
Cultura
Centro Cultural Dyla de Sá está
com inscrições abertas para
diversos cursos de teatro, ar-
tesanato, pintura e dança

Vacinação
Confira as datas do novo ca-
lendário divulgado pela Secre-
taria Municipal de Saúde
                            | Página 6

Saiba mais

Saiba identificar os cartórios e
suas circunscrições

Direito | Página 4

Eventos | Página 17
Banda Anjos da Noite e Paula
Lima se apresentam no Sesi e
na Lona de Jacarepaguá

Resguardo
Período pós-parto exige al-
guns cuidados da mulher.
Veja as dicas
                           | Página 12

Periodicidade Mensal - Distribuição Gratuita - Edição nº 81 - maio/2014 - Ano VI - Tiragem: 22.000 exemplares

Antigas reclamações como veículos estacionados em cima da calçada, entulhos ocupando
vias de pedestres e sobras de obras estão entre as principais queixas da população. Bairro é o
quinto no município com maior número de solicitações, com quase 60 mil em três anos
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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

A essência do amor de Mãe

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

Eu sei por que o mês de maio mexe
muito comigo. Desde pequena, eu curto
as comemorações do Dia das Mães, as
Coroações de Nossa Senhora nas pa-
róquias e os casamentos realizados neste
período. A tradição de algumas cele-
brações também nos remetem à nos-
talgia de boas lembranças. Vale ressal-
tar que entre as datas citadas, o Dia das
Mães é festejado pelas pessoas que a
possuem e também pelos que não des-
frutam deste privilégio. Parece que o
segundo domingo de maio é tomado
por uma atmosfera envolvente, onde
nenhuma palavra é suficiente para des-
crever o que é ser mãe. Hoje, não im-
porta se optamos por gerar ou adotar
uma criança, ou um jovem para in-
tegrar nosso meio familiar. As trans-
formações no cenário social apontam
modelos familiares diferentes e alguns
valores sociais em mudanças, mas é certo
que a essência do amor, do acolhimento
e da sabedoria na transmissão dos va-
lores resistem e não são deixadas de lado.

Sendo assim, é difícil avaliar os sentimentos
de amor, ternura, abdicação e dedica-
ção praticados por aqueles que abra-
çam esta missão.
Dedico esta edição a todas as mães.
Boa leitura e uma feliz comemoração!

Foto: D
ivulgação / Internet
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Direito

DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

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

O cartório e suas
funções específicas
Caro leitor, como havia prometido na matéria passada, nesta edição, vamos
conversar sobre a função ou objeto de alguns ofícios distribuidores.
Os Ofícios de Registro de Distribuição têm função específica, cada um
deles, mas todos têm a mesma finalidade que é de tornar público os
atos praticados pelas partes envolvidas

O 1º, 2º, 3º, 4º Distribuidor registram todas as distribuições de feitos
ajuizados, ou seja, tudo que é levado a Juízo na Comarca da Capital,
incluindo aí os foros regionais como Campo Grande, Bangu, Ilha do
Governador, Jacarepaguá, Leopoldina etc. Todas as ações são registradas
em um desses cartórios.
O 5º, 6º Ofício Distribuidor garantem a publicidade dos atos pratica-
dos pelos Cartórios de Notas (registram-se todos os documentos, con-
tratos que lhe parecerem importantes) e Registros de Imóveis (obser-
var a jurisdição do imóvel).
O 7º Ofício Distribuidor lida com a distribuição dos títulos que se quer
protestar. Ex: cheque. Logo, se quiser saber se tem algum título protesta-
do em seu nome ou em nome de outrem, deve dirigir-se ao 7º Ofício e
requerer essa informação que virá em forma de certidão.
Assim, caso tenha interesse em saber se há algum feito judicial em seu
nome ou em nome de alguém, procure os cartórios acima (1º, 2º, 3º 4º).
Aproveitando que maio é o mês das noivas, querendo informar-se a res-
peito dos proclamas do casamento, se determinada pessoa foi e perma-
nece casado, é só requerer uma certidão junto ao 3º Ofício Distribuidor.
O 8º Ofício registra todos os outros feitos que não ajuizados, como
por exemplo, se um contrato foi registrado, este ofício informa quan-
do, quem são as partes, o teor do mesmo e em que cartório está.
Já o 9º Ofício registra todos os feitos ajuizados que sejam de compe-
tência dos Juízos Fazendários (Varas de Fazenda Pública), onde são
parte a Prefeitura, o Estado. Querendo saber se está sendo cobrado
pela Prefeitura ou Estado em impostos, taxas, este é o cartório responsável
para passar esta informação.
O 1º e 2º Ofício de Interdição e Tutela têm a incumbência de informar se
determinada pessoa está interditada ou sob curatela. Isso significa dizer
que, quando está em um negócio e tem dúvidas quanto à legitimidade
da parte em responder por ele, os cartórios de Interdição e Tutela infor-
mam sobre sua capacidade para compor o referido negócio. Digamos
que um maior de dezesseis anos e menor de dezoito anos, ou seja, re-
lativamente capaz aos olhos da lei, queira vender um imóvel e o interes-
sado tenha dúvidas. Deve dirigir-se aos cartórios acima descritos (1º, 2º,
3º, 4º) e saber se há ou houve uma ação de emancipação. Se lhe foi
concedida a emancipação, é plenamente capaz de realizar o negócio.
Obs: todos os cartórios devem ser consultados, porque a informação
poderá estar em qualquer deles.

Todos esses cartórios e tantos outros servem para ajudar a elucidar as
partes envolvidas quanto a sua capacidade civil, sua condição finan-
ceira, a situação do imóvel, se for esta a questão e mais informações,
que vêm através de certidões. Têm um custo, mas vale a pena pagar
esse preço para não se arrepender mais adiante.
O Registro serve não só para dar publicidade aos atos praticados pe-
las partes, mas também dar perpetuidade, seriedade aos mesmos.
Espero que assimilem a importância da utilização dos cartórios para
trazer mais transparência a seus negócios.

Conversar com vocês é sempre um prazer. Fiquem com Deus.

Reunião do CCS conta com a presença
do novo comandante do 18º BPM

O Espaço Laduma, no Anil, sediou a reu-
nião de mensal do Conselho Comunitá-
rio de Segurança da 18ª AISP, realizada
no dia 24 de abril. Na ocasião compare-
ceu o novo comandante do 18º BPM,
tenente-coronel Halicki, que se colocou
à disposição da população no combate
à criminalidade e também forneceu o
telefone do batalhão (2332-2594), que
funciona 24 horas por dia.
Durante o encontro, os moradores lamen-
taram a constante troca de comando das
Polícias Militar e Civil de Jacarepaguá e
solicitaram relatórios com as estatísticas
das operações policiais na região durante
o mês de abril. Os presentes ainda pedi-
ram que as autoridades presentes fizes-
sem a verificação no sistema do telefone
190, que frequentemente cai em chama-
da de espera, fazendo com que o cida-
dão deixe de denunciar, impossibilitando
a polícia de atuar em ações de flagrante.
Outra reivindicação foi quanto à fiscaliza-
ção com relação aos bailes funks que acon-
tecem tanto na Comunidade do Teixeiras
quanto na Rua Tirol e que seguem com
músicas em alto volume durante a madru-
gada sem nenhuma intervenção policial.
O tenente-coronel Halicki informou que os

moradores devem fazer a denúncia as-
sim que tomarem conhecimento da reali-
zação do evento. “O ideal é que isso seja
avisado o quanto antes, tendo em vista
que uma operação policial na decorrên-
cia do evento poderia ocasionar troca de
tiros e balear inocentes”, orienta o coman-
dante do 18º BPM.
Estiveram presentes também à mesa o
comandante Tibério, da 7ª inspetoria da
Guarda Municipal; Carlos Eduardo da
Silva, presidente do Conselho Comuni-
tário de Segurança; Rodrigo D’Eça, vice-
presidente do CCS; Simone Vilela, inves-
tigadora policial da 32ªDP; Major Romeu,
da UPP da Cidade de Deus e Thiago Souto,
assessor do novo subprefeito da Barra e
Jacarepaguá. O novo subprefeito da Barra
e Jacarepaguá, Alex Costa, não pôde
comparecer ao encontro em virtude do
trânsito caótico da Taquara, por conta de
um acidente na Estrada dos Bandeiran-
tes naquele dia.
A próxima reunião será realizada no dia
29 de maio, às 9 horas, na Comunidade
São Francisco de Assis, localizada na
altura do número 3.965 da Estrada dos
Bandeirantes, em Curicica (próximo a
Igreja São Francisco de Assis).

Aproximadamente 50 pessoas participaram do encontro mensal
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Centro Dyla de Sá passa por reforma
O espaço cultural oferece oficinas e projetos gratuitos

Com 16 anos de existência, o Centro Cultural Professora Dyla Sylvia de Sá, uma referência em manifesta-
ções artísticas na região, passa por reformas desde o ano passado visando atender melhor ao público.
As obras incluem restauração de toda a parte elétrica, troca das telhas, pintura e jardinagem. Outra
conquista foi a chegada de dez ventiladores comprados pela Secretaria Municipal de Cultura.

Avany Assis e Antonieta de Oliveira são as
gestoras do centro cultural

A nova gestora do local, Avany Assis,
conta que as obras permanecem em
andamento e estão proporcionando
excelentes melhorias ao centro cultural.
“Estamos, aos poucos, realizando as
obras necessárias para que o Dyla de
Sá continue a ser um lugar cada vez mais
agradável e acolhedor”, expõe a gestora.
O espaço sedia exposições em diver-
sos segmentos como pintura, fotogra-
fia e artesanato, apresentações musicais

como concertos, encontros de corais,
saraus, além dos festivais de poesia, mostras
de artes plásticas e workshops.
No espaço funcionam oficinas de teatro
adulto, alongamento, yoga, baralho e dança
cigana, dança de salão, dança do ventre,
tricô e crochê, preparação vocal, canto
coral, capoeira, desenho e pintura em tela.
O Centro Cultural também possui o pro-
jeto “Leros, Leros e Boleros”, com serestas
de cantores profissionais e amadores,
voltado para o público de todas as ida-
des, que acontece todas as terças-feiras a
partir das 15 horas. Além da roda de sam-
ba, com o grupo Samba na Mente, nas
tardes de sábado.
“O Centro Cultural oferece diversas
opções de lazer, cultura, conhecimento
e qualidade de vida e isso é fundamen-
tal, já que a Praça Seca não tem espaços
culturais que possam oferecer gratuita-
mente aos moradores esse leque de ati-
vidades”, relata a gestora Avany, que

acrescenta os benefícios das oficinas para
a comunidade. “Muitos alunos fizeram
de nossas oficinas um ‘ganha pão’, um
acréscimo na renda familiar. Jovens têm
saído das ruas e vindo aprender dança,
arte em tela, muitas senhoras aprendem
a fazer tricô e crochê para vender e é
muito prazeroso acompanhar tudo isso”.
Para a co-gestora do local, Antonieta
de Oliveira, o espaço também pro-
porciona uma congregação de dife-
rentes esferas. “O Centro Cultural
Professora Dyla Sylvia de Sá propor-
ciona uma integração total entre co-
munidade, escolas e outras institui-
ções”, relata a co-gestora.
No período de 2 a 6 de junho, o Cen-
tro Cultural Professora Dyla Sylvia de
Sá realizará a III Feira de Saúde Com-
plementar, entre 9 e 17 horas, com en-
trada franca. O Centro Cultural funcio-
na de segunda a sábado, das 9 às 18 horas
e aos domingos de 9 às 12 horas.

Centro Cultural Dyla Sylvia de Sá
Rua Barão, 1.180 - Praça Seca • Tel: 3833-4769

Teatro adulto - a partir de 16 anos – todos os
sábados das 11h às 14h
Teatro infantil – faixa etária de 8 a 12 anos - todas as
segundas-feiras das 17h às – faixa etária de 12 a 15
anos - todas as segundas-feiras das 18h30m às 20h
Alongamento – para todas as idades, todas as
terças-feiras das 10h às 11h30m
Yoga – todas as quartas-feiras das 9h às 10h e
quintas-feiras das 18h às 19h
Baralho cigano – todas as quartas-feiras das 14h às 16h
Dança cigana – todas as quartas-feiras das 16h às 18h
Dança do ventre – todas as quartas-feiras das 18h
às 19h30m
Tricô e crochê – todas as quintas-feiras das 9h às 11h
Preparação vocal – todas as quintas-feiras das 14h as 16h
Canto coral – todas as quintas-feiras das 16h às 18h
Desenho e pintura em tela – todas as sextas-
feiras das 10h às 17h
Dança de salão – todas as segundas-feiras das 9h
às 11h - sextas-feiras das 14h às 18h – sábados das
9h às 11h – projeto rio em forma
Capoeira – todas as sextas-feiras das 18h às 19h

Oficinas
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Calendário atualizado de vacinas da SMS
O serviço é oferecido gratuitamente nos postos de saúde do município
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou o calendário de vaci-
nação atualizado que engloba crianças, jovens, adultos e idosos.
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Lazer

Área de lazer volta a funcionar
na orla do Recreio

A área de lazer na orla do Recreio dos Bandeirantes voltou a funcionar
neste mês, no mesmo horário de sempre, das 7 às 16 horas. A diferen-
ça é que o trecho interditado é menor, ficando restrito à pista próxima
do calçadão, no sentido Recreio-Barra, entre a Avenida Gláucio Gil e
o retorno da Rua Governador Raul Veiga (Postos 10 e 9, respectiva-
mente). A interdição acontece sempre aos domingos e feriados. A in-
terdição da área estava suspensa desde o primeiro fim de semana de
dezembro do ano passado, devido ao aumento da procura de vagas
para carros na orla no período do verão.
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Cartas
DESINFORMAÇÃO E TRANSTORNOS NAS OBRAS

Queria saber quem é o responsável pela coordenação dessas obras
que ocorrem na Taquara? Pois a cada dia há um novo trajeto a ser feito,
um novo buraco aberto e demais buracos inacabados. Isso sem contar a
sujeira, a falta de sinalização, os transtornos no trânsito, além de funcioná-
rios que não têm informação para nos dar.

Nivea Salgado

Resposta da Subprefeitura - Nívea, estamos fazendo o possível para minimizar
os transtornos causados pelas obras que estão sendo realizadas na Taquara.
Todos os trajetos novos estão sinalizados, assim como todas as ruas, des-
vios e retornos pertinentes à obra. Quanto à informação sobre as obras da
Transcarioca, é só ligar para 0800-0202116 ou comparecer ao posto de in-
formações da Transcarioca que fica na Praça Seca, esquina com a Rua Barão.

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 apa-
rece. Com o calor que tem feito, temos de levar as crianças a pé por uma
longa distância, o que representa um descaso.
Após ligarmos para reclamar, tivemos a condução no horário, porém, pas-
sados três dias tudo voltou a ser como antes. Não existe ninguém com sen-
so de responsabilidade para colocar esse ônibus todos os dias úteis no ho-
rário escolar?  Sugiro que tenham dois horários fixos entre 12 e13 horas.

Alexandra Martins

Resposta da Subprefeitura - Encaminhamos sua reclamação para a Secre-
taria de Fiscalização de Transportes. Pedimos a sua compreensão porque
o sistema de transportes vai mudar a partir da implantação do BRT
Transcarioca, ainda no primeiro semestre deste ano. De qualquer maneira,
já enviamos ofício pedindo maior fiscalização e seu pedido de mais ôni-
bus, no horário escolar.

O QUE SERÁ DO FUTURO?

Trabalho no centro da Taquara e estou muito preocupada com a situa-
ção dos pedestres no local. Antes mesmo de ser iniciada a circulação
do BRT já aconteceram vários acidentes envolvendo motos, carros, bici-
cletas e, recentemente, uma vítima por atropelamento de ônibus.

Gostaria de sugerir o recrutamento de uma equipe para auxiliar os pedes-
tres, impedindo que esses cometam irregularidades como atravessar as
vias com o sinal aberto para os veículos utilizando objetos como apitos e
megafones para alertar os que desafiam o perigo.

Receio que o número de acidentes com vítimas cresça com a chegada do
BRT e ultrapasse os índices da Barra da Tijuca.

Fátima Alves

Resposta da Subprefeitura - A Prefeitura está atenta a essa questão de traves-
sia de pedestres. Estamos em período de obras e nem todos os sinais estão
funcionando, mas com o início do tráfego do BRT haverá uma passarela no
Largo da Taquara e sinais em todas as estações para garantir a travessia se-
gura. Também serão colocadas grades. Tudo para garantir a segurança.

A Física e o cotidiano

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

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

A vida no Cosmos
Quem, numa bela noite estrelada, nunca se perguntou sobre os maiores
mistérios da vida: “de onde viemos?”, “pra onde vamos?” e “estamos sozi-
nhos no universo?”.  A ciência também adora essas perguntas. Muitos cien-
tistas ao longo dos séculos dedicaram suas vidas para tentar compreender
o Cosmos e seus segredos. Giordano Bruno, por exemplo, foi um dos pio-
neiros no assunto vida extraterrestre. Durante a Inquisição afirmou que a Terra
não é o centro do universo, tampouco o é o nosso sol e que também o
percebia repleto de vida, além da nossa própria! Foi morto por suas con-
vicções, mas suas ideias ainda vivem. Outro grande cientista foi Carl Sagan
que, através do ceticismo e do método científico, dedicou sua vida a testar
as várias hipóteses para o surgimento da vida no planeta e como o proces-
so poderia se repetir em outros mundos.
Porém, algo que nenhum cientista de outras épocas tinha era a certeza da
existência de outros planetas orbitando estrelas que não o nosso sol! Isso
mudou na década de 1990, a partir da descoberta de muitos exoplanetas.
Hoje, não só conhecemos milhares de exoplanetas, como sabemos que existe
pelo menos um que é bastante parecido com a nossa Terra; único berço de
vida no cosmos até hoje conhecido!
O universo é realmente muito grande! São aproximadamente 200 bilhões
de galáxias, cada uma com outras 100 a 200 bilhões de estrelas. Nosso sol
é uma estrela entre outras 100 bilhões da Via Láctea. Há quem diga que
existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia do plane-
ta Terra! O mais legal é que cada estrelinha dessas pode conter pelo menos
um planetinha. Uns bem maiores (ou menores) do que o nosso, outros
aproximadamente do mesmo tamanho. E, mais ainda, alguns dentro de uma
região chamada zona habitável, que quer dizer que o planeta está afastado
de sua estrela o suficiente (nem tão perto e nem tão longe) para ter água no
estado líquido em sua superfície. E água é igual à vida! E vida é igual a
cientistas atrás de outros planetas com vida!
Pois bem, o exoplaneta Kepler-186f, que teve sua descoberta anunciada em
17 de abril último, é um desses planetas bastante interessantes. Possui ta-
manho ligeiramente maior que a Terra e está na zona habitável de sua estre-
la, a Kepler-186. Aliás, diga-se de passagem, o tipo de estrela da Kepler-
186 (anã vermelha) é o mais comum da nossa galáxia, representando em
torno de 70% de todos os pontinhos de luz que brilham em nossa galáxia-
mãe. Devem haver, portanto, muitos mundos semelhantes a esse por ai.
Estimativas iniciais apontam para milhões de planetas semelhantes ao nos-
so e em zonas habitáveis de suas estrelas.
Agora, lendo esses números, eu pergunto, caros leitores: alguém acredita
que existe vida em algum outro planeta desse universo?
Cada vez mais olhamos para mais longe e achamos planetas. E continua-
mos nossas buscas por qualquer vestígio de vida no Cosmos. Essa busca
dificilmente cessará até encontrarmos alguma evidência. E quais as impli-
cações para o nosso dia a dia de uma possível descoberta de vida alienígena?
Esse questão foi levantada no Fórum Econômico Mundial em 2013 como
um dos “fatores X”, que são questões extremamente relevantes e que mere-
cem uma atenção especial das nações, para que os governantes não se-
jam pegos de surpresa. Nesse documento, a descoberta de vida alienígena
é tida como muito provável no prazo de até 10 anos! Será?
Parece que a pergunta agora é “quando encontraremos algo” e não mais “se
encontraremos algo”. Talvez, em menos de uma década, olhar para o céu à
noite tenha um significado inteiramente diferente do que já teve algum dia!

Abaixo, deixo dois sites da internet para consultas. Divirtam-se!

Link 1 - O sinal WOW (em inglês): http://en.wikipedia.org/wiki/Wow!_signal
Link 2 – Fórum Econômico Mundial debate a descoberta de vida em outros mundos
(em inglês): http://reports.weforum.org/global-risks-2013/section-five/x-factors/

Leia o texto completo no blog: http://fisicaeodiaadia.blogspot.com.br

Sua Reclamação BARRA E JACAREPAGUÁ
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET
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Você Repórter
Envie suas fotos
para o nosso site
Nosso site possui uma seção es-
pecial para suas fotos e danúncias.
Envie para:
redacao@nossobairro.net
www.nossobairro.net

Data

Reunião da
Comissão de
Meio Ambiente
será no dia
22 de maio

Com o objetivo de conscientizar
os moradores da região e auxili-
ar na resolução de problemas
ambientais, a próxima reunião da
Comissão de Meio Ambiente de
Jacarepaguá será realizada no dia
22 de maio, às 9 horas, na Lona
Cultural Jacob do Bandolim, lo-
calizada na Praça do Barro Ver-
melho (Praça Geraldo Simonard),
S/N, Pechincha.

Novo Subprefeito
Alex Costa assume subprefeitura
da Barra e Jacarepaguá

O antigo secretário municipal da Ordem Pública do Rio, Alex Costa, as-
sumiu no início de abril o cargo de subprefeito da Barra da Tijuca e
Jacarepaguá. Assessor de Eduardo Paes há mais de 14 anos, Alex che-
gou a exercer o cargo de subprefeito da Barra entre os anos de 2001 e
2003. “Trago a minha experiência em um cargo que cuidava de toda a
cidade, para somar e atender aos pedidos dos moradores dessa região
que é uma das que mais cresce na cidade”, destaca Alex. O antigo subprefeito
deixou o posto para ser candidato às eleições de 2014.

Teve início no dia 22 de abril e irá
até o dia 9 de maio a Campanha
Nacional de Vacinação contra a
Gripe. A meta da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) é imunizar
pelo menos 80% de cada um dos
grupos prioritários, o que represen-
ta cerca de 1,250 milhão de pes-
soas. Serão vacinados idosos, ges-
tantes, crianças de seis meses a 4
anos, mulheres no período de até
45 dias após o parto, indígenas,
presos, doentes crônicos e profis-
sionais de saúde.

Gripe

Vacinação contra
a gripe vai até o
dia 9 de maio

O tenente-coronel Claudio de Bessa
Halicki assumiu no dia 7 de abril o
comando do 18º Batalhão da Po-
lícia Militar (Jacarepaguá). Halicki,
que atuava na UPP do Jacarezinho,
substitui o tenente-coronel Washing-
ton Tavares Freire, que estava na
função desde 23 de agosto de
2013. A troca de comando faz parte
da rotina dos batalhões.

18º BPM

Claudio Halicki
assume o comando
do 18º Batalhão

Atendidos
Gardênia ganha
Ecoponto
Após várias reclamações dos mo-
radores da comunidade da Gardênia
Azul devido ao descarte irregular de
lixo na região, a Subprefeitura da
Barra e Jacarepaguá está instalan-
do um Ecoponto na Avenida Isabel
Domingues. Enquanto as obras es-
tão em andamento, a Comlurb está
disponibilizando duas caixas com-
pactadoras com capacidade para 12
toneladas e 100 contêiners, além dos
serviços de remoção mecanizada e
quatro caminhões basculantes três
vezes por semana.

Multas de trânsito
agora podem ser
parceladas em
12 vezes
Os motoristas que tiverem multas
de trânsito municipais vencidas até
31 de dezembro de 2012 já podem
fazer o parcelamento da dívida em
até 12 vezes e com 30% de descon-
to. Quem preferir, também tem a
opção de pagar à vista, com 50%
de desconto. Em ambos os casos
o valor é corrigido pelo índice IPCA-
E. A medida teve início no dia 1º de
abril e os pedidos devem ser feitos
pelo site http://iportal.rio.rj.gov.br/
mpmweb . É necessário  ter apenas
a placa e o Registro Nacional de
Veículos Automotores (Renavam) do
veículo. Depois é só imprimir o boleto
e se dirigir a uma agência cadastra-
da para a realização do pagamento.

Parcelamento

Notas

Resgate
Patrulha Ambiental resgata filhote de
tucano na Freguesia

Um filhote de tucano-de-bico-preto foi resgatado por uma equipe da
Patrulha Ambiental, formada por guardas municipais e agentes da se-
cretaria municipal de Meio Ambiente, em um apartamento na Freguesia
na manhã do dia 2 de abril. O morador acionou os agentes através da
Central 1746 da Prefeitura do Rio, que funciona 24 horas. A ave foi enca-
minhada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS),
localizado em Vargem Pequena. Ao flagrar animais silvestres em área urbana
ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat, a população pode
contatar o1746. Não é aconselhável tocar no animal para não haver ris-
co de agravar as lesões.
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Psicóloga

O desafio dos
concursos públicos

Quando o assunto é concurso público, fatores como a estabilidade de
emprego, os salários atrativos e a jornada de trabalho respeitada, entre
outros benefícios associados à carreira, impulsionam a concorrência na
busca por uma vaga neste setor. Entretanto, ingressar na carreira públi-
ca requer dedicação, organização, disciplina e equilíbrio emocional,
elementos fundamentais para manter o ritmo puxado dos estudos.
É importante fazer um planejamento de horário, pois não adianta passar
horas seguidas trancado no quarto estudando, sem alternar com mo-
mentos de lazer e descontração. Isso só aumentará o estresse, o cansa-
ço e a ansiedade. Por isso, definir um tempo para realizar cada tarefa ao
longo do dia pode ajudar na organização da rotina. Mas lembre-se: nada
de fazer uma atividade pensando na outra, procure dedicar-se àquilo que
estiver executando no momento.
Aprender técnicas de automotivação também pode ajudar no sucesso
para passar em um concurso. Estar motivado irá impulsioná-lo a superar
as situações mais difíceis da preparação e prosseguir no objetivo alme-
jado. Para isso tenha projetos, mantenha seus sonhos e lembre-se dos
resultados positivos que obterá se persistir no seu caminho. Afaste o
pensamento de desistir, e se isso acontecer, pare, respire e exercite sua
mente com sentimentos que tragam satisfação e esperança, mesmo com
as dificuldades das circunstâncias.
Trabalhe com o corpo também, uma boa caminhada beneficiará sua auto
estima, memória e atenção, segundo estudos científicos, além de auxi-
liar a afastar o tédio. Por isso mexa-se, faça exercícios físicos, mude o
local de estudos, inverta a ordem das matérias, faça um passeio, mas
não perca o foco dos motivos pelos quais você deseja um emprego
público. A motivação precisa ser constantemente renovada.

Vale por fim ressaltar que não se deve investir no concurso como a única
“salvação” para todos os problemas da vida, pois a carga pode ficar pesada
demais. Mesmo que a aprovação não seja imediata, não se abata: o êxito
poderá vir em outro tempo.

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

CEL.: (21) 99774-7876 /  CRP 05/30956
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Na mira do leitor

POSITIVO
O projeto Humor in Riso, criado e apresentado pelo humorista André Lucas,
traz, às segundas-feiras no Teatro Iracema de Alencar, no Retiro dos Artistas,
um show com a apresentação de diferentes comediantes já consagrados
na mídia. Além de animar a plateia, o projeto tem como objetivo ajudar o
Retiro dos Artistas. Com 1 Kg de alimento, o público paga meia entrada.

NEGATIVO
Os semáforos para travessia de pedestres nas pistas da Avenida Nelson
Cardoso foram instalados com comando manual, mas são dois coman-
dos distintos. O primeiro fecha só uma das pistas, mantendo a outra livre
para veículos, obrigando o pedestre a permanecer entre uma pista e ou-
tra, justamente onde trafegará o BRT. Quando o pedestre não presta a atenção,
corre o risco de ser atropelado. O ideal seria a instalação de um comando
único para fechar as duas pistas simultaneamente.

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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Projeto Shakespeare nas
Praças chega a Jacarepaguá

A Praça do Barro Vermelho, no Pechincha,
recebeu no dia 27 de abril o projeto
Shakespeare nas Praças, com a peça “So-
nho de Uma Noite de Verão”. Os morado-
res da região tiveram a oportunidade de
assistir gratuitamente o espetáculo basea-

do na literatura de William Shakespeare. O
projeto, que visa levar a obra do autor para
as praças públicas da cidade, tem parceria
com a Secretaria Municipal de Cultura do
Rio de Janeiro e recebeu recentemente o
prêmio “Artes nas Ruas”, da Funarte.
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Saiba mais sobre o resguardo
Especialista explica cuidados importantes para esse período

Quarentena ou resguardo são os nomes populares usados para
designar o período de, em média, 45 dias da mulher após o par-
to. A mãe, além dos cuidados com o bebê, também precisa se
preocupar com a sua recuperação.

É comum a mulher apresentar sangramentos durante o resguardo, porém não mais que 30 dias

A ginecologista obstetra e coordenadora
médica de Centro Cirúrgico do Hos-
pital Rios D’Or, Andréia de Azevedo
Ferreira (CRM: 52720356) explica que
o resguardo é um período em que a
mãe e o bebê estão em fase de conhe-
cimento e adaptação à nova realidade,
por isso alguns cuidados são importan-
tes de serem observados. “É aconse-
lhável que a mãe fique em casa, evite
visitas em excesso, não pegue peso e
procure ingerir alimentos de 3 em 3
horas. Mãe e recém-nascido devem
pegar sol durante 20 minutos, entre 7
e 10 horas da manhã”, orienta.
É importante lembrar que a mãe é o
“filtro do bebê”, por isso a atenção
com a alimentação deve ser redobra-
da. “A mulher deverá ingerir alimen-
tos saudáveis e frescos. Deve dar pre-
ferência aos líquidos naturais (água,
suco), frutas e alimentos leves, evitan-
do condimentos, refrigerantes, bebidas
alcoólicas e achocolatados, já que essas
são substâncias que podem causar
cólicas no recém-nascido”, expõe a

ginecologista obstetra.
Com relação à amamentação, a mãe
deve passar uma gaze com água nos ma-
milos e expô-los ao sol por aproximada-
mente 20 minutos após amamentar, assim
evitará as rachaduras e o desenvolvimen-
to de fungos, o que poderia dificultar o
aleitamento. “Se possível, a mulher pode
fazer uso de pomadas para amamentação
sempre após as mamadas. Atualmente, elas
não precisam ser retiradas, pois são à base
de Lanolina e não fazem mal ao recém-
nascido”, relata a médica.
Durante o resguardo, é comum a mu-
lher apresentar sangramentos, mas eles
não devem ultrapassar 30 dias. Entre
as reações decorrentes do parto estão
cólica referente à contração uterina,
dores leves durante a amamentação no
pós- parto normal e dor na incisão ci-
rúrgica e edema de membros inferio-
res no pós-parto cesárea. Após o tér-
mino do resguardo e retorno ao obstetra
para nova avaliação, a atividade sexual
pode ser liberada, mas é possível ha-
ver ressecamento vaginal.
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No Bairro Acontece...

SOLTANDO A VOZ
Sr. Ernesto Fernandes solta a voz na
apresentação do projeto Lero Lero e
Bolero no Dyla de Sá, no dia 08.

DE VOLTA AOS ANOS 80
Sylvinho Blau Blau apresentou seu
show acústico "Anos 80" no Teatro Sesi
Jacarepaguá, no dia 05

HUMOR IN RISO
Filipe Pontes se apresentou no proje-
to “Humor in Riso”, dia 07, no Teatro
Iracema Alencar no Retiro dos Artistas ENCONTROS

Marcio Gomes e o convidado Ataulpho
Alves Jr  no "Encontros Sesi Cultural"
dia 09 no Teatro Sesi Jacarepaguá

SAUDADES DE ELIS
O cantor Tunai em seu show no Teatro
Sesi Jacarepaguá no dia 03, homena-
geando Elis Regina.

NERSO DA CAPITINGA
No dia 31, o humorista Pedro Bismarck se apresentou
no Retiro dos Artistas com seu inesquecível persona-
gem Nerso da Capitinga no projeto "Humor in Riso"
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Destaque na Lona
Anjos da Noite vai agitar Lona

A banda “Anjos da Noite” se apresenta na Lona Jacob do Bandolim, dia
10 de maio, às 19h.

Destaque no Retiro
Humor in Riso - Fase 2

O Teatro do Retiro dos Artistas recebe dia 12 de maio, o espetáculo do
humorista Sérgio Mallandro. No dia 19, Rodrigo Sant’anna e dia 26, Tom
Cavalcante. As apresentações fazem parte do projeto Humor in Riso, em
sua segunda fase. Com apresentação de André Lucas, o projeto  prome-
te arrancar boas gargalhadas do público e também visa ajudar o Retiro
dos Artistas. Todos os shows começarão rigorosamente às 21h. Com a
doação de 1kg de alimento, o público paga meia entrada. Informações:
2446-7222 / 3327-4591/ www.bozoshow.com.br.
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Agenda Cultural As informações são de responsabilidade dos centros culturais e estão sujeitas a alterações.
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CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
PROFª. DYLA SYLVIA DE SÁ
Rua Barão, 1180 – Praça Seca.
Informações: 3833-4769

Dias 10 a 17/05 - “Os Cariocas” - Peça
teatral às 20h
Dia  - “Pelo buraco da fechadura” - Peça
teatral
Dias 12 a 21/05 - Mostra de artes plásti-
cas “Quilombolas”

TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788

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

Dia 09/05 – Show com Carlinhos Ver-
gueiro às 21h.

Dia 14/05 – Encontros Sesi Cultural com
Márcio Gomes. Convidada Especial:
Doris Monteiro às 20h.

Dias 19/05 a 31/05 – Exposição Rubens
Gerchman "Seleção de Craques", nos
dias e horários das atrações.

Dia 24/05 – Peça teatral "Segredos" às 21h.

Dia 26/05 – Show com Paula Lima no Palco
MPB às 20h.

Dia 31/05 – Peça infantil "O Esquecimento
Global" às 17h.

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

Dia 04/05 – Manhã de Choro com o Gru-
po “Tocata do Rio” às 10h
Dia 04/05 – Zouk na Lona às 19:30
Dia 10/05 – Show com a banda “Anjos da
Noite” às 19h
Dia 11/05 – Forró na Lona às 19h
Dia 16/05 – Baile de dança de salão
às 18:30
Dia 17 e 18/05 – Peça adulta “A vida é
uma piada” às 20:30
Dia 18/05 – Peça teatral “Peppa Pig” às 20:30
Dia 23/05 – Peça adulta “Hamlet” às 20:30
Dia 25/05 – Sertanejo às 20h
Dia 28 e 29/05 – Peça teatral “Como
nascem as estrelas” às 15h

Dia 07/06 – Ricky Valen às 20h
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Dicas de Concursos

Fundação Biblioteca Nacional (FBN)
Inscrições até 08 de maio
A Fundação Biblioteca Nacional (FBN) está com inscrições abertas para
concurso público que visa nomear 40 profissionais para preencher vagas nos
cargos de Bibliotecário (18 vagas + 2 para Portador de Necessidades Espe-
ciais); Técnico em Documentação I em Biblioteconomia (12 vagas + 1 PNE)
e Arquivologia (6 vagas + 1 PNE). Os candidatos devem ter Ensino Superior
em Biblioteconomia ou Arquivologia, e registro no respectivo conselho de
fiscalização do exercício profissional. O salário pode chegar a R$ 4.247,82,
considerando o regime de 40 horas semanais. As provas serão realizadas somente
no município do Rio de Janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 54,00 e as ins-
crições são realizadas somente via internet até as 23h59min do dia 8 de maio
pelo site www.idecan.org.br.

UEZO - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste
Inscrições até 09 de maio
O Centro Universitário Estadual da Zona Oeste realizará concurso público
destinado ao provimento de uma vaga de professor para atuar na área de
Farmacotécnica, em regime de 20 horas semanais e remuneração de R$
2.070,50. O candidato deve ter graduação em Farmácia, com mestrado em
Ciências Farmacêuticas, ou áreas afins. As inscrições devem ser efetuadas
até o dia 09 de maio, na Unidade Universitária de Farmácia da Instituição,
que fica na Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, 1.203, sala 311, Campo
Grande, nos dias úteis entre 9 e 12 horas ou das 13 às 16 horas.

Cobra Tecnologia S.A
Inscrições até 12 de maio
Com objetivo de preencher 150 vagas imediatas, além de formar cadastros
de reserva para os cargos de Técnico e Analista em seu quadro de servido-
res, a Cobra Tecnologia S.A/ BB Tecnologia e Serviços S.A está com inscri-
ções abertas para concurso público nas funções de Técnico de Operações/
Equipamentos, Técnico Administrativo/ Administrativo e Analista de Opera-
ções para os perfis de Programador/ Plataforma Mainframe, Programador/
Plataforma Baixa, Negócios e de ERP/ Funcional, todas com contratos em
regime celetista. A remuneração pode chegar a R$ 3.581,38.
Além da cidade do Rio de Janeiro, os selecionados poderão ter como local
de trabalho as unidades de Assis (SP), Barretos (SP), Barueri (SP), Bauru (SP),
Fernandópolis (SP), Jaú (SP), Mogi das Cruzes (SP), Mogi Mirim (SP), Piracicaba
(SP), Registro (SP), Rio Claro (SP), São Paulo (SP), Brasília (DF), Goiânia (GO)
e Belém (PA).
Os candidatos podem se inscrever até o dia 12 de maio pelo site
concursos.quadrix.org.br. As taxas são de R$ 26,00 para Técnico Adminis-
trativo, de R$ 28,00 para Técnico de Operações e de R$ 38,00 para Analistas.

UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Inscrições até 30 de maio
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) está com inscrições abertas
para concurso público que visa o preenchimento de uma vaga para Profes-
sor Doutor em Medicina para atuar na área de Fisiatria. O salário é de R$
5.497,00, em jornada semanal de 40 horas. Os candidatos devem efetuar a
inscrição no Departamento de Medicina Interna, HUPE - BLV, 28 de Setem-
bro, 77, 3º andar, no horário entre 9 às 12 horas e das 13h30 às 16 horas, no
período de 5 de maio a 30 de maio. O valor da taxa é de R$ 274,85. O cer-
tame será válido por dois anos, a contar do resultado das provas, com chance
de ser prorrogado por igual período.
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Freguesia recebe Operação Lixo Zero

O Programa Lixo Zero chegou à Fre-
guesia no dia 28 de abril. A campa-
nha de conscientização contou com a
distribuição de sacolas plásticas e
lixeirinhas para carro, além da expo-
sição de faixas utilizadas nos sinais de

trânsito, para chamar a atenção dos
motoristas dentre as quais, “Não jogue
lixo no chão. O Rio agradece”. O pro-
grama já reduziu a quantidade de lixo
jogado nas ruas em 58% nos bairros,
com operação permanente.
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Hair Stylist

LÉO FREITAS
CABELEIREIRO

LPINTO.LEO@GMAIL.COM

Dicas rápidas que auxiliam
a saúde dos cabelos

Diariamente escuto das clientes queixas sobre o estado dos seus cabelos,
incluindo queda, falta de brilho e maciez, pontas duplas, coceira no couro
cabeludo, entre outras. Explico que esses danos podem estar relaciona-
dos ao uso inapropriado de produtos químicos, assim como alterações
hormonais ou emocionais. É recomendável uma visita ao dermatologista
quando os problemas são mais críticos, mas nas queixas mais simples sugiro
produtos de ação comprovada por especialistas. Sendo assim apresento
uma lista de dicas que contribuirão para o trato de suas madeixas.

1) Após a lavagem dos cabelos, evite prendê-los sem que os mesmos es-
tejam secos. A umidade favorece o surgimento de fungos no couro cabe-
ludo, além de provocar quebra e queda dos fios. Utilize produtos defrizantes
para proteger os cabelos da umidade;

2) Na hora de pentear os cabelos, opte por pentes de madeira, pois os de
plástico aumentam a "eletricidade" dos fios, deixando-os mais arrepiados;

3) Aposte em tratamentos como hidratação, cauterização, selagem e re-
construção para ajudar a minimizar o frizz;

4) As hidratações caseiras são aliadas das madeixas, porque revigoram o
brilho e a maciez dos fios de cabelos. Recomendo hidratar os cabelos uma
vez por semana ou quinzenalmente;

5) No dia a dia, evite utilizar o secador muito próximo aos cabelos, para
não ressecá-los e queimá-los;

6) Opte por modelos de secadores e chapinhas com íons negativos, pois
fecham as cutículas dos cabelos e controlam o frizz;

7) Utilize finalizadores como pomadas e ceras, pois protegem os cabelos
do calor e também disciplinam os fios;

8) Produtos à base de nutrientes como queratina, argam, manteiga de carité,
gérmen de trigo e mel são os mais usados no combate ao frizz;

9) Não abra mão do condicionador na lavagem dos cabelos, pois ele neu-
traliza a ação do xampu e fecha as cutículas dos fios.

Não esqueça que os cabelos traduzem a vaidade humana e cuidar bem
deles vai além de lavá-los e penteá-los.

Devotos de Ogum fazem festa dia 23

No dia 23 de abril, centenas de devotos e
convidados participaram da comemoração
do dia de São Jorge e os 10 anos da inau-
guração da Ordem Espiritual Caboclo Co-
bra Coral, no Pechincha. Durante a cele-
bração, a professora de dança Bianca de
Oliveira e a aluna Silvana Gonçalves apre-
sentaram uma dança em homenagem ao

Orixá. O Babalorixá Célio Silva, dirigente da
Casa, e que comemorou seu aniversário
nesse mesmo dia, agradeceu a presença
de todos, pedindo benção aos Orixás e muita
fé e sabedoria.

Informações:
www.ordemcobracoral.com.br

A professora Bianca de Oliveira e a aluna Silvana Ginçalves dançam para Ogum
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ENTULHO NO RIO GRANDE

Sou moradora da Taquara e estou espantada com a quanti-
dade de entulho e material de obra deixados na beira do Rio
Grande, no local onde ficava a feirinha de legumes e verduras da
Taquara. O que a prefeitura está esperando para retirar o entulho,
uma chuva que o leve para dentro do rio? Gostaria que alguma
providência fosse tomada pela prefeitura ou pelos responsáveis
pela obra do corredor expresso Transcarioca.

Sonia Silva

ABANDONO NA RUA ARATICUM

Gostaria de manifestar minha indignação em relação a bagunça tanto
no trânsito, quanto na limpeza da Rua Araticum, no Anil. São carros e
caminhões parando em qualquer lugar e também em filas duplas, além de
carros velhos abandonados. A sujeira é outro problema, pois a Comlurb só
varre a rua até o Condomínio dos Bancários, o restante da via é uma bagun-
ça só. O local está totalmente esquecido.

José Dias

PROBLEMAS NA FREGUESIA

Sou moradora da Estrada Caribu e, constantemente, a população que
trafega pelo local tem sido alvo de assaltos na calçada do Bosque da
Freguesia. Seja voltando do Largo da Freguesia caminhando ou até mes-
mo, descendo no ponto do ônibus na esquina. O Bosque não tem nenhuma
segurança à noite, o que faz com que “bandidinhos” se escondam na mata.
E a própria Estrada Caribu não acaba no lado do bosque, ela segue subin-
do em direção à Estrada do Gabinal e esse pedaço está abandonado. Não
tem iluminação nesse trecho da rua, o asfalto está todo esburacado, a rua
é usada frequentemente para "cortar" o trânsito da Estrada do Gabinal e
nem assim a via é cuidada, tem um matagal enorme na subida da rua, onde
sempre ficam pessoas estranhas escondidas.

Danielle Palhares

LIXO

DESMAZELO DOS COMERCIANTES

Diariamente passo pela Rua Bacairis, nas proximidades das ruas Apiacás
e Ariapó, na Taquara, e fico impressionado com o desrespeito de alguns
comerciantes.  O pedestre fica impossibilitado de andar livremente pela calçada
devido a existência de mercadorias, toldos e expositores espalhados que
impedem uma caminhada tranquila. É necessário desviar de vários obstá-
culos e chega-se a esbarrar nos objetos.
Alguma providência deverá ser tomada pelo órgão que fiscaliza esses es-
tabelecimentos, pois a calçada é pública. Os bairros da Taquara e Fregue-
sia estão precisando de um choque de ordem, urgentemente, pois é vergo-
nhoso o cenário de desmazelo.

Francisco Alves

SARDINHAS EM LATA

Moro em Realengo, mas trabalho na Taquara e de segunda a sex-
ta-feira faço uso do ônibus da linha 803 para esse deslocamento.
O grande problema é que esses ônibus estão sempre lotados e é a única
opção para o trajeto. Gostaria de saber se há possibilidade de acrescenta-
rem mais ônibus nessa linha, ou até mesmo vans no intuito de minimizar
o desconforto dos muitos usuários que estão constantemente viajando como
"sardinhas em lata".

Adilson Santiago
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Criado há três anos, o sistema de ouvidoria da Prefeitura do Rio
1746 já recebeu nesse período 9,2 milhões de reclamações. Entre
os serviços mais solicitados pelo cidadão estão estacionamento
irregular, iluminação pública, reparo de buracos na pavimenta-
ção, limpeza de logradouro e fiscalização de táxis, ônibus e vans.

A Taquara está entre os bairros recor-
distas em solicitações, ocupando a quinta
posição com um total de 58.297 recla-
mações. O bairro da região de Jaca-
repaguá fica atrás somente de Campo
Grande, Tijuca, Copacabana e Bangu.
As principais reivindicações dos mora-
dores da região são
remoção de entulho,
estacionamento irre-
gular e reparos em
lâmpadas apagadas.
As reclamações não
são muito difíceis de
serem observadas
por quem transita
pelas ruas, não só da
Taquara, como de
toda Jacarepaguá.
“Esse é o bairro
mais sujo que eu co-
nheço. Antigamente
o serviço de remo-
ção de entulho era
pago e as ruas eram
mais limpas do que
agora, que o servi-
ço é gratuito”, critica
a moradora da Ta-
quara, Maria da Con-
ceição Martins.
O serviço de remo-
ção de entulhos é re-

alizado pela Companhia Municipal de
Limpeza Urbana (Comlurb) através do
canal 1746, mas parte da população
insiste em lançar nas ruas e rios, os en-
tulhos que se somam aos resquícios das
obras públicas que acontecem na região.
A Comlurb também faz a remoção de

galhadas provenientes de podas de ár-
vores e de bens como fogões, geladei-
ras, sofás, eletrodomésticos, entre ou-
tros, além de entulhos. É bom frisar que
o serviço gratuito cobre apenas peque-
nas obras, com quantidade máxima de
150 sacos de 20 litros. Acima disso, o
proprietário da obra deve contratar um
serviço particular de caçamba.
O estacionamento irregular também é
um problema bastante comum no bair-
ro e é uma das solicitações mais rece-
bidas via aplicativos para celulares do
1746 na cidade, e a segunda nos dados
gerais, ficando atrás somente da remoção

de entulhos. Carros ocupando todo o
espaço da calçada obrigam os pedes-
tres a transitarem pela pista. O estacio-
nando em porta de garagens, esquinas,
em baias de ônibus e em vagas impró-
prias são alguns dos problemas.
“Estacionamento irregular é o que mais
tem aqui na Taquara, são muitos carros
estacionados sobre as calçadas e o pedestre
não consegue nem andar direito no es-
paço que pertence a ele”, expõe An-
tônio Carlos do Nascimento, portei-
ro de um condomínio na Taquara. Para
a comerciante e moradora do bairro,
Carmem Souza, a falta de locais regula-
mentados destinados ao estacionamen-
to nas ruas é um agravante. ”As pessoas
não têm onde parar e acabam estacionan-
do em locais impróprios”, avalia.
Uma das principais reclamações, o re-
paro de lâmpadas públicas apagadas tam-
bém está entre as principais reclamações
na cidade, ocupando a terceira colocação
no ranking geral.
No intuito de ampliar a facilidade do
cidadão em suas reclamações, a Cen-
tral de Atendimento ao Cidadão 1746
lançou no dia 25 de março novas ver-
sões do site e do aplicativo para celu-
lares, com o objetivo de acelerar o con-
tato na solicitação de serviços dos órgãos
municipais. Em 2013, foi registrado um
aumento no número de solicitações de
48% via site e 58% via aplicativo, em
relação ao ano de 2012. A ouvidoria
tem capacidade para 300 atendimentos
simultâneos e 600 mil atendimentos por
mês e funciona 24 horas por dia. As so-
licitações podem ser feitas pelo telefo-
ne 1746, por aplicativos para celulares
ou pelo site www.1746.rio.rj.gov.br

Cena corriqueira: carros parados nas calçadas, deixando os pedestres sem ter por onde passar

Restos de obras impedem passagem

As constantes obras na região agravam o acúmulo de entulhos nas ruas da Taquara

Moradores registram entulhos abandonados

Taquara entre as reclamações do 1746
Bairro é um dos recordistas de queixas. Remoção de entulho, estacionamento
irregular e reparos em lâmpadas são as  principais queixas dos moradores
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Frango a parmegiana

Olá leitores!  Na edição no mês de maio, tradicional mês da noi-
vas e do dia das mães, trago como sugestão uma receita que
certamente agradará aos filhos ou ao marido recém-casado.
Trata-se de um prato que é resultado da influência italiana sobre
a culinária paulista – isto é, um prato brasileiro. Originalmente
foi concebido para utilização com carne bovina, mas adaptado
para ulilização da carne de frango, e normalmente utiliza o filé
de peito.  A nossa receita utiliza o peito de frango cozido e desfi-
ado, que dá ao prato uma maior leveza e sabor próprio.

Ingredientes:
• 2 colheres de sopa de óleo de soja
• 1 cebola média picada
• 3 ½  xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado
• 1 copo de 200 ml de requeijão cremoso
• quanto baste de molho de tomate refogado
• quanto baste de parmesão moído
• quanto baste de mussarela fatiada
• 1 cebola média cortada em rodelas, para cobrir
• 1 tomate cortado em rodelas
• Sal a gosto

Modo de Fazer
Em uma panela, aqueça o óleo e doure levemente a cebola.  Junte o fran-
go desfiadoe refogue por 3 minutos, mexendo sempre.  Retire do fogo e
junte o requeijão cremoso, misturando bem.  Reserve num refratário médio
untado e alterne camadas de molho, frango, mussarela e parmesão, por
último acrescente a cebola  e o tomate cortados em rodelas.   Leve ao for-
no, preaquecido, em temperatura média até os queijos derreterem. Sirva
com arroz branco e batata sauté.

Receita
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Touro:
Governados por Vênus, os taurinos são pessoas bonitas por natureza, práticos,
persistentes, mas podem pecar na gula.
Partes do corpo:  garganta (donos de bela voz)

Previsão astrológica
do mês de maio

Áries (21/03 a 21/04):  período
de muitas conquistas, enfren-
tamentos e decisões. É bom
passar na academia para liberar
um pouco essa energia.

Peixes (20/02 a 20/03): não se
deixe enganar pelas aparên-
cias, você pode estar muito
carente e não enxergar a re-
alidade dos fatos.

Aquário (21/01 a 19/02): você
estará mais sociável, mais amá-
vel e rodeada de amigos, graças
à sua forma humana de enten-
der os outros.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
segure os gastos extras, esse
mês poderá ter uma despesa
que não estava no seus planos.

Sagitário (22/11 a 21/12):
não perca a chance de mu-
dar de emprego, o Novo sem-
pre nos mostra algo a crescer
e progredir.

Escorpião (23/10 a 21/11):
seja verdadeiro no que diz, isso
basta para você ser compre-
endido.

Libra (23/09 a 22/10): fortale-
ça a relação, faz  para o outro
aquilo que gostarias que fizes-
se para você.

Virgem (23/08 a 22/09):  põe
em dia as despesas, a parte
financeira não está boa para
planejamentos a longo prazo.

Leão (22/07 a 22/08): se sen-
tir necessidade de recolher-
se, ficar um tempo sozinho,
não tenha medo, mais forte
ficarás após esse período.

Câncer (21/06 a 21/07): ser
representante de um grupo,
nesse momento, canceriano, é
tudo que você precisa para sen-
tir-se unido a alguém.

Gêmeos (21/05 a 20/06):  mer-
cúrio em Touro, guarde um pou-
co as palavras, ouça mais e com
certeza sairá ganhando.

Touro (21/04 a 20/05): ótimo
momento para conquistas, exis-
te um romantismo no ar, sua be-
leza irradia ternura. Aproveite, o
mês de maio está chegando.

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) Mas
Nós íamos ao cinema, mas choveu muito, e não mais.
2) Mortadela
Foi servido pão com mortadela no café da manhã, e não mortandela.
3) Suada
Valéria correu tanto que chegou suada, e não soada.

Erros de português frequentes
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET
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