consumidor quanto ao produto que ele
está levando”, esclarece a nutricionista.

Alimentos Light e Diet
A nutricionista explica também a dife-
rença entre produtos comuns e produtos
com essas características. “Produtos diet
são voltados para pessoas com neces-
sidade de restrição de algum nutriente,
devido à sua condição patológica, ge-
ralmente pessoas com algum proble-

ma de saúde como diabetes, hiperten-
são, doença celíaca (intolerância ao
glúten), entre outras. Já os produtos light
são aqueles que têm algum ingrediente
ou valor calórico com o seu valor re-
duzido em pelo menos 25% quando
comparado ao produto na sua na ver-
são original, não estando, necessariamen-
te, associados a nenhuma patologia”,
distingue Laila Corrêa.
Segundo a nutricionista, a legislação não
impede a compra de produtos com
tais especificações e nem obriga a com-
provação da necessidade de utilização
por uma receita. Mas a especialista
destaca que o ideal é que sejam con-
sumidos sob orientação de médicos ou
nutricionistas. “Somente profissionais
saberão indicar a necessidade e quan-
tidades recomendadas para cada indi-
víduo”, orienta Laila, acrescentando que
atualmente algumas pessoas ingerem
produtos com especificações especi-
ais de forma inadequada. “Não adi-
anta a pessoa utilizar um produto light,
por exemplo, se ela consome o dobro
do que deveria, isso seria pagar mais
caro para consumir a mesma quanti-
dade de calorias. O ideal é ter o acom-
panhamento de um nutricionista”,
analisa a especialista.

O morador da Taquara e atleta Wilson
do Nascimento Pereira Junior partici-
pou no dia 23 de fevereiro de mais um
Circuito Fitness de Duathlon. O even-
to acontece anualmente e esse ano foi
realizado na Enseada de Botafogo.
A largada do evento, organizado pela
Federação de Triathlon do Estado do
Rio de Janeiro (FTERJ), foi dada às
10h36 e a prova realizada em três ba-
terias de 2,1 km de corrida, 4,2 km de
ciclismo e mais 2,1 km de corrida, o
atleta fez todo o percurso em 27 mi-
nutos e 25 segundos.
Após uma contusão no tornozelo no
final do ano passado, o corredor ficou
um tempo afastado das pistas e con-
cluiu a prova em décimo sétimo lugar.
Ao todo foram 36 atletas participan-
do do evento. “Participei desse campe-
onato pela primeira vez em 2004 só para
conhecer, acabei gostando e no ano
seguinte entrei para a Federação de
Triathlon. Tenho grande amor pelo
esporte”, disse Wilson.

Corredor da
Taquara participa
do campeonato
de Duathlon
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No Bairro Acontece...

MÚSICA E BATE-PAPO
No primeiro show do "Projeto Encontros SESI Cultural"  o
cantor Márcio Gomes recebeu como convidada Adelaide
Chiozzo para um bate-papo com muita música no dia 12 de
maraço. O projeto ocorrerá uma vez por mês sempre às quartas.

RECONHECIMENTO
O PAM/ACIJA entrega um micro computador ao
Batalhão dos bombeiros em Jacarepaguá.

PREMIAÇÃO
A ACIJA entrega o prêmio de Empresário Fora de
Série ao Sr. Roberto Salles do restaurante Nordes-
tino Carioca no dia 27.

FORMANDOS
Turma do curso de Segurança Predial, que se
formou em março nas aulas ministradas nos
dias 12 e 14 de março.
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Destaque no Sesi
Teatro Sesi exibe espetáculo
“Pé de Cachimbo”

A peça “Pé de Cachimbo” terá apresentação única no Teatro Sesi Jacarepaguá
no dia 04 de abril, às 20 horas. O espetáculo, com direção artística do morador
de Jacarepaguá Carlos Fontinelle, traz de forma poética e inovadora toda a es-
sência do folclore brasileiro através da dança contemporânea. Classificação li-
vre. Teatro Sesi de Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 940 – Freguesia

Destaque no Retiro
Humor in Riso

O Teatro do Retiro dos Artistas recebe no dia 07 de abril, às 21 horas, o
espetáculo do humorista e imitador Filipe Pontes e no dia 05 de maio,
também às 21 horas, o comediante Bemvindo Siqueira. Ambos no Hu-
mor in Riso, com apresentação de André Lucas. O projeto, que promete
arrancar boas gargalhadas do público, também visa ajudar o Retiro dos
Artistas. Com a doação de 1kg de alimento, o público paga meia entra-
da. Informações: 2446-7222 / 3327-4591/ www.bozoshow.com.br .
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TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788

Dia 01/04 à 15/05 – Exposição “Rosali-
na Brito”. Sempre nos dias e horários
das atrações.

Dia 02/04 – Peça ”Uma Odisseia no
Amasso às 10:00 e 15:00. Uma comé-
dia que brinca com a metalinguagem
para falar de um assunto muito sério: o
aumento das DSTs na juventude.

Dia 03/04 – Show “Saudades de Elis”
com o cantor Tunai às 20h.

Dia 04/04 – Espetáculo de dança con-
temporânea “Pé de Cachimbo” às 20h.

Dia 05/04 – Show “Acústico Anos 80” com
Sylvinho Blau Blau às 21h.

Dia 09/04 – Sesi Cultural com Marcio Go-

Agenda Cultural
mes e convidados. Convidado: Ataulpho
Alves Junior. Às 21h.

Dia 10/04 – Filme “Maratona Futebol Arte”.
Exibição de curtas e longas com a temática
do futebol. Às 10:00, 15:30 e 18:30.

Dia 11/04 – Show “100 anos de Dorival
Caymmi” com Vica Barcelos e Banda às 21h.

Dia 25/04 – Show com Leila Pinheiro às 21h.

Dia 26/04 – Peça teatral “Calango Deu!
Os Causos da Dona Zaninha” às 21h.

Dia 27/04 – Dança “Dia Internacional da
Dança”. Um encontro de escolas de dança
e bailarinos de Jacarepaguá. Às 18h.

As informações são de responsabilidade dos centros culturais e estão sujeitas a alterações.

Dia 28/04 – Show com Luiza Possi no Pal-
co MPB às 20h.

Dia 30/04 – Atração infantil “Três Marias”
às 15h.

LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB
DO BANDOLIM – Praça Geraldo Si-
monard (Praça do Barro Vermelho), no
Pechincha. Informações: 2425-0825.

Dia 04/04 e 05/04 – Peça Adulta “A Vida
e uma Piada” às 20h.

Dia 06/04 – Manhã de Choro com o grupo
Tocata do Rio - 10h às 13h (gratuito).

Dia 06/04 – peça infantil “Buriri os
monstrinhos atrapalhados” às 16h.

Dia 06/04 – Zouk na lona às 19h.

Dia 11/04 –  Peça Adulta  “Revive”. O novo
show de André Lucas, é um espetáculo
com a coletânea das melhores estórias,
piadas e números interpretados durante
50 anos por Chico Anysio, no teatro. Um
espetáculo versátil e inteligente às 21h.

Dia 13/04 – peça infantil “As aventuras de
Chiquititas” às 16h.

Dia 13/04 – “Projeto Andança” - O melhor da
música da Novela com os alunos da ELAN -
Escola Livre de Aprendizagem Musical às 19h.

Dia 25/04 – Baile Dança de Salão - Cia
Raff às 18h.

Dia 26/04 – Apresentação do Coral
Hosana às 19h.

Dia 27/04 – Espetáculo Teatro/Dança -
A Bela Adormecida às 17h com a Cia
Farah Bellydance.
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Você Repórter
Envie suas fotos
Fotos e reportagens para:
www.nossobairro.net
redacao@nossobairro.net

Sonho de uma noite de verão
Shakespeare em Jacarepaguá

Dia 25 de abril, Jacarepaguá rece-
be o Projeto Shakespeare nas Pra-
ças, com a peça Sonho de Uma
Noite de Verão. O espetáculo tem
a direção de Monique Carvalho e
Robson Sanchez e supervisão artís-
tica de Amir Haddad. A apresenta-
ção será na Praça do Barro Verme-
lho, ao lado da Lona Cultural Jacob
do Bandolim, às 10 da manhã. O
espetáculo é gratuito.

A Secretaria Municipal de Transpor-
tes (SMTR) implantou um novo
cartão de estacionamento para
deficientes com dificuldade de lo-
comoção. O novo cartão será aceito
em todo o território nacional, terá
validade de cinco anos (dois a mais
do que o anterior) e não estará mais
vinculado à placa do carro.
O uso do cartão de autorização de
estacionamento emitido pela prefeitura
será obrigatório para estacionar em
vagas destinadas exclusivamente a
pessoas com deficiência. O cartão
é intransferível, deve estar em local
visível no veículo e o beneficiário
precisa estar no veículo, como mo-
torista ou carona, para o uso da vaga.
Quem estacionar nas vagas exclusi-
vas sem o cartão de autorização será
multado. O valor da infração é de R$
53,20. Os cartões de estacionamento
que já foram emitidos permanecerão
válidos até sua data de vencimento.
O benefício gratuito pode ser reque-
rido em um dos postos da SMTR,
entre eles na Subprefeitura da Barra
e Jacarepaguá, localizada na Avenida
Ayrton Senna, 2.001, Barra da Tijuca,
no horário entre 9 e 16 horas.

Novo Cartão
Deficientes físicos
terão novo cartão
de estacionamento

Meio Ambiente
Reunião da
Comissão de Meio
Ambiente será no
dia 17 de abril
Com o objetivo de conscientizar os
moradores da região e auxiliar na
resolução de problemas ambientais,
a próxima reunião da Comissão de
Meio Ambiente de Jacarepaguá
será realizada no dia 17 de abril, às
9 horas, na Lona Cultural Jacob do
Bandolim, localizada na Praça do
Barro Vermelho (Praça Geraldo
Simonard), S/N, Pechincha.

Mais tempo

Período para uso
do Bilhete Único
Carioca aumentou

Os 3,7 milhões de usuários do
Bilhete Único Carioca (BUC) terão
mais 30 minutos para utilizar o
bilhete. O tempo, que era de duas
horas entre as viagens, passou a
ser de duas horas e meia desde
o dia 22 de março. Criado em
2010, o BUC permite realizar duas
viagens em ônibus municipais ou
vans do Sistema de Transporte
Público Local (STPL) ao custo de
apenas uma tarifa (R$ 3,00) den-
tro do intervalo determinado.

Café com
Otavio Leite

A Associação Comercial e Indus-
trial de Jacarepaguá (Acija) promo-
veu no dia 28 de março, no
Garden Party, um encontro com o
deputado federal Otavio Leite.
Durante o evento, o deputado dis-
cursou sobre os projetos que es-
tão circulando no Congresso Na-
cional, entre eles sobre as facilida-
des para o empreendedorismo
brasileiro; atualização da faixa do
Simples Nacional; expansão para
todas as atividades econômicas no
Simples Nacional e mudança no
sistema de substituição tributária.
No final da palestra, o deputado
Otavio Leite agradeceu a presen-
ça de todos os empresários e es-
clareceu dúvidas dos participantes.

Encontro

Notas

Esporte
Projeto social nas praças oferece
atividades gratuitas

Com o objetivo de oferecer atividades esportivas, recreativas e culturais,
promovendo a inclusão social de crianças, adultos e idosos, o projeto
esportivo Suderj Rio 2016 realiza aulas gratuitas de ginástica, alonga-
mento, vôlei e futebol com professores de educação física nas praças
do Barro Vermelho, no Pechincha, e Padre Ambrósio, conhecida como
Praça do Skate, no Tanque.
“Além da prática esportiva, buscamos integração e diversão com pas-
seios e eventos com o grupo, que tem um total de 200 alunos entre cri-
anças, adolescentes, adultos e idosos”, conta a integradora do núcleo
Ana Luiza Martinez. Segundo ela, toda aula de ginástica conta com a
presença de uma enfermeira para verificar e acompanhar a pressão arte-
rial dos alunos. Inscrições e informações no horário das aulas.

Horários: | Na Praça do Skate:
Ginástica e alongamento, 3ª e 5ª feiras, de 07:15 as 08:15
Vôlei para todas as idades,  3ª e 5ª feiras  de 08:30 as 10:00
Na Praça do Barro Vermelho:
Futebol: 3ª e 5ª, de  08:00 as 10:00 e 15:00 as 17:00 hs
Vôlei para todas as idades, 3ª e 5ª feiras de 15:00 as 17:00.
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Coreógrafo estréia espetáculo de dança
“Pé de Cachimbo” retrata a essência do folclore brasileiro

Morador da Taquara, o coreógrafo Carlos Fontinelle estréia o
espetáculo de dança “Pé de Cachimbo” que tem única apresen-
tação no Teatro Sesi Jacarepaguá no dia 4 de abril.

Carlos trabalha com dança desde os 13 anos e começou no programa “Gente Inocente”

Em forma de
dança contem-
porânea, o es-
petáculo traz de
forma poética e
inovadora toda a
essência do fol-
clore brasileiro e
retrata jogos,
brincadeiras, len-
das e mitos com
o intuito de fo-
mentar a per-
cepção criativa

do público de forma expressiva.  “Pé
de Cachimbo” é oriundo de um tra-
balho de pesquisa, em que foram sele-
cionados temas desenvolvidos para o
público jovem. "E quem não gosta dos
mistérios e sons do nosso folclore tão
rico?”, questiona o idealizador e core-
ógrafo do espetáculo, Carlos Fontinelle.

O coreógrafo já trabalhou em outras
companhias de dança e atualmente atua
e  dirige a sua própria empresa, a “Vivá
Cia de Dança”, inaugurada em 2009.
“A principal dificuldade é a falta de apoio
e patrocínio. Precisamos ser bailarinos,
diretores, produtores, de tudo um
pouco para colocar uma obra em cena”,
explica o bailarino, que fazia aulas de
dança desde os 11 anos de idade na
escola onde estudava.
Carlos conta que trabalha com dança
desde os 13 anos e começou em um
programa de televisão. “Sempre tive
interesse por dança, meu primeiro tra-
balho profissional foi no programa
‘Gente Inocente’, com direção de
Cininha de Paula e direção de coreo-
grafia de Caio Nunes”, relembra.

http://www.carlosfontinelle.com.br/

Mais informações
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Dicas de Concursos

Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)
Inscrições até 22 de abril
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) está com inscrições aber-
tas para concurso público que visa a contratação de 525 profissionais para
preencher cargos de ensino médio, técnico e superior, considerando que,
deste total, 26 oportunidades são reservadas a pessoas com necessidades
especiais (PNE). Os aprovados atuarão nas cidades do Rio de Janeiro - RJ,
Recife - PE, João Pessoa - PB, Natal - RN e Maceió – AL. A remuneração
varia de R$ 1.293,49 a R$ 5.393,72, de acordo com o cargo e a jornada
desempenhada, que pode ser de 36 horas ou 44 horas semanais.
http://www.consulplan.net/home.aspx

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ - RJ)
Inscrições até 11 de abril
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro realizará concurso públi-
co destinado ao provimento de 22 vagas e à formação de cadastro reserva
para Juiz Substituto. Para concorrer o candidato deve ser bacharel em Direi-
to há, no mínimo, três anos; possuir três anos de exercício em atividade jurí-
dica (contados a partir da conclusão do curso); entre outros requisitos listados
no edital. A remuneração do cargo de Juiz Substituto é de R$ 22.797,33.
http://www.concursosfcc.com.br

Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio)
Inscrições até 10 de abril
A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S. A. (AgeRio) abriu
concurso público destinado à contratação de 15 profissionais e à formação
de cadastro reserva. Serão preenchidas oportunidades nas funções de Ana-
lista de Desenvolvimento, Advogado e Engenheiro, para atuarem nas áreas
de Crédito e Risco, Operações, Gestão de Pessoas, Comunicação e Marketing,
Finanças e Administração, Contabilidade e Tecnologia da Informação; Jurí-
dico Contencioso e Jurídico Consultivo; e Gerência de Engenharia (Civil). Estarão
aptos a participar do processo seletivo os candidatos com formação acadê-
mica obtida na área da vaga pretendida, ou em qualquer área. Algumas fun-
ções exigem registro na entidade profissional da classe. Remuneração máxi-
ma de R$ 6.102,00.
http://www.agerio.com.br

Aeronáutica do Brasil
Inscrições até 15 de abril
Com o objetivo de prover 245 vagas em duas turmas do Estágio de Adapta-
ção à Graduação de Sargento, modalidade B do ano de 2015, a Aeronáutica
abriu inscrições para Exame de Admissão (EA). As oportunidades estão dis-
tribuídas entre as especialidades de Administração, Eletricidade, Música nos
instrumentos de Clarineta: Soprano/ Baixo, Trompete/ Flugelhorn, Trombone
Tenor e Trombone Baixo, Bombardino e Barítono, Tuba e Sousafone e Músi-
ca/ Tímpanos; Laboratório, Pavimentação, Radiologia, Topografia e Obras,
sendo que 117 destinam-se à turma 1/2015 e 128 são para a turma 2/2015. O
exame de escolaridade e de conhecimentos especializados será aplicado em
várias cidades, inclusive no Rio de Janeiro.
http://concursos.eear.aer.mil.br/
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Autora em Jacarepaguá lança livro

A autora e moradora de Jacarepaguá Lycia
Barros lançará o livro “Shakespeare e Elas”
no dia 27 de abril, às 16 horas, na Livraria
da Travessa, no Barra Shopping. A obra é
uma antologia publicada pela editora Au-

têntica em que Lycia e mais duas autoras,
Janaina Vieira e Laura Conrado, reescre-
veram de modo atual três peças de
Shakespeare: “Romeu e Julieta”, “Sonho
de uma noite de verão” e “Otelo”.
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Jacarepaguá ganha novo centro de dança
Situado no Tanque, o local oferece diversas modalidades para adultos e crianças

Jacarepaguá recebeu em dezembro do ano passado o seu mais
novo centro de Dança Inteligente. O Smart Dance Center (SDC),
localizado no Tanque, tem o objetivo de inovar o mercado artísti-
co da dança e ampliar as oportunidades de quem já é profissio-
nal, segundo Bruno Williams, diretor artístico do SMD.

Entre as atividades da Smart Dance Center estão a dança de salão, pole dance e mix dance

As atividades oferecidas no local abran-
gem desde o público infantil ao adul-
to, e entre as aulas oferecidas estão as
modalidades baby class, ballet moder-

no, jazz, dança contemporânea, sapa-
teado, tap, street dance, hip hop, cir-
co fit, dança do ventre, dança de sa-
lão, zouk, zumba, pole dance, street jazz,

ragga, dance hall, stiletto dance, ritmos,
mix dance, psicomotricidade especializa-
da em ginástica e, futuramente, yoga e
chair dance.
Para o diretor artístico da Smart Dan-
ce Center, a dança é uma boa alternati-
va não só para quem quer seguir a car-
reira artística, mas também para quem
quer ter um estilo de vida saudável. “A
SDC surgiu a partir do sonho de tra-
zer mais uma opção e maior quali-
dade de vida para jovens e adultos
com a arte da dança. Trouxemos um
pouquinho de Broadway para Jaca-
repaguá”, ressalta Bruno.

Avenida Geremário Dantas, 235, sobreloja
Tanque - Jacarepaguá - Rio de Janeiro
Tel.: 3298-0021 / 3298-0013

Mais informações
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A Física e o cotidiano

JORGE BRUM
B. SC. FISICA, M. SC. ENG. NUCLEAR-FISICA

NUCLEAR APLICADA UFRJ
HTTP://FISICAEODIAADIA.BLOGSPOT.COM.BR

Einsten e seus mistérios
Certa vez, em Nova Iorque, um homem
caminhava pelas ruas tranquilamente
quando um taxista o viu e, perplexo
por ver seu ídolo, acabou batendo
com o carro. Essa seria uma cena
estranhamente comum, se o taxista
tivesse visto Charlie Chaplin ou outro
grande ator. Mas ele viu foi um cien-
tista flanando pelas ruas nova-
iorquinas. Estamos falando de Albert
Einstein. Físico nascido alemão e
morto americano, Einstein esteve no
centro do mundo científico e político desde seu ano miraculoso até a sua
morte. Porém, como ele mesmo disse, "as equações são para a eternida-
de", e até hoje nos surpreendemos com suas ideias.
Nascido em 14 de março de 1879 e morto em 18 de abril de 1955, autor de
diversos trabalhos que mudaram o mundo, personagem mundialmente fa-
moso, não somente pelas suas equações, mas também pelo seu envolvimento
nas questões políticas, sociais e humanitárias, Einstein teve o ano de 1905
como o mais importante de sua carreira, o famoso annus mirabilis, pela
qualidade e quantidade de seu trabalho.
Essa coluna homenageia, estrategicamente, o mito Albert Einstein. Escrita
em março e publicada em abril, não haveria momento melhor para tal.
O físico teve o mérito de explicar fenômenos já conhecidos como o movi-
mento browniano, o efeito fotoelétrico. Mas, há que se destacar sua capa-
cidade de imaginar, não só respostas de problemas já conhecidos, mas de
problemas nunca antes criados!
Foi assim que surgiu a ideia de que o tempo não é "intocável", absoluto, mas
que pode passar mais rápido ou mais devagar. Talvez até ir para trás (?).
Assim também surgiram outras ideias mirabolantes. Um feixe de luz fazen-
do curva? Sim. Ele estava certo. A luz se curva diante da gravidade dos
corpos. Procurem por "lentes gravitacionais" no oráculo Google.
Buracos negros, buracos de minhoca, universo em rotação, viagens no tempo,
hiperespaço etc., são muitas as ideias oriundas das equações de Einstein.
Uma delas foi comprovada agora e divulgada semana passada: "Ondas
Gravitacionais". Einstein, meu Deus!! Ondas Gravitacionais? O que seria isso?
Diria em muito poucas palavras que essa ideia pode provar que realmente
houve o famoso "Big Bang". Sim, ainda existem muitas dúvidas! Se houve,
se não houve. Coisas da física.
Mas, muito além de suas equações incompreensíveis ao homem comum,
Einstein esteve voltado para questões além dos livros. Fugiu da Alemanha
nazista por não apoiar o que lá ocorria e, já nos EUA, primeiro escreveu ao
presidente para construírem a bomba atômica para depois quase implorar
para que não a detonassem. Em vão.
Einstein, durante seu tempo de existência, nos deixou um grande legado.
Muito mais do que suas equações, nos deixou suas ideias. Certa vez Einstein
disse: "A imaginação é mais importante que o conhecimento". Ele exemplificou
a forma como suas teorias surgiam: a partir de sua imaginação. Como a da
relatividade, que ele começou a criar ainda muito jovem, se imaginando
correndo lado a lado com feixes de luz em alta velocidade.
Pela sua origem judaica, Einstein chegou a ser convidado para ser o presi-
dente de Israel, que ele elegantemente recusou com a famosa e já supracitada
frase: "Política é para o presente, as equações, para a eternidade".
Mas, num mundo tão corrido, que exige cada dia mais e mais das pessoas
resultados melhores e mais rápidos, soluções prontas para todos os tipos
de problemas, fica a mensagem do saudoso Einstein: "A coisa mais bela
que podemos experimentar é o mistério. Essa é a fonte de toda a arte e
ciências verdadeiras. Para aquele que esta emoção é uma estranha e que
não mais o choca, certamente está morto - seus olhos se fecharam!"
Albert Einstein (14/03/1879 - 18/04/1955)
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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

LIXO PÕE MORADORES EM RISCO

A Comunidade Santa Maria, localizada na Taquara, está sofrendo
com o descaso das autoridades e dos serviços públicos. Há um acúmulo
de lixo na parte central da comunidade, ao lado da Escola Municipal Luiz
Camilo e da Igreja Santa Maria Mãe de Deus. O lixo é composto por todo
tipo de detritos, desde lixo orgânico até carros abandonados que estão co-
locando em risco a saúde e a ordem na comunidade. Esperamos provi-
dências da Comlurb e da Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá.

Edezio do Nascimento

LINHA DE ÔNIBUS ESCASSA

Gostaria de manifestar minha indignação em relação à linha de ônibus
856 (Curicica x Taquara). Sou moradora há pouco tempo da Rua André
Rocha e esta é a única linha de ônibus que temos. No horário escolar estamos
"perdidos", pois esse, que deveria ser nosso transporte público, não aparece.
Com o calor que tem feito, temos de levar as crianças a pé por uma longa dis-
tância, o que representa um descaso.
Após ligarmos para reclamar, tivemos a condução no horário, porém, passa-
dos três dias tudo voltou a ser como antes. Não existe ninguém com senso e
responsabilidade para colocar esse ônibus todos os dias úteis no horário esco-
lar?  Sugiro que tenham dois horários fixos entre 12 e13 horas.

Alexandra Martins

SUJEIRA NA TAQUARA

Gostaria de reclamar da falta de limpeza urbana por toda a Taquara. Como
se não bastasse a quantidade de obras, poeira, barulho e um trânsito caótico, nos
deparamos também com praças mal conservadas, calçadas e ruas cheias de sujei-
ra.  E isso sem contar que não possuímos nenhuma política de reciclagem de materiais.

Nívea Salgado

DESCASO E LIXO

VAZAMENTO DE ESGOTO NO TANQUE

Venho buscar ajuda para um problema recorrente de vazamen-
to de esgoto na Estrada da Covanca, número 1.200 (em frente ao
clube Banerj), no Tanque. Esse vazamento acontece sempre após
alguma chuva mais forte e, desde 21 de fevereiro estou tentando junto
a CEDAE a solução para esse problema sem resposta. Sendo que no
último contato que fiz junto a CEDAE fui informada que é com a Pre-
feitura, e que a CEDAE nada pode fazer. Ao ligar para a Prefeitura através
do 1746 fui informada que teria de esperar uma visita técnica ao local.
Reforço minha solicitação porque a situação é caótica, já que esse va-
zamento desce rua abaixo  deixando um mau cheiro insuportável.

Fátima Costa

O QUE SERÁ DO FUTURO?

Trabalho no centro da Taquara e estou muito preocupada com a
situação dos pedestres no local. Antes mesmo de ser iniciada a circu-
lação do BRT já aconteceram vários acidentes envolvendo motos, carros,
bicicletas e, recentemente, uma vítima por atropelamento de ônibus.
Gostaria de sugerir o recrutamento de uma equipe para auxiliar os
pedestres, impedindo que esses cometam irregularidades como atra-
vessar as vias com o sinal aberto para os veículos utilizando objetos
como apitos e megafones para alertar os que desafiam o perigo.
Receio de que o número de acidentes com vítimas cresçam com a
chegada do BRT e ultrapasse os índices da Barra da Tijuca.

Fátima Alves
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Em abril é celebrado o Dia Mundial do Livro
Autores de Jacarepaguá analisam a importância que o livro tem na vida dos leitores

Em homenagem ao aniversário de morte de
grandes destaques da literatura universal, en-
tre eles William Shakespeare e Miguel de
Cervantes, a Organização das Nações Unidas
instituiu no ano de 1996 o dia 23 de abril como o
Dia Mundial do Livro.

O hábito de ler traz diversos benefíci-
os para a vida do ser humano, entre eles
o conhecimento de novas palavras, uma
melhor compreensão das coisas, aumen-
to da capacidade de concentração e
escrita. A moradora de Jacarepaguá, do
bairro Camorim, e também autora de
oito obras literárias Lycia Barros, afir-
ma que essa celebração é muito opor-
tuna, tendo em vista que, até a alguns
anos atrás, o livro era a única forma de
acesso a informações, dados históricos
e outras culturas, mantendo as pessoas
conectadas com o passado, funcionando
também até hoje como forma de en-
tretenimento. “A grande beleza do li-
vro é podermos construir cada cena na
mente, e ela nunca será igual para cada
leitor. A data é uma forma de gratidão
a esse item tão importante em nossas
vidas”, expõe a vencedora do prêmio
anual literário Codex de Ouro 2013.
Para o escritor Misael Pilombeta, mo-
rador da Taquara, a leitura traz diver-
sos benefícios ao ser humano. “Apesar
das novas tecnologias, o lugar do livro
é insubstituível, pois é indispensável na
formação de uma sociedade harmo-
niosa”, avalia o autor. Os autores do livro
“Desvendado a Barra da Tijuca e
Jacarepaguá” Luciana Araújo e Valdeir
da Costa destacam que as datas come-
morativas, de uma forma em geral,
servem para ajudar a relembrar algo
importante e, nesse caso, o hábito da
leitura. “Em um país com uma média

de leitura baixa, ter
uma data como
essa é uma opor-
tunidade para re-
flexão sobre a im-
portância da leitura
no processo de
construção da ci-
dadania do povo
brasileiro”, analisa
o escritor Valdeir
da Costa, morador
da Praça Seca.
No Brasil, além
dessa, existe uma
outra data para
homenagear o li-
vro, porém de ca-
ráter nacional, que é o dia 29 de outu-
bro, em referência à fundação da
Biblioteca Nacional, localizada na
Cinelândia. Em Jacarepaguá, a Biblio-
teca Popular Municipal Cecília Meireles,
na Praça Seca, tem colaborado para a
formação intelectual de jovens e adul-
tos da região e oferece aos seus usuá-
rios um acervo de mais de 5 mil livros,
acesso gratuito à internet, oficinas, tro-
ca-troca de livros e programações cultu-
rais. O local fica aberto ao público de se-
gunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas.

Rua Dr. Bernardino, 218, Praça Seca.
Telefone: 3833-0084
bpjacare@pcrj.rj.gov.br

Biblioteca Popular de Jacarepaguá

A Biblioteca Pública de Jacarepaguá está localizada na Praça Seca e aberta a todos
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Símbolos da Páscoa, ovo e coelho
têm origem na Idade Média

Coelhos e chocolate. Muito chocolate. No
mês da Páscoa não é difícil encontrar vitri-
nes e lojas enfeitadas e lotadas de ovos de
páscoa e guloseimas feitas de chocolate,
o doce oficial dessa época. No entanto, a
Páscoa é uma festa judaico-cristã, vinda do
hebraico Pessach, que celebra a libertação
e fuga para Canaã do povo hebreu escra-
vizado durante mais de 200 anos no Egito.
Para os cristãos, a Páscoa também tem o
significado de passagem e está intimamen-
te ligada à libertação do homem da escra-
vidão do pecado pela morte e ressurrei-
ção de Jesus, que aconteceram durante
a celebração da Festa da Páscoa. Inclusi-
ve Jesus celebrou a Páscoa com os seus
discípulos antes de cumprir a Via Crucis e
de ser crucificado. Para o cristianismo, a
Páscoa também representa a passagem
da morte do homem para a vida espiritual.

Símbolos
Passada do judaísmo para determinados
segmentos do cristianismo, a Páscoa foi
adotada por diversas culturas no mundo,
até mesmo em lugares em que o cristianis-
mo não é praticado. A festa também já foi

uma forma de comemorar a passagem do
inverno para a primavera. Naquele perío-
do, para celebrar a deusa anglo-saxônica
Eostre (Ostera) as pessoas presenteavam
umas as outras com ovos pintados com
gravuras que representassem plantas ou
elementos naturais, além de cozinharem
ovos junto com ervas ou raízes impregna-
das com corante natural para colori-los.
Esse costume se manteve vivo entre as
populações politeístas que habitavam a
Europa durante a Idade Média. Muitos
povos realizavam rituais de adoração para
Eostre, considerada por eles como deusa
da primavera, que era representada pela
figura de uma mulher segurando um ovo
enquanto observava um coelho. Daí sur-
giu a conjunção de algumas figuras utili-
zadas na Páscoa moderna, ovo e coelho,
que nada tem a ver com a Bíblia Sagrada.
Outro símbolo da Páscoa é o Cordeiro,
representando Jesus Cristo, que é o cor-
deiro de Deus e se sacrificou em favor de
toda a humanidade, como creem os cris-
tãos. Além do pão e do vinho, simbolizando
o corpo e o sangue de Cristo entregues
na cruz do calvário.

Festa é a mais importante dos calendários judeu e cristão
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Gastronomia

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Macarrão com carne magra
e filetes de legumes

Olá leitores!  Depois dos exageros das festas de final de ano e da
agitação do carnaval, vamos finalmente diminuir as calorias com
uma alimentação mais saudável.
Em vez daquele espaguete com o suculento molho à bolonhesa
opte por incrementar a massa com filetes de legumes e carne
moída, sequinha e sem gordura.

Ingredientes:
• 500 g de macarrão espaguete
• 1 cebola média cortada em gomos finos
• 5 vagens manteiga cortadas em fatias finas enviesadas
• 2 cenouras cortadas em filetes
• 2 abobrinhas cortadas em filetes
• 1 envelope de caldo de frango light
• 500 g de carne moída de primeira, sem gordura
• 3 dentes de alho picados
• 1 cebola picada
• 1 colher de sopa de óleo de soja
• Sal a gosto

Legumes – Leve uma panela com água ao fogo para cozinhar os legumes e
acrescente ½  envelope do caldo de frango.  Quando a água ferver, acres-
cente os legumes e deixe cozinhar por 10 minutos. Escorra e reserve.

Macarrão – Cozinhe em água com ½ pacote do envelope do caldo de fran-
go.  Quando estiver “al dente”, escorra e reserve.

Carne – Refogue o alho e a cebola em 1 colher de sopa de óleo. Acrescente
a carne e acerte o sal. Refogue até ficar bem sequinha.

Montagem – Misture o macarrão com os legumes em filetes. Coloque no centro
do prato.  Em volta coloque a carne moída.

Garanto que dá para esquecer aqueles molhos bem calóricos!

Receita

A especialidade da casa, a Costela inteira, serve duas pessoas por apenas
R$ 49,90 no Nobrello, unidade Anil: Estrada de Jacarepaguá, 6.495
Tel – 3624-9636

Dica Gastronômica
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Áries:
Empreendedor, militante, obstinado, líder do grupo e se sai bem
nos cargos de autoridade e gerência. Também é um excelente artesão.
Partes do corpo:  cabeça, rosto e cérebro.

Previsão astrológica
do mês de abril

Áries (21/03 a 21/04):  use sua
energia para criar aquele gran-
de projeto no trabalho, será sua
grande obra.

Peixes (20/02 a 20/03):   Mercú-
rio entrando no seu signo, cres-
ce uma nova forma de comuni-
car, esse talento pode vir em for-
ma de arte, pintar, por exemplo.

Aquário (21/01 a 19/02):  com
Vênus no seu signo, todas as
possibilidades de efetuar acor-
dos, novas oportunidades surgi-
rão de ganhar dinheiro.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
não seja tão severo nos seus
relacionamentos, não cobre do
outro aquilo que é o seu desejo.

Sagitário (22/11 a 21/12):
fase boa para investimentos,
Júpiter em Câncer favorece
a compra de imóveis, porém
sem atropelos.

Escorpião (23/10 a 21/11): a
relação não está nada calma,
procure entender o outro e não
se sinta rejeitada.

Libra (23/09 a 22/10):   aguarde
surpresas no trabalho, sua
chance de viajar pela empre-
sa está chegando.

Virgem (23/08 a 22/09): a vida
te mostra muitas oportunidades,
você precisa encarar de fren-
te, não se perca em detalhes.

Leão (22/07 a 22/08): não
tema pelos desafios, você é
um excelente organizador e
é capaz de ajudar os outros
em seus empreendimentos.

Câncer (21/06 a 21/07): você
tem uma necessidade enorme
de segurança, recorra aos pa-
rentes próximos e peça ajuda.

Gêmeos (21/05 a 20/06):  a pro-
paganda é a alma do negócio,
mostre seu talento, divulgue sua
meta e serás recompensado .

Touro (21/04 a 20/05): seu mo-
mento é estudar, buscar seus
sonhos através da faculdade e
isso o levará longe.
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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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