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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 nova e surpreendente realidade
da Copa do Mundo

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

Num país como o Brasil, em que a
tradição e a predileção pelo futebol
são notórias, acredito que esta Copa
do Mundo tende a ter um clima di-
ferente, se a compararmos com ou-
tras competições anteriormente reali-
zadas no país.
Embora um evento deste porte, deno-
minado Copa das Copas por alguns
políticos, nos remeta a um foco es-
pecífico – o futebol –, na prática sa-
bemos que no período que antece-
deu o evento aconteceram episódios
polêmicos, com manifestações,
depredações, debates e, lamentavel-
mente, vítimas.
As coisas não andam fáceis para o
governo. Além dos inúmeros proble-
mas decorrentes do descontentamen-
to de alguns grupos da sociedade, que
não apóiam a realização do Campe-
onato Mundial em nosso país, tam-
bém está difícil apresentar soluções
que satisfaçam os descontentes.

Com tantos obstáculos, escândalos en-
volvendo empresas importantes como
a Petrobrás e manifestações espontâ-
neas com diversos fins em todo o ter-
ritório nacional, fica a lacuna entre a ques-
tão das verbas fornecidas ao país-sede
do evento e os ideais de uma popula-
ção que se julga injustiçada.
A título de simplificar este contexto,
vou me ater à essência de três con-
dutas indispensáveis para qualquer
disputa esportiva: o respeito, a disciplina
e a garra. A minha torcida é respeitosa,
disciplinada e espero, de coração, que
os envolvidos neste projeto integrem
torcidas regidas por esses comporta-
mentos também, aliados aos sentimentos
de esperança e serenidade.
Se você não acredita que muita coisa
mudou desde a primeira Copa sediada
no Brasil, leia a matéria das páginas
14 e 15.
Boa leitura e não esqueça que
esporte é saúde!
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Homenagem

Escola Municipal Renato Leite
presta homenagem às mães

As mães dos alunos da Escola
Municipal Renato Leite, localiza-
da na Taquara, foram homenage-
adas no dia 9 de maio com um
lanche e tiveram a oportunidade
de participar com os seus filhos
de atividades como dobradura,

Obras

A Secretaria Municipal de Obras
(SMO) abriu concorrência para a
execução das obras do Programa
Bairro Maravilha para os bairros da
Freguesia, Tanque e Comunidade
Estrada da Chácara, na Praça Seca.
A Rua Tirol, na Freguesia, recebe-
rá investimento no valor estimado
de R$ 575 mil. O local receberá
2.460 metros quadrados de asfal-
to, além de cerca de 535 metros
quadrados de calçada e 400 metros
de recuperação de rede de esgo-
to. O bairro do Tanque receberá
obras de drenagem, pavimentação

Freguesia, Tanque e Praça Seca
receberão Programa Bairro Maravilha

Direito

DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

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

Férias à vista,
cuidados redobrados

Caro leitor, as férias estão chegando junto com a Copa do Mundo e aquele
que decidir por viajar deve ficar atento para alguns detalhes a fim de evitar
problemas. Ao contratar os serviços de uma empresa de viagens, por
exemplo, consulte em primeiro lugar o PROCON/RJ para saber se não
existe reclamação sobre a tal empresa escolhida. Desconfie de promo-
ções-relâmpago com valores muito abaixo de mercado e com ofertas
de serviços demais, compare os preços com os de outras empresas e
verifique, ainda, se a mesma está cadastrada no Ministério do Turismo,
bem como a validade do cadastro.
O ideal é ler com bastante atenção o contrato, suas cláusulas, item a
item, pois pode conter cláusula abusiva como a que o impede de recor-
rer caso seu direitos tenham sido violados. Não há espaço físico para
descrever todas as cláusulas porque são muitas, mas estão contidas no
artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. No módulo oferecido
pelo CURSO LIVRE DE DIREITO - OFICINA DE DIREITO, falo sobre cada
uma dessas cláusulas...
Guarde todos os e-mails trocados com a empresa, todas as correspon-
dências, panfletos, folhetos promocionais informando quais os benefíci-
os oferecidos, assim como a condição de pagamento.
Se a empresa oferecer um upgrade (serviço a mais) exija e guarde o
documento que garanta o serviço. Não sendo possível garantir sua pres-
tação peça, então, que seja informado no contrato, por escrito, o que
de qualquer forma servirá de prova. Fique atento, porque a empresa tem
que garantir o que oferece. Se não o faz é porque não é uma empresa
idônea, ainda que não tenha reclamação junto ao PROCON. Outra dica
é ter sempre em mãos o contato do agente de viagens  e da agência.
Ao oferecer um serviço que não esteja contido no contrato exija que o
faça, ameace se for necessário, imponha-se.
Cercar-se de todos os cuidados não quer dizer que não terá problemas,
porém, com todos os dados tornar-se-á mais fácil negociar com a em-
presa evitando, inclusive, a ida ao Judiciário. Se, ainda assim, nada
conseguir, não demore e vá atrás de seus direitos.
Outra dica: dias antes da viagem procure a agência ou o agente de via-
gem, peça o documento que lhe garante a estadia do hotel, assim como
se o transporte está dentro do pacote. Peça os bilhetes do meio de trans-
porte a ser utilizado. Pergunte tudo, não fique na dúvida. Seja bastante
chato. O consumidor que se sentir lesado tem até cinco anos para re-
clamar, porém, quanto mais tempo levar, o juiz que julgar a causa pode
entender como desinteresse.
Espero que tenha contribuído mais uma vez.
Aproveite as férias e fique com Deus.

Aumento da violência é tema
de debate na reunião do CCS

Realizada na Comunidade São Francis-
co de Assis, na Curicica, a reunião do
Conselho Comunitário de Segurança
(CCS) do último dia 29 de maio trouxe à
tona os problemas relacionados à segu-
rança na região. O encontro contou com
a presença de aproximadamente 100
pessoas, além da participação do diretor-
presidente do Instituto de Segurança
Pública do Rio de Janeiro, coronel da PM
Paulo Augusto Souza Teixeira.
O diretor-presidente do ISP, órgão vincu-
lado à Secretaria de Segurança do Rio,
expôs que desde 2013 houve um aumento
no índice de violência na cidade e que um
estudo está sendo realizado para anali-
sar o que está acontecendo. Teixeira in-
formou que após a implantação da UPP
da Maré, os policiais em formação no CFAP
(Centro de Formação e Aperfeiçoamento)
irão compor os batalhões de todo o Rio de
Janeiro, que estão defasados.
Com relação à Copa do Mundo, o diretor-

presidente do ISP explicou que a cida-
de está preparando o maior reforço de
segurança já feito no Rio de Janeiro. Du-
rante a reunião mensal os moradores apre-
sentaram suas reclamações às autorida-
des, entre elas a questão do crescimen-
to da violência em Jacarepaguá e o ris-
co do aumento de assaltos a ônibus após
a implantação do BRT.
Compuseram a mesa também o tenen-
te-coronel Halicki, comandante do 18º
BPM; a delegada Márcia Julião, titular da
41ª DP; Eduardo Ferreira, assessor do
subprefeito da Barra e Jacarepaguá Alex
Costa; representantes da 32ª DP e da
UPP da Cidade de Deus, além de Carlos
da Silva, presidente do Conselho Comu-
nitário de Segurança e Antônio Miranda,
primeiro secretário do CCS. A próxima
reunião acontecerá no dia 26 de junho,
às 9 horas, no 18º Batalhão da Polícia
Militar, localizado na Estrada do Pau
Ferro,435, Pechincha.

Diretor-presidente do ISP admite carência no efetivo da polícia

e recuperação de esgoto, água
potável e urbanização. A Rua José
Policarpo da Silveira terá um inves-
timento estimado em R$ 900 mil,
com a pavimentação em concreto
de 1.500 metros quadrados, execu-
ção de outros 1.500 metros quadra-
dos de calçada, além de 197 metros
de recuperação da drenagem e 400
metros de recuperação do esgoto.
Já a Comunidade Estrada da Chá-
cara, na Praça Seca, será benefici-
ada com R$ 7,77 milhões de inves-
timento do Programa Bairro Mara-
vilha Oeste.

Obras visam trazer melhorias para bairros

contação de histórias, sensi-
bilização artística, além de recebe-
rem gratuitamente maquiagem e
corte de cabelo. O evento teve a
colaboração do Lions Clube
Taquara e contou também com um
desfile e um  aulão de lambaeróbica.
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Bicicletada toma conta das
ruas de Jacarepaguá

Com o objetivo de amenizar o impacto
gerado no trânsito pela grande quantidade
de carros em circulação pelo bairro, uma
iniciativa de moradores de Jacarepaguá
vem chamado a atenção de quem passa
pela região: a Bicicletada.
O movimento, inspirado no Critical Mass
que tomou conta das ruas de São Fran-
cisco (EUA) na década de 90, tem como
objetivo incentivar o uso da bicicleta
como meio de transporte e criar condi-

ções favoráveis para o uso do veículo.
Para isso, um grupo de ciclistas se con-
centra toda segunda sexta-feira de
cada mês, às 19 horas, no Largo do Pe-
chincha, com saída da Bicicletada às
20h30 para um passeio pelas ruas de
Jacarepaguá. O trajeto é definido na hora
pelos participantes. O passeio é aberto
à população e os interessados em parti-
cipar só precisam comparecer ao local
com sua bicicleta e curtir.

Acija homenageia as mães e
profissionais de Jacarepaguá

A ACIJA (Associação Comercial e Indus-
trial de Jacarepaguá) promoveu no dia
7 de maio um café da manhã especial
para homenagear o Dia das Mães. O
encontro aconteceu no Garden Party,
localizado na Taquara. Na ocasião, a
Associação prestigiou as mães-profissi-
onais que trabalham nos diversos seg-
mentos de Jacarepaguá, como a polici-
al Fernanda Calmon, a rodoviária Maria
Aparecida Amaral, a trabalhadora do

setor industrial Preciosa Miquelina, a
bombeiro Cláudia Rassen, as professo-
ras Lucimar da Cunha e Maria Helena
Cunha, a trabalhadora comunitária
Norma da Costa, a comerciante Môni-
ca Lima e a artista plástica Vera Lúcia
Fernandes. Entre as autoridades pre-
sentes na ocasião estivam a delegada
titular da 41ª DP (Tanque) Márcia Julião
e o assessor da Subprefeitura da Barra
e Jacarepaguá Jorge Horisawa.

Mônica Lima, mãe comerciária, e suas filhas
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Dicas de Concursos

Exército Brasileiro - inscrições até 7 de julho
O Departamento de Ensino e Cultura do Exército Brasileiro (DECEx) está com
inscrições abertas para concurso público e seleciona candidatos para preen-
cher 1.380 vagas nos Cursos para Formação de Sargentos (CFS) da Escola
de Sargentos das Armas. Os cursos acontecem entre abril de 2015 a dezem-
bro de 2016 e contemplam as áreas de combatente/logística-técnica/avia-
ção (1.220 vagas), música (80 vagas) e saúde (80 vagas).

Para a área da saúde, os candidatos devem possuir curso Técnico em En-
fermagem completo, além de apresentar registro no COREN. Estão aptos
a participar da seleção os candidatos que tenham ensino médio comple-
to e que possuam no mínimo 17 anos e no máximo 24, com exceção da
área de saúde, cujo limite é de 26 anos, considerando a data de 31 de
dezembro do ano da matrícula. As inscrições devem ser feitas pelo site
www.concurso.esa.ensino.eb.br, ou mediante o envio de documentação im-
pressa, caso o candidato não possa efetuá-la pela internet.

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - inscrições até 17 de junho
A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) anunciou a abertura
de Concurso Público e de Processo Seletivo para a contratação de docentes
substitutos, assistentes e adjuntos nos campus Seropédica, Nova Iguaçu e
Três Rios. Os selecionados irão atuar nas áreas de Engenharia de Software (1
vaga), Administração/ Estratégia/ Gestão Econômico-Financeira de Projetos
(1 vaga) e História do Pensamento Econômico e Economia Política (1 vaga).
A remuneração varia entre R$ 1.914,58 e R$ 8.344,64, de acordo com a titulação
apresentada e jornada desempenhada, que pode ser de 20 horas semanais,
ou de dedicação exclusiva. As inscrições devem ser efetuadas através do site
www.ufrrj.br/concursos.

ONGs recebem homenagem
por suas ações sociais

Cinco ONGs receberam troféus no dia
23 de maio durante a realização da
9ª edição do Troféu Responsabilida-
de Social AIB 2014. A cerimônia, que
visa homenagear as ONGs que mais se
destacaram com ações sociais no Rio

durante o ano, ocorreu no Centro de Con-
venções Barra Shopping e as premi-
adas foram Agência do Bem, Cruza-
da do Menor, Instituto Gabriel Dellane,
Amparo Thereza Christina e Saúde
Criança Renascer.

Manoel Lopes (à esquerda) e os represntantes das ONGs premiadas

Chegada do inverno requer
alguns cuidados com a saúde

Após um verão com temperaturas ele-
vadas e um outono não muito diferen-
te, finalmente quem gosta de ficar de-
baixo das cobertas ou tomar um choco-
late quentinho de vez em quando tem
neste mês motivo de sobra para come-
morar. O inverno chega no dia 21 de
junho e só se despedirá em 23 de se-
tembro. Caracterizado por noites mais
longas que os dias, a incidência de rai-
os solares é menor na porção da Terra
onde é inverno e as temperaturas são

mais baixas. Devido a sua localização
geográfica, o Brasil não apresenta as es-
tações bem definidas e o inverno é mais
rigoroso somente na região sul do País.
Mas os cuidados com a pele não devem
ficar esquecidos. O fato de o sol passar
mais tempo escondido entre as nuvens
não quer dizer que você não precise
usar filtro solar. Outro detalhe importan-
te: não esqueça de manter a pele bem
hidratada, para evitar o ressecamento,
comum nesta época do ano.
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Na mira do leitor

POSITIVO
No intuito de amenizar os impactos que a grande quantidade de veículos
tem gerado na região, somada ao impacto das obras, moradores de
Jacarepaguá realizam toda segunda sexta-feira de cada mês, às 19 horas,
no Largo do Pechincha, a Bicicletada. A iniciativa visa incentivar o uso da
bicicleta como meio de transporte.

NEGATIVO
Devido às obras da Transcarioca, os novos pontos de ônibus ganharam
uma distância de cerca de 1km de distância entre eles. Quem deseja se-
guir no sentido Praça Seca, por exemplo, encontra uma distância superior
a mil metros entre as paradas dos coletivos, localizados na Estrada do Tindiba,
altura do número 1.130, e Avenida Nelson Cardoso, altura do número 957.

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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Cartas

FALTA DE SOSSEGO NA TAQUARA

Senhor Subprefeito, peço o seu favor a fim de que possa interceder
por nós em relação a uma loja que vende bolsas no Largo da Taquara.
Este comércio é insuportavelmente incômodo, não só aos comerciantes,
como aos transeuntes e moradores. Há um locutor que fala desde a ma-
nhã até a noite, ininterruptamente, divulgando os preços dos produtos da
loja. Isso acontece de segunda a sábado, muitas das vezes achamos que
é uma gravação. Com o calor insuportável que tem feito, ficamos reféns
dentro de nossas casas, sem poder abrir nossas janelas, porque a voz desse
locutor invade nossas residências. Pedimos pelo amor de Deus, que se
faça uma fiscalização urgente. Isso não é trote, a fiscalização vai conferir.

Rosa de Almeida

Resposta do Subprefeito: Rosa, a Inspetoria Regional de Licenciamento e
Fiscalização (IRLF) realiza regularmente fiscalizações nas lojas da Taquara.
As lojas que apresentam irregularidades são multadas e recebem a partir de
então uma fiscalização mais severa. Vamos pedir que eles reforcem a fisca-
lização no local e que façam a medição do volume do som.

POSTE COM CRATERA

Quero pedir ajuda em relação a um poste com risco de queda que fica
na Avenida Geremario Dantas, altura do número 968. No ano passado
liguei para o 1746 e fui informada que a Light tomaria providências e
nada aconteceu. Posteriormente fui informada que a Light nada poderia
fazer porque o poste é da RioLuz. Entrei em contato com a RioLuz e os
funcionários vieram no mesmo dia e disseram que havia risco, pois parte
do reboco já havia caído. Quando entrei em contato pelo 1746 o buraco
no poste devia ser de 30 cm, mas agora deve ter aproximadamente um
metro e os ferros estão envergando. Cansada e preocupada liguei dia 31
de janeiro para saber sobre o andamento da solicitação e para minha sur-
presa fui informada que a RioLuz enviou a notificação para a Light. Creio
que estão de brincadeira. Será que estão esperando um sinistro para to-
marem providências? Vai completar um ano de pedidos e nada.

Carla Ouverney

Resposta do Subprefeito: Carla, solicitamos à RioLuz que fizesse uma visto-
ria no local para constatarmos de quem é o poste.  A responsabilidade é da
Light e vamos acioná-la solicitando providências quanto ao poste.

LIMPEZA URBANA

Gostaria de manifestar minha indignação em relação à “limpeza” feita
pela Comlurb em nosso bairro. Sou morador do Anil e faz um longo tempo
que a rua em que moro, Rua Oscar Lopes, não é varrida. As poucas vezes
que alguém da equipe de limpeza urbana aparece é para "tirar o lixo de
um lado e jogar para o outro". Não existe fiscalização?

Cezar Gomes

Resposta da Comlurb: A Comlurb informa que a Rua Oscar Lopes, no Anil, é
varrida duas vezes por semana. Os moradores é que precisam colaborar para
manter a rua mais limpa e colocar o lixo na calçada somente nos dias de coleta
de lixo domiciliar (às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 19 horas).
Virgínia Aguiar - Coordenadoria de Comunicação Empresarial

A Física e o cotidiano

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

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

A Física e a Filosofia &
a Teoria de Tudo
Durante muitos anos, a filosofia desempenhou papel central no conhecimento
humano. Os filósofos não só tinham a missão de explicar as questões fun-
damentais, mas também eram responsáveis pela centralização do conheci-
mento humano. No livro “A República”, Platão descreve o filósofo como
governador ideal, pois ama a sabedoria e é capaz de discernir o que seria
melhor para seu povo.
Porém, após o incrível avanço científico que estamos testemunhando há cerca
de 120 anos, o filósofo passou a não mais ser capaz de entender intima-
mente as idéias dessas novas teorias, relegando aos físicos e aos matemá-
ticos o papel de conectar as frias fórmulas dessas disciplinas aos sonhos
mais sublimes. Segundo Stephen Hawking, a filosofia está morta, pois, num
mundo de teorias científicas tão complexas, seu estudo só pode se restrin-
gir às palavras, já que as idéias pertencem somente aos cientistas!
De fato, teorias como a teoria quântica e suas descendentes, tal qual a
Eletrodinâmica Quântica (QED, em inglês), só podem ser compreendidas a
fundo pelos pesquisadores que se dediquem durante anos e anos a enten-
der seus conceitos ímpares e sua matemática pesada, impossíveis aos es-
tudiosos de outras áreas. A nós, reles mortais, nos sobram os bons livros
de divulgação científica, onde os principais conceitos podem ser encontra-
dos traduzidos!
Decerto que Stephen Hawking foi bastante trágico em sua afirmação. De-
cretar a morte de um dos mais importantes ramos do Conhecimento huma-
no é algo que requer, no mínimo, muita coragem. Não pretendo defendê-
lo, nem criticá-lo. O contexto de sua afirmação, porém, se refere à busca
pela famosa “Teoria de Tudo” - teoria física capaz de explicar todos os fenô-
menos que ocorrem na natureza, desde a formação dos átomos e molécu-
las, à formação dos sistemas planetários, galáxias, os seres vivos e até mesmo
a consciência que levou esses seres vivos a criarem uma teoria de tudo! A
teoria precisaria explicar a si própria, em outras palavras!
Essa teoria foi o maior sonho de Einstein, que viveu seus últimos dias con-
templando esse desejo não atingido. Hawking costuma escrever seus bons
livros de divulgação científica abordando esse assunto e as histórias pecu-
liares que estão por detrás dessa busca.
É nesse contexto, por exemplo, que entra em cena o Bóson de Higgs, figurinha
muito divulgada na mídia durante o ano passado, quando teria sido declara-
da sua descoberta. A “partícula de Deus”, como foi chamada (de forma midiática,
a bem da verdade), é um dos elos não mais perdido na busca dessa estra-
nha teoria capaz de explicar tudo, mas tudo mesmo!
Pois bem, caros leitores, ainda que não concorde com o velho Hawking, devo
admitir que o papel da filosofia nos dias de hoje não é fácil, ainda mais num
mundo onde ficção e realidade disputam quem é mais surpreendente.
Um dos resultados mais importantes da física no último século foi o de re-
alizar a conversão de matéria em energia, vide bomba atômica e usinas
nucleares, onde uma pequena quantidade de matéria é convertida numa
quantidade absurda de energia (E=MC²). A primeira foi usada para matar e
a segunda é utilizada para gerar energia. A mesma ciência, duas aplicações
bem distintas.
Agora, o grande show ocorrerá no momento em que a ciência fizer o con-
trário, ou seja, transformar luz em matéria. Sim, esse processo é uma das
mais espetaculares predições da Teoria Eletrodinâmica Quântica. Esse in-
crível fenômeno foi pensado pouco tempo após a Segunda Guerra Mundial
e até recentemente era tido como improvável de ser realizado. Porém, esse
ano pesquisadores ingleses disseram que a tecnologia para realizar essa
tarefa já existe e o experimento deverá ocorrer dentro de um ano.
Se o homem conseguir realizar a incrível e estranha missão de transformar
luz em matéria, talvez possamos dizer: FIAT MASSA (faça-se a matéria). E
estaremos, com certeza, mais perto da improvável Teoria de Tudo.

Sua Reclamação BARRA E JACAREPAGUÁ
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET
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Copa do Mundo

Feriados
Rio ganha feriados em jogos
da Copa na cidade

A Prefeitura do Rio decretou dois feriados parciais e um integral em vir-
tude da realização das partidas da Copa do Mundo da FIFA na cidade,
que acontecem em dias úteis. A medida tem como objetivo reduzir o flu-
xo de veículos, minimizar possíveis transtornos para a população e agilizar
o deslocamento dos torcedores para o estádio do Maracanã.
Nos jogos das quartas-feiras, dias 18 e 25 de junho, quando ocorrem,
respectivamente, as partidas entre Espanha e Chile, às 16 horas, e Equa-
dor e França, às 17 horas, o feriado será a partir de meio-dia. Já na dis-
puta das Quartas de Final, que será na sexta-feira, dia 4 de julho, às 13
horas, o feriado será integral.
Ficam excluídos da medida os órgãos cujos serviços não permitam a pa-
ralisação, tais como unidades de saúde, básicas e hospitalares, públicas
e privadas e os serviços de transporte público. Além disso, também não
haverá feriado em alguns órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta do Município do Rio de Janeiro e estabelecimentos, tais como,
comércio de rua; bares; restaurantes; centros comerciais e shopping centers;
galerias; estabelecimentos culturais; pontos turísticos; empresas na área
de turismo; hotéis e empresas jornalísticas e de radiodifusão.

Os apaixonados por futebol e aque-
les que são apenas torcedores de
Copas do Mundo terão a oportu-
nidade de conhecer um pouco mais
sobre o mundial através da Expo
Cup ALL, uma exposição que será
realizada no dia 21 de junho, a partir
das 10 horas, pela unidade Taquara
do curso de inglês e espanhol ALL.
O evento é gratuito e aberto ao
público e terá entre as atrações
jogos e sorteios de brindes.
Endereço:
Travessa Coxim, 146, Taquara.

Fiscalização

Curso ALL
organiza exposição
sobre a Copa

Trânsito
Taquara recebe
Campanha de
Educação no
Trânsito

Os motoristas e pedestres que pas-
saram no dia 17 de maio em frente
ao Conjunto Bandeirantes, mais co-
nhecido como Merck, na Taquara,
foram surpreendidos por uma ação
de conscientização realizada pela
Coordenadoria de Educação do Trân-
sito. Na ocasião, agentes de trânsi-
to entregaram folhetos com regras
básicas para melhorar o trânsito e
orientaram pedestres sobre a impor-
tância de atravessar na faixa e respeitar
a sinalização. O objetivo da ação, que
também será realizada em outros
locais, é a prevenção de acidentes
em função da circulação dos ônibus
BRTs Transcarioca, que, em
Jacarepaguá, passarão pelos bairros
de Curicica, Taquara e Praça Seca.

Praças do Tanque
e Taquara sofrem
revitalização

A Praça Padre Ambrósio (também
conhecida como Praça do Skate),
no Tanque, e a Praça da Rua Caviana,
na Taquara, passaram por obras de
revitalização no mês passado. As
intervenções incluíram poda de ár-
vores, roçada, reparos, troca e pin-
tura de brinquedos e mobiliários,
além da instalação de telas prote-
toras para as quadras de esportes.

Renovadas

Notas

Festival de Jazz & Blues
Saiba quais são os nomes confir-
mados para o Rio das Ostras
Jazz & Blues Festival

O baixista Marcus Miller, o vencedor do Grammy 2014 Randy Blecker, o
gaitista Rick Estrin, além da banda carioca AfroJazz são nomes já con-
firmados para o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival. O evento, consi-
derado um dos melhores festivais do gênero no mundo, acontece nos
dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de agosto em quatro palcos ao ar livre locali-
zados na Praça São Pedro, Lagoa de Iriry, Praia da Tartaruga e Cidade
do Jazz, na Costazul, Rio das Ostras.
Realizado pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, o festival com entrada
gratuita entrou para o calendário oficial de eventos do Estado do Rio de
Janeiro e chega neste ano em sua décima segunda edição.
Informações:
www.riodasostrasjazzeblues.com
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Prefeitura toma
medidas para
evitar acidentes
com o BRT
Com o intuito de evitar acidentes
após o início da circulação do BRT
Transcarioca, estão sendo implan-
tados nos cruzamentos da região
equipamentos eletrônicos de fis-
calização que captam quatro tipos
de infração ao Código de Trânsi-
to Brasileiro: avanço de sinal, ex-
cesso de velocidade, conversões
irregulares à esquerda e ainda a
passagem de caminhões fora do
horário permitido. No trajeto do
BRT, que passa pelas Avenidas
Ayrton Senna, Abelardo Bueno,
Pedro Correia, Estrada dos Ban-
deirantes, Avenida Nelson Cardoso
e Avenida Cândido Benício será
proibida a circulação de cami-
nhões no horário de 6 às 10 ho-
ras e das 16 às 22 horas.
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Psicóloga

Amor descartável

Uma demanda frequente das pessoas que me procuram no consultório
diz respeito aos relacionamentos amorosos. Mais especificamente aqueles
que estão passando por algum tipo de crise conjugal. No início do rela-
cionamento tudo se assemelha com a perfeição, criam-se as expectati-
vas, parece que o parceiro quase não tem defeitos e fazem juras, inebriados
pelo romantismo. E, em um tempo relativamente curto, a impressão que
se tem é que as preferências daquele casal começam a mudar e peque-
nos detalhes, antes despercebidos, passam a ser motivo de irritação e
de desentendimentos. Aquela pessoa não é mais tão importante e vai
perdendo espaço para outras prioridades e o amor já não consegue so-
breviver à dura rotina, até que a relação chega ao fim.
Este é um exemplo do que acontece com muitos casais na atualidade.
E a pergunta vem rapidamente: “Por que os relacionamentos duram tão
pouco ultimamente?”. Acredito que não seja somente pela emancipa-
ção da mulher, pela descrença em valores religiosos ou pela simplifica-
ção do processo dissolutório conjugal, que passou a vigorar através da
Lei 11.441/2007. Tudo isso, é fato, contribuiu para as grandes mudan-
ças que a sociedade moderna vem passando, mas, igualmente, vivemos
um tempo em que a rapidez é imperativa e guia nossas vidas, o que não
é diferente nas relações amorosas - que são impulsionadas pela simpli-
cidade em ficar com alguém sem um compromisso sério ou até por apenas
uma noite. Assim, o pensamento de que “se não der certo, a gente se-
para”, tomou conta dos romances atuais.
Compartilhamos a ideia de que temos que ser felizes o tempo todo e,
com isso, toleramos cada vez menos as frustrações e vamos ficando cada
vez mais frágeis emocionalmente, acreditando que em uma união só há
espaço para o prazer. Se aparece a dor ou sofrimento, há pouca persis-
tência e tolerância para manter a estabilidade do romance, pois nosso
inconsciente parece estar tomado pela representação do descartável.
Não existe fórmula para o romance ideal, até porque ele não existe, mas
podemos considerar alguns pontos importantes que contribuem para a
manutenção da felicidade e bem estar entre o casal.
São comportamentos que valem ser considerados quando se deseja per-
manecer enamorado, em uma relação conjugal. Estar aberto para diálo-
gos, assim como manter sempre a comunicação, evita que se alimentem
sentimentos de mágoa e raiva. O individualismo desenfreado precisa dar
lugar para o companheirismo. É necessário saber compartilhar e às vezes
ceder para compreender as reais necessidades do parceiro. Reservar um
tempo para os dois é indispensável, principalmente quando se tem filhos.
Surpresas, elogios e atitudes afetuosas também são muito bem vindas,
da mesma forma que comemorar datas especiais.
Ter sonhos, atividades e projetos conjuntos não significa que se está
perdendo a individualidade, mas sim cultivando a cumplicidade. E aci-
ma de tudo, manter o respeito, elemento fundamental para que se per-
maneça em uma união duradoura e madura.

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

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

O BRT AINDA NÃO FOI INAUGURADO,
MAS OS ACIDENTES, SIM

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

No sábado, 17 de maio, um ônibus da Redentor resolveu cortar cami-
nho pela seletiva da BRT e acabou “atropelando” uma moto. No aci-
dente não houve vítimas, só uma enorme “lambança”, engarrafando mais
ainda o trânsito.

José Carlos – Boiúna, Jacarepaguá

Porteiro do mês de junho

“O JNB é importante não só para mim como para todos os mora-
dores do condomínio, pois faz com que estejamos por dentro dos
fatos do bairro”.

Antonio Carlos do Nascimento
Porteiro do Edifício Iriquitiá,

localizado na Taquara.
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Inverno: o período ideal para renovar a pele
A estação é a mais apropriada para quem quer fazer peeling
Com a chegada do inverno é tempo de reparar os danos causados
à pele durante o verão. É nessa época do ano que a procura por
clínicas para cuidados faciais cresce significativamente. Um dos
“carros chefe” são os tratamentos de esfoliação, como o peeling.

A dermatologista Eneida Cristina garante que os resultados do peeling valem a pena

Peeling é uma palavra de origem inglesa
que significa descamar ou esfoliar e tem
como objetivo a renovação da pele. Ele
é um dos procedimentos estéticos mais
procurados durante o inverno e pode
ser feito através de utilização de ácidos,
laser ou lixamento na pele.
Todos os procedimentos deixam a pele
muito sensível e suscetível a manchas,
caso haja exposição ao sol nos primei-
ros dias após o procedimento, daí a
importância de serem feitos no perío-
do do inverno, sempre acompanhados
da utilização de um bom filtro solar. A
dermatologista Eneida Cristina de Mello
(CRM 52.66127-9) garante que os re-
sultados da técnica valem a pena, pois
trazem diversos benefícios. “O peeling
reduz a oleosidade da pele, previne a
formação de cravos, clareia manchas
causadas pelo sol e pela idade, diminui
cicatrizes de acne, atenua a aparência de
estrias e rugas finas, além de melhorar
a textura e aparência da pele”, explica
a dermatologista.
Existem três tipos de peeling: o químico,
o físico e o mecânico. O peeling quími-
co usa substâncias por agentes esfoliantes
feitos a partir de algum ácido. “A solu-
ção é aplicada para remover células mortas
e promover a produção de novas. Esta
substância tem como função compactar
a pele e reduzir o número de rugas”, es-
clarece a médica. Existem três intensida-
des de peelings químicos.
O peeling químico superficial, o médio
e profundo. O peeling superficial, que
remove a camada mais externa da pele,
é ótimo para tratar acne e rugas super-

ficiais, clarear manchas, tratar poros
dilatados, pele sem brilho, secas e can-
sadas. As substâncias utilizadas podem
ser ácido retinóico ou salicílico, que são
esfoliantes.
No peeling químico médio, é usado o
ácido triclorocético, que remove a camada
superficial e a média da pele. Esse tipo
é ideal para tratar acnes e cicatrizes de
acnes mais severas, rugas, manchas re-
lativamente profundas e peles com
ceratosas (pequena área áspera na pele).
Já no peeling químico profundo, Eneida
explica que é usado também o ácido
salicílico, mas em uma porcentagem
maior, e o fenol atenuado, voltado para
peles muito envelhecidas, com rugas,
manchas e cicatrizes muito profundas
de acne. A médica destaca que não são
todos os médicos que estão qualifica-
dos a fazer o peeling químico profun-
do. O procedimento precisa ser feito
em ambiente hospitalar e não em con-
sultório. “É importante frisar que quanto
maior a profundidade do peeling, maior
o risco de ocorrerem complicações. Por
isso ele sempre deve ser realizado por
um dermatologista”, aconselha.
O peeling a laser, que emite pulsos
concentrados e breves de luz na pele
para remover camada por camada da
parte danificada, também tem intensi-
dade de média a profunda. Já o peeling
mecânico é o menos agressivo de to-
dos, pois é um procedimento indolor,
não cirúrgico e não abrasivo. Consiste
no lixamento da superfície da pele para
remover as células mortas e tirar im-
purezas, fechando os poros e reduzin-

do assim a oleosidade, não possuindo
contra-indicações. Porém não é o mais
indicado para quem deseja uma reno-
vação do colágeno, como acontece no
caso dos peelings químico e a laser.
A dermatologista frisa que alguns cui-
dados também devem ser observados
antes de se submeter a um peeling. O
procedimento é contraindicado em casos
de pacientes com doença de pele ou
ferida ativa, que estejam com herpes em
atividade, que fazem quimioterapia e
também em pessoas que no último ano
fizeram uso de Roacutan oral (utiliza-
do em tratamento de acne) ou que es-

tejam com a pele bronzeada.
Já as gestantes e lactantes não devem fazer
uso do peeling químico. A dermatologista
conta que não há uma idade específica para
se começar a fazer o peeling, mas anali-
sa que a partir da adolescência já pode
ser realizado, por exemplo, o peeling
mecânico, que age na camada mais su-
perficial da pele. “Se o paciente não ti-
ver nenhuma alergia, nenhum fator de
risco, não há uma idade específica para
se começar a fazer, mas em caso de
adolescentes, eu prefiro optar por um
peeling de diamante ou cristal, caso haja
necessidade”, completa.
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Copa do Mundo: o mundi 
País foi sede da competição em 1950, logo após a 2ª 

Pela segunda vez, e após 64 anos, o Brasil volta a sediar o mundial de futebol. No entanto, tanto a situação do País,
quanto a do restante do mundo é bem diferente daquela vivida no período pós-guerra. A Copa de 1950 foi a primeira
realizada após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e muitos países ainda viviam os reflexos dos confrontos.
Confira as curiosidades e as principais diferenças entre os dois mundiais.

Situação Mundial:
Copa de 1950:
A Copa de 1950 aconteceu cinco anos
após o fim da Segunda Guerra Mun-
dial e o mundo já vivia o prelúdio da
Guerra Fria. Na época, existia, princi-
palmente na Europa, um visível desgaste
econômico. Muitos países estavam sem
condições de ter o seu futebol em alto
nível para disputar o mundial.

Copa de 2014:
O momento atual é mais pacífico en-
tre as nações do que naquela época, em-
bora a situação econômica do mundo
não seja uma das melhores.

Situação do Brasil:
Copa de 1950:
O Brasil tinha como presidente o mi-
litar Eurico Gaspar Dutra, ex-minis-
tro da Guerra na época de Getúlio
Vargas. Dutra foi o primeiro presidente
eleito depois do Estado Novo, perí-
odo da ditadura de Getúlio Vargas. A
capital do País ainda era o Rio de Ja-
neiro e o momento econômico da na-
ção era promissor.

Seleção Brasileira:
Copa de 1950:
A Seleção Brasileira ainda não tinha
conquistado nenhum título no Mundi-
al, mas o sonho de vencer o campeo-
nato se tornava cada vez mais real, prin-
cipalmente após a equipe alcançar a
terceira colocação na Copa do Mun-
do anterior, a de 1938. Infelizmente o
título não veio naquela época e a Sele-
ção Brasileira teve que se contentar com
a segunda colocação após perder a fi-
nal por 2 a 1 para o Uruguai, no
Maracanã. O grande destaque da Copa
de 1950 foi o pernambucano Ademir
Marques de Menezes, o "Queixada",
artilheiro que marcou um total de nove
gols no Mundial. A seleção foi coman-
dada pelo treinador Flávio Rodrigues
Costa, que faleceu em 1999.

Copa de 2014:
Apesar das derrotas nas últimas duas
Copas do Mundo, a Seleção Brasi-
leira de Futebol é a mais bem-suce-
dida na história das Copas do Mundo,
pois é a equipe que por mais vezes con-
quistou o Mundial, sendo a única penta-
campeã (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).
Além de ter acumulado um total de 72
títulos internacionais oficiais no nível
profissional e de seleções de base, o que
é um recorde mundial. A equipe está
sob o comando de Luiz Felipe Scolari,
que também foi o treinador do grupo
na Copa de 2002.

Copa de 2014:
O País é presidido pela primeira vez na
história por uma mulher, Dilma Vana
Rousseff, que foi eleita por voto dire-
to. A situação política é estável e o País
é considerado uma das nações emer-
gentes no cenário internacional, e tem
como capital federal Brasília.

O time da final da copa de 1950: Barbosa, Augusto, Danilo, Juvenal, Bauer

e Bigode. Agachados: Massagista Jhonson, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair,

Chico e o massagista Mário Américo
Taça atual da Copa do Mundo

O time da seleção atual. Em pé: Paulinho, David Luiz, Júlio César,

Fred e Thiago Silva. Agachados: Neymar, Daniel Alves, Oscar, Marcelo,

Hulk e Luiz Gustavo

Á esquerda: o cartaz oficial da copa de 50 e à direita dois cartazes que não

foram aprovados e só agora divulgados
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al de volta ao Brasil
 Guerra Mundial

Seleções que
participaram:
Copa de 1950:
Itália, Suécia, Suíça, Espanha, Iugoslá-
via, Inglaterra, Brasil, Uruguai, Chile,
Paraguai, Bolívia, Estados Unidos e
México .

Copa de 2014:
Brasil, Argentina, Colômbia, Chile,
Equador, Uruguai, Estados Unidos,
Costa Rica, Honduras, México,
Coréia do Sul, Japão, Irã, Austrália,
Nigéria, Costa do Marfim, Camarões,
Gana, Argélia, Itália, Espanha, Bélgica,
Holanda, Inglaterra, Alemanha, Rússia,
Suíça, Bósnia, França, Portugal, Grécia
e Croácia.

Estádios que
sediaram a Copa:
Copa de 1950:
Estádio Raimundo Sampaio (Indepen-
dência) – Belo Horizonte (MG)
Estádio Durival Britto e Silva (Vila
Capanema) - Curitiba (PR)
Estádio dos Eucaliptos - Porto Alegre
(RS) – extinto
Estádio Adelmar Costa Carvalho (Ilha
do Retiro) – Recife (PE)
Estádio Jornalista Mário Filho
(Maracanã) – Rio de Janeiro (RJ)
Estádio Municipal Paulo Machado de
Carvalho (Pacaembu) – São Paulo (SP)

Copa de 2014:
Estádio Governador Magalhães Pinto
(Mineirão) – Belo Horizonte (MG)
Estádio Nacional Mané
Garrincha – Brasília (DF)
Arena Pantanal – Cuiabá (MT)
Estádio Joaquim Américo Guimarães
(Arena da Baixada) – Curitiba (PR)
Estádio Governador Plácido Castelo
(Arena Castelão) – Fortaleza (CE)
Arena da Amazônia – Manaus (AM)
Arena das Dunas – Natal (RN)
Estádio José Pinheiro Borda
(Beira-Rio) – Porto Alegre (RS)
Itaipava Arena Pernambuco
(Arena Timbu) – Recife (PE)
Estádio Jornalista Mário Filho
(Maracanã) – Rio de Janeiro (RJ)
Complexo Esportivo Cultural
Octávio Mangabeira
(Fonte Nova) – Salvador (BA)
Arena Corinthians
(Itaquerão) – São Paulo (SP)

Período dos Jogos:
Copa de 1950:
24 de junho a 16 de julho

Copa de 2014:
12 de junho a 13 de julho

Curiosidades da Copa:
Esta será a vigésima edição do evento e
ocorrerá pela quinta vez na América do Sul;
A primeira Copa do Mundo aconte-
ceu em 1930 e teve como vencedor o
Uruguai, que conquistou o título em casa
e, em 1950, venceu o Brasil na final;
A Seleção Brasileira é a única a participar
de todas as Copas do Mundo de Fute-
bol e é a que por mais vezes foi campeã;
O Estádio do Maracanã é o único
utilizado nas duas Copas do Mundo
sediadas no Brasil;
O Chile se preparava para sediar a sé-
tima edição da Copa do Mundo, em
1962, quando dois anos antes do Mun-
dial foi atingido pelo “Sismo de
Valdívia”, o mais violento abalo sís-
mico já registrado na história da hu-
manidade, nas cidades de Valdívia e
Concepción, que sediariam a Copa.
O terremoto de 9,5 pontos na escala
Richter, seguido por tsunami, derru-

bou metade do país, deixou cerca de
6 mil mortos e aproximadamente
dois milhões de desabrigados. Mes-
mo após a catástrofe, o país conse-
guiu sediar o Mundial e consagrou o
Brasil bicampeão.
A Copa do Mundo de 1970, que teve
como anfitrião o México, foi a primeira a
ter as partidas transmitidas pela televisão;
O jogador mais jovem a marcar um gol
em Copa do Mundo foi Pelé, com
apenas 17 anos na Copa de 1958. O
brasileiro marcou um gol contra a se-
leção do País de Gales;
O maior artilheiro da história da Copa
do Mundo é o brasileiro Ronaldo, que
participou de quatro Copas do Mun-
do (de 1994 a 2006) e marcou 15 gols;
Brasil e Alemanha são os maiores
finalistas de todos os tempos no Mun-
dial: as duas seleções chegaram sete
vezes em finais de Copas do Mundo.

Site oficial:
http://www.copa2014.gov.br/

Fotos:
Internet - Divulgação

Mais informações

Taça Jules Rimet

Maracanã na final da Copa de 50 Maracanã nos dias atuais

Fuleco ou tatu-bola é o mascoteda Copa de 2014
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No Bairro Acontece...

AI, COMO EU TÔ BANDIDA!
Rodrigo Sant’Anna se apresentou no
projeto “Humor in Riso”, no Retiro dos
Artistas, com sua personagem Valéria,
no dia 19.

NA MEDIDA CERTA
A aluna de ginástica e vôlei Sônia Fernandes (à esquerda)
foi a vencedora da competição “Medida Certa” realizada
pelo núcleo esportivo de lazer da Pista do Skate no dia 22

TOM CAVALCANTE
O humorista se apresentou no pro-
jeto “Humor in Riso” no Retiro dos
Artistas no dia 26. 16 ANOS DE BLACKBIRD

A banda cover dos Beatles, Blackbird,
subi ao palco da Lona Jacob do
Bandolim no dia 10, comemorando
seus 16 anos de existência.

DIAS DAS MÃES
A Farmácia Popular da Taquara come-
morou o Dia das Mães no dia 8 de maio
com muita festa e alegria.

SHOW
No dia 9 de maio, Carlinhos Vergueiro
se apresentou no Teatro Sesi encan-
tando seu público.
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Agenda Cultural
LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB
DO BANDOLIM – Praça Geraldo Si-
monard (Praça do Barro Vermelho), no
Pechincha. Informações: 2425-0825.

Dia 6 – A negra felicidade (fomento) às 20h

Dia 7 – Peça infantil "Peppa Pig" às 16h
Dia 8 – Show com a banda cover de Pearl
Jam às 19h

Dia 21 – Show com Agnaldo Timóteo
às 20hFo
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Destaque
Curso de teatro abre inscrições para a Terceira Idade
O Curso Livre de Teatro está com inscri-
ções abertas para a nova turma de Tea-
tro para Terceira Idade na região. Minis-
tradas pelo ator e diretor Marcus Tardin,
as aulas são uma oportunidade de osF
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alunos terem contato com a atividade
teatral, exercitar a memória e a concen-
tração, além de aumentar a capacidade
de comunicação e interpretação no pal-
co. O curso acontece no Espaço Cul-

tural Camarim das Artes, localizado na
Rua Araguaia, 359, Freguesia. As au-
las são realizadas às quartas-feiras, das
15h30 às 17h30.
Informações: 97230-9130 ou 2424-9586.O ator e diretor Marcus Tardin

Dia 28 – Show com a banda Catch Side
às 18h

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

Dia 2/6 à 2/8 – Exposição  Lucas Garcia.
Sempre nos dias e horários das atrações.

Dia 6 –  Peça "Dona Encrenca, Só Muda o
Endereço" com Bemvindo Siqueira às 21h

Dia 7 – Espetáculos de Dança - Elemen-
tos e Revelações com a Cia. De Ballet do
Rio de Janeiro às 20h

Dias 7/6 e 14/6 –  Workshop de Cenári-
os e Figurinos de 9h às 18h. Contato
produção: Robson Maestreli. OBS: As
inscrições no workshop devem ser feitas
na bilheteria do Teatro Sesi Jacarepaguá
de 2ª a 6ª de 11:00 às 20:00 e nos dias
do workshop no atendimento do Senai.
O workshop será realizado no auditório

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

do SENAI (mesmo endereço do teatro).

Dia 11 – “Encontros Sesi Cultural” com
Marcio Gomes. O cantor Marcio recebe o
convidado Luiz Vieira para um bate-papo
regado a boa música. Às 20h

Dia 24 – Palco MPB com Erasmo Carlos
às 20h

Dia 27 – No GoGó do Paulinho” o “Istrandápi
Comy”  do Paulinho GoGó às 21h.

As festas nas igrejas acontecerão
após o horário das missas.

Paróquia N. S. da Divina Providência

Dias: 7, 8, 14, 15 de junho. Estrada dos Ban-
deirantes, 1.755 – Taquara. Informações:
2445-3826.

Paróquia N. S. de Fátima e Santo Antônia
de Lisboa

Dias: 13, 14 e 15 de junho. Rua Bacairis,
390 – Taquara. Informações: 2423-4071.

Paróquia Santa Luzia

Dias 28, 29 de junho e 5, 6 de julho. Rua
Licânia, s/n. Gardênia Azul.

Paróquia N. S. de Fátima

Dias 5 e 6 de julho. Rua Beneventes, 15 –
Pechincha. Tel.: 3392-9514.

Retiro dos Artistas

Dias 31 de julho a 2 de agosto às 18 ho-
ras e 3 de agosto, às 17 horas. Rua Retiro
dos Artistas, 571 – Pechincha. Informações:
3327-4591. Acompanhe toda a programa-
ção no site: www.retirodosartistas.org.br.
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Condomínios

EDISON PARENTE
VICE-PRESIDENTE COMERCIAL DA
RENASCENÇA ADMINISTRADORA

O fantasma da bolha
Existe bolha imobiliária em locação?
Há anos o mercado imobiliário vem se preocupando com o fantasma da
bolha imobiliária. Escutamos inúmeros especialistas comentando sobre o
assunto, ora negativa ora positivamente. Mas, afinal, em quem acreditar?
Há ou não há o risco do fantasma nos pegar?
Pelo fato de conviver no mercado nacional, analisando alguns fatores pre-
ponderantes, não acreditamos nesta hipótese.
Vamos a estes fatos, que devem ser analisados em conjunto, pois um fato,
por sí só, não conduzirá às conclusões da nossa afirmação.
Em primeiro lugar, os preços de imóveis no país ficaram muitos e muitos anos
sem valorização, o que se comprava em um ano, se mantinha no mesmo valor
por mais de 10 anos, em média. O que está havendo desde meados da década
passada é uma adequação do mercado à nova realidade brasileira e mundial.
Há uma inflação de preços no mercado imobiliário, isso não há dúvida, tanto que
os preços dos imóveis, com raras exceções, estão se mantendo ou aumentando
menos. Mas isso a lei natural da oferta e da procura vai se encarregar de resolver.
Em seguida, vamos analisar a crise financeira dos subprimes norte-ameri-
canos. Subprime é um crédito podre, concedido a um comprador de cré-
dito (tomador) que não oferece garantias suficientes, para se beneficiar de
uma taxa de juros mais vantajosa. No Brasil não há crédito podre; a taxa
de inadimplência é baixa, pois estamos vivendo praticamente a era do pleno
emprego; não e fácil tomar empréstimo dos bancos financiadores, muito
pelo contrário, as exigências são bem maiores do que boa parte dos paí-
ses; e o valor de entrada para ter acesso ao financiamento não é baixo,
normalmente de 20% sobre o valor total do bem.
Isso tudo dificulta boa parte da população a adquirir imóveis pelo financi-
amento bancário que, portanto, é claro, o risco de uma quantidade muito
grande de pessoas perderem seus imóveis é bastante baixa. Se
percentualmente não há muita gente perdendo seus imóveis em relação a
quantidade de imóveis financiados, quer dizer que não haverá inundação
de imóveis devolvidos no mercado e o preço não vai despencar.
O terceiro aspecto é o déficit habitacional brasileiro, que beira seis milhões de
residências. O brasileiro médio compra imóvel pra morar e não pra ganhar di-
nheiro. Estou falando do Brasil inteiro e não só das grandes metrópoles. Bolha
imobiliária se inicia com alta especulação, compra-se por 10 e vende-se em pouco
tempo por 20. Ainda que em alguns bairros das grandes metrópoles isso esti-
vesse ocorrendo há dois ou três anos, agora está em escala bem menor. O pró-
prio medo da tal bolha vem diminuindo o ímpeto dos investidores e especuladores.
Ainda tem muita gente pra comprar o imóvel próprio e enquanto existir mercado
para isso, o risco de bolha se mantém baixo.
Por último, há a participação do mercado imobiliário no PIB brasileiro de ínfi-
mos 7%, que, em comparação com outros países, de risco nada representa.
Mesmo considerando o crescimento dos últimos anos, nada se compara aos
países que investiram fortemente em habitação nas últimas três décadas, en-
tre eles, Espanha, Irlanda, Coréia do Norte e México. Enfim, com tento espa-
ço vazio pra crescer, a bolha não vai encher e, portanto, não vai estourar.
Para finalizar, vamos à pergunta de muitos: Ainda que haja bolha, existiria
no mercado de locação de imóveis? Não.
Toda e qualquer crise financeira beneficia o setor de locação. Se investir
no mercado de capital apresenta maior risco ou está rendendo menos, a
tendência é que o investidor aplique parte do seu capital em patrimônio
imobiliário e, para não deixá-lo fechado, devido aos encargos imobiliári-
os, este investidor migra para a locação.
Da mesma forma, toda e qualquer crise imobiliária beneficia o setor de locação,
pois que, com a demora ou dificuldade de se vender, o investidor também colo-
ca seu ativo para alugar, evitando os custos mensais de manutenção, taxas e impostos.
Só para ilustrar, segundo dados do Sindicato da Habitação - SECOVI, existem
cerca de 4.000 ofertas de imóveis para alugar e estima-se haver cerca de
45.000 imóveis à venda na cidade do Rio, proporção de 1 imóvel para alu-
gar para cada 11 imóveis para venda, ou seja, há muito espaço para o
crescimento das locações, ainda mais levando-se em consideração o sig-
nificativo aumento de interessados em alugar imóvel para moraria nos últi-
mos anos. Falta imóvel e sobra candidatos a inquilino.
Finalmente, analisando todos estes aspectos, não é nada precipitado afir-
mar que a bolha está vazia e muita coisa ruim ainda tem que acontecer
para que essa venha ameaçar estourar.
Edison Parente Neto é advogado especialista em direito imobiliário, cor-
retor de imóveis e vice-presidente da Administradora Renascença.

Artigo NEVES LAERA

Paisagismo das Obras
Estruturais de Jacarepaguá

Pessoalmente, creio não haver dúvida
alguma acerca dos benefícios a serem
obtidos através da implantação do ‘cor-
redor viário do BRT’ que passa pela
Taquara, em Jacarepaguá. Naturalmen-
te, tanto os pedestres quanto os motoris-
tas deverão reeducar-se, com vistas à
otimização do novo sistema.
No entanto, algo que realmente chama a
atenção é a total ausência de qualquer tipo
de ‘tratamento paisagístico’ do entorno das
vias e das estações de parada dos ônibus.
A frieza do concreto, com suas linhas re-
tas e de cor cinza, aliadas às demais
edificações das localidades, transmitem um
tom daquilo que chamo de ‘urbanismo
excessivo’, que culmina com a total ausên-
cia de identidade de todo o trecho.
Dessa forma, desejo ressaltar meu interesse

em saber se os responsáveis pelo projeto
como um todo previram a implantação de
um tratamento paisagístico para o referi-
do corredor viário. Isto porque, também sem
dúvida alguma, os moradores locais e
eventuais visitantes poderão, com certe-
za, sentirem-se merecedores das cores e
formas de nossas plantas tropicais, tão
abundantes na cidade do Rio de Janeiro.
E, como o trecho é relativamente longo, vejo
uma clara oportunidade para a realização
de um belo trabalho, à altura da expecta-
tivas de todos os que tanto almejam pelas
urgentes melhorias de nossos bairros.

Neves Terriani Laera
Engenheiro Agrônomo-Paisagista
Morador da Taquara-Jacarepaguá.
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O prazo para a entrega dos laudos de autovistoria predial à Pre-
feitura do Rio termina no próximo dia 1° de julho, mas até o fe-
chamento desta edição somente 10.577 dos 270 mil edifícios da
cidade entregaram os relatórios, o que representa menos de
4%. No bairro de Jacarepaguá, foram enviados 72 comunicados
sendo 29 de adequação e 43 de necessidadde de prazo para a
execução de obras. A lei municipal entrou em vigor em julho do
ano passado após a ocorrência de desabamentos de prédios em
diversos pontos do país, inclusive no Rio de Janeiro.
A vistoria técnica periódica é uma es-
pécie de inspeção predial que deve ser
efetuada por engenheiro, arquiteto ou
empresa legalmente habilitada nos seus
respectivos Conselhos Profissionais –
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-
RJ) e Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ), que
irá elaborar um laudo técnico atestan-
do as condições de conservação, esta-
bilidade e segurança da edificação. “A
autovistoria é uma vistoria visual com
a finalidade de detectar anomalias cons-
trutivas (erros ou falhas de projeto) ou
anomalias funcionais (perda de funci-
onalidade por vida útil avançada) e fa-
lhas de uso e manutenção, documen-
tadas fotograficamente e anexadas ao
laudo de autovistoria”, explica o enge-
nheiro civil Arymar de Andrade.
De acordo com Luciana Matos, respon-
sável pela administração de laudos da
empresa Engefec Engenharia, adminis-
tradora de alguns condomínios na Fre-
guesia, a maioria dos laudos apresen-

Menos de 4% dos edifícios da cidade
entregaram laudos da autovistoria
O prazo termina dia 1º de julho, e preço
da Vistoria Técnica exige pesquisa

tados na região mostram alguns repa-
ros em comum. “Muitos edifícios apre-
sentaram telhado com falta de imper-
meabilização, extintores de incêndio com
validade vencida, mangueiras de incên-
dio fora da norma, ausência da pintura
em amarelo para reconhecimento da
tubulação de gás, colunas do prédio sem
identificação, pilastras à mostra e caixas
d’água em amianto”, identifica Luciana.
Basicamente, a autovistoria se divide em
três fases: realização da vistoria técni-
ca predial, elaboração de laudo téc-
nico e comunicação à Prefeitura, que
deve acontecer até o dia 1º de julho.
Os itens analisados são elementos es-
truturais aparentes, sistemas de vedação,
cobertura, revestimento, esquadrias,
impermeabilização, instalação hidráu-
lica, instalação sanitária, instalação elétrica,
instalação de gás, combate a incêndio,
proteção contra descargas atmosféricas,
além de elevadores e acessibilidade.
Para a síndica Ione Pereira, responsá-
vel por um condomínio residencial na
Freguesia, a nova medida é boa, ape-

sar de os preços ainda serem caros.
“Acho ser de extrema importância para
a população a exigência dessa vistoria
tendo em vista a gravidade do que vem
ocorrendo com alguns prédios. Porém
o preço da vistoria é algo que exige uma
pesquisa muito rígida”, expõe a síndica,
que ainda busca profissional especializa-
do para realização da vistoria no pré-
dio que administra.
A autovistoria, a partir de agora, deve ser
realizada a cada cinco anos em edifícios
residenciais e comerciais do Rio de Janeiro
e a solicitação deve ser feita através do
responsável pela administração do edi-
fício, seja ele o síndico, proprietário ou o
ocupante. A nova regra é obrigatória em
todos os prédios com mais de dois an-
dares ou com mil metros quadrados,
como também edifícios com marquises
ou varandas. Já os edifícios novos só
precisarão fazer a primeira autovistoria
cinco anos após o “habite-se”.
A nova regra tem como objetivo atuar
na prevenção de tragédias, como as ocor-
ridas nos últimos anos entre elas a do
Edifício Liberdade, no Centro do Rio,
que desabou em janeiro de 2012. “O
ponto de partida para a autovistoria fo-
ram os desmoronamentos de prédios e
desabamentos de marquises que ceifaram
vidas por imperícia em reformas sem
responsáveis técnicos devidamente creden-
ciados e em prédios com manutenção
precária ou inexistente”, observa o en-
genheiro civil Arymar de Andrade.

O engenheiro civil Arymar de Andrade afirma a importância de se exigir a autovistoria
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Hair Stylist

LÉO FREITAS
CABELEIREIRO

LPINTO.LEO@GMAIL.COM

No clima da Copa do Mundo
O Brasil vai sediar a Copa e precisa se mostrar bonito, não só no futebol,
como também no visual. Para isso, nesta edição darei algumas suges-
tões que auxiliarão você na produção do seu look.

Cabelo
Você poderá trabalhar o seu penteado com fitas, presilhas, grampos ou
strass nas cores da bandeira brasileira.

Maquiagem
Você pode mesclar as sombras nos tons verde, amarelo, azul e branco
ou então escolher umas das cores e colocar em estilo degradê esfuman-
do com um pincel ou esfumador.

Unhas
Você poderá optar por decorar suas unhas com cores e desenhos alusi-
vos à bandeira nacional e também utilizar glitter ou outros apliques.
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A colunista Malu Rodrigues des-
taca a relevância de se fazer um
mapa astral: “é importante saber
que através dele é possível se co-
nhecer melhor e assim descobrir
nossas potencialidades em vári-
os setores da vida”, explica.
Para fazer um mapa astral é ne-
cessário saber dia/mês/hora/ano
e local do nascimento.
Informações:
 2425-3828 / 9198-8574

Faça seu Mapa Astral MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA
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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

ENGENHARIA DE TRÁFEGO DA TAQUARA
Moro na Taquara e quero expressar a minha insatisfação com
os engenheiros de tráfego das obras do corredor do BRT, na
Taquara. A descida da Estrada Rodrigues Caldas está bloquea-
da a partir do cruzamento com a Estrada do Macembú e o trânsi-
to pesado tem que descer no Bairro da Graça, que não suporta a
quantidade de ônibus (de várias linhas), caminhões e automóveis,
pois se trata de uma rua de condomínio. A distância que seria de
uns 100 metros passou para um quilômetro, devido a volta que
temos que dar para chegar ao Largo da Taquara. Um verdadeiro
absurdo! Sem contar que na descida da Rodrigues Caldas cons-
truíram uma pracinha, que não dá mão para a Avenida Nelson
Cardoso (direção ao bairro do Tanque), o sentido único é à direita
em direção à Estrada dos Bandeirantes, sem retorno. Os mora-
dores dos condomínios da Estrada Rodrigues Caldas vão premi-
ar estes fabulosos engenheiros de tráfego, parabéns!

Claudia Dornelles

FALTA DE PLANEJAMENTO

Estive na Expo Noivas & Eventos, realizada no Centro de Convenções
Riocentro, no feriado do dia 1º de maio e fiquei surpresa com a falta de
planejamento no transporte público. Esse é um evento antigo, que atrai várias
pessoas e eu saí antes das 21 horas (a exposição terminava às 22 horas) e fi-
quei mais de uma hora aguardando o ônibus da linha 758 que passa pela porta
do Centro de Convenções para ir até Cascadura e o ônibus não chegou. Até
que um 736 surgiu e nos levou por um passeio na Barra antes de seguir para
Cascadura, mas foi a salvação. Consequentemente o ônibus ficou lotado a ponto
de não ter mais espaço nem para as pessoas ficarem em pé. O ponto dos ou-
tros ônibus que fazem o trajeto até o local, segundo o que foi informado por
fiscais, fica em uma outra rua próxima, mas que para chegar até ela é necessá-
rio passar por uma rua sem nenhuma iluminação e cheia de mato, o que não
incentivou em nada os passageiros a irem até o local. Não há fiscalização e
nem planejamento para o transporte público em grandes eventos? Não seria
possível a iluminação da via que leva ao ponto dos outros ônibus que fazem
o trajeto ou a passagem deles pelo Centro de Convenções pelo menos nos dias
de eventos como esse? Tiraram as Kombis para a população passar por isso?

Alessandra Souza

RESTOS DE COMIDA NA PRAÇA JACOB DO BANDOLIM

Gostaria de reclamar a respeito da limpeza na praça pública Jacob do
Bandolim, no Pechincha, aos finais de semana. Várias barracas são dis-
tribuídas ao longo da praça vendendo produtos alimentícios a partir das sextas-
feiras à noite, o que provoca muito resíduo de alimentos e as papeleiras da
Comlurb instaladas não são suficientes. Durante a madrugada há presença
de ratos e a situação está virando um caos. Venho solicitando através do
1746 a limpeza da referida praça nos fins de semana e, como resultado, so-
mente uma gari é enviada para o local em alguns fins de semana, mas nem
sempre isso acontece. Segundo as informações que obtive, o problema está
na gerência da Freguesia , que é a responsável pela área. Solicito auxilio a
fim de dar uma basta nesta situação.

Eduardo Francisco

Trânsito

EU TENHO MEDO

Muito me preocupa como ficará a Taquara quando as linhas do
BRT estiverem funcionando. Apesar de teoricamente ser uma gran-
de melhoria, elas cortam o bairro no meio de toda a "muvucada". Não
há o mínimo de respeito dos pedestres com motoristas e muito menos
vice-versa. Mesmo com as grades que obrigam os pedestres a atraves-
sar na faixa, você vê cenas de imprudência dos mesmos, como por
exemplo, os que já vi pulando essas grades. E os motoristas são piores
ainda no quesito imprudência. Por fim, quem mais se dá mal é aquele
que aguarda pacientemente o sinal fechar para atravessar, pois é nessa
hora que inesperadamente um carro, caminhão, ou quem sabe uma li-
nha do BRT vai "surgir do limbo" avançando o sinal “na toda” e fare-
mos parte da estatística de mortes por atropelamento.

Leo Costa

MORTES ANUNCIADAS

Prezado subprefeito, gostaria de saber quantas mortes por atro-
pelamento Jacarepaguá terá quando entrar em funcionamento o
tráfego dos BRTs no corredor expresso?  Vamos humanizar o trân-
sito ou viveremos desde já a crônica de uma morte anunciada?

Flávio AlvesO ANIVERSÁRIO DO POSTE

Eu gostaria de entender o por-
quê de um poste completamen-
te danificado e torto estar há
quase um ano na Avenida
Nelson Cardoso, altura do nú-
mero 613, na Taquara. Devi-
do as obras realizadas no local,
já colocaram um novo poste ao
lado desse, mas não retiraram
ainda o poste danificado. Qual
é o motivo?

Júlia Silva
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Lazer no Parque dos Atletas
O local é aberto ao público de terça a domingo

Com 150 mil metros quadrados
de área, o Parque dos Atletas,
localizado no Riocentro, foi a pri-
meira obra destinada aos Jogos
Olímpicos de 2016 concluída.

O local, que abrigou o Rock in Rio 2011
e 2013, é aberto ao público e funciona de
terça a domingo, das 7 às 22 horas, ofere-
cendo área de lazer e esportes gratuitamente.
O espaço possui quadras de tênis, mu-
ros de escalada, parque infantil, ringue
de patinação e academias de ginástica
para públicos de todas as idades, além
de vestiários com chuveiros e uma pista
com 1.420 metros para bicicletas, ca-
minhadas e corridas.
Durante os Jogos de 2016, o Parque dos
Atletas funcionará como área de lazer
para as delegações que participarão das
competições e ficarão hospedadas na
Vila dos Atletas, que está sendo
construída em um terreno em frente.
Uma rampa ligará a Vila ao parque,
permitindo que os competidores tenham
acesso exclusivo ao local.

A gosto de quem?

Os moradores e devotos de Nossa Se-
nhora da Penna pensaram que iam ver
o plano inclinado da Igreja Nossa Senho-
ra da Penna, na Freguesia, pronto no fi-
nal de abril deste ano conforme a previ-
são mais recente fornecida ao JNB pela
assessoria de comunicação da
Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá.
Mas, o prazo novamente desceu ladeira
abaixo e nova previsão para conclusão
da obra é agosto de 2014. Segundo a
assessoria de comunicação da RioUrbe
(Empresa Municipal de Urbanização), a
obra teve que sofrer alterações de proje-

to, o que mudou todo o cronograma, mas
as equipes estão concluindo a
concretagem da extensão por onde pas-
sará o bonde e a próxima etapa será a
instalação dos trilhos. Essa não é a pri-
meira vez que a construção é interrompi-
da. Em novembro de 2012 a paralisação
aconteceu para ajustes técnicos, de acordo
com a RioUrbe, e as obras só foram reto-
madas em novembro de 2013. A constru-
ção foi oficializada no dia 2 de junho de
2012, durante visita do prefeito Eduardo
Paes ao bairro e tinha previsão inicial de
conclusão para março de 2013.

Novo prazo para entrega do Plano Inclinado é agosto



2 3GASTRONOMIA



2 4 GASTRONOMIA
Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Kafta no espeto

Amigos, Nas festas juninas sempre temos os famosos espeti-
nhos assados na churrasqueira, e como sugestão vamos mos-
trar uma receita fácil e que sempre faz muito sucesso, principal-
mente com a ala jovem da família.
A receita é a Kafta no espeto, prato da cozinha árabe, que é uma
cozinha com tradição de pureza e simplicidade na sua elabora-
ção.  A nossa receita de Kafta, foge um pouco desta tradição,
incluindo no seu preparo uma lingüiça calabresa que busca uma
identidade com a cozinha brasileira.

Ingredientes:
• 1 Kg de carne moída (Patinho)
• 1 Lingüiça calabresa grossa moída s/pele
• 2 Cebolas médias raladas
• 3 Colheres de sopa de creme ou sopa de cebola em pó
• 9 Colheres de sopa de hortelã picada miúda (somente as folhas)
• Sal e pimenta Síria a gosto
• Palitos de madeira para churrasco

Modo de Fazer
Tempere a carne e a lingüiça, numa tigela com todos os temperos.  Mexa
bem, com a mão, para que se agreguem os sabores.
Separe em 15 bolinhas do mesmo tamanho, vá moldando a carne em torno do
palito, mais um menos com o formato de um croquete redondo e comprido.
Em tabuleiro de alumínio umedecido com óleo de soja, coloque as kaftas
prontas.
Coloque o tabuleiro no congelador.  Após o congelamento pode ensacar
em sacos plástico e guardar para uso futuro.
As Kaftas devem ser colocadas na churrasqueira congeladas, e devem ser comidas
ao ponto, quando ficam bem passadas perdem sabor, ficando secas e duras.
As Kaftas podem ser assadas sem o congelamento, mas com muito cuida-
do, há uma tendência a saírem dos palitos.
Obs .: Já existe no mercado modeladores para Kafta em alumínio ou pvc.

Receita

A Picanha na chapa vem fazendo aquele barulhinho e aquele cheiro incon-
fundível. Serve 2 ou 3 pessoas. Com um chopp bem gelado.
Nos jogos do Brasil na Copa teremos Open Bar: você terá direito a bebida
liberada, uma hora antes, durante e depois do jogo, DJ, show de pagode e
camiseta personalizada. Venha conferir. Nobrello Botequim Premium (unida-
de Anil): Estrada de Jacarepaguá, 6.495 - Tel.: 3264-9636

Dica Gastronômica
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Gêmeos:
Pessoas inteligentes, curiosas e que têm grande prazer em ensinar, passar
conhecimentos e estudos. Considerado o comunicador e também o ado-
lescente dos signos.
Partes do corpo:  aparelho respiratório, mãos e pés.

Previsão astrológica
do mês de junho

Áries (21/03 a 21/04):  força total
para iniciar projetos arquite-
tônicos, de grande porte, com
resultados positivos e garantidos
profissionalmente.

Peixes (20/02 a 20/03): viagens
curtas e cursos são atividades
favorecidas pela disposição em
comunicar-se de forma objetiva.

Aquário (21/01 a 19/02): com
Urano na casa 4 é estimulante criar
atividades que favoreçam ficar
bem em casa, junto à família.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
atividades culturais, passeios
diurnos e namorar são estímu-
los para você esquecer um pou-
co o trabalho.

Sagitário (22/11 a 21/12):
fazer sacrifícios pelo outro não
é sua meta, porém chegar
junto ao convívio familiar faz a
diferença.

Escorpião (23/10 a 21/11):
uma parceria que esteja de
acordo com nossas verdades
é o que nos leva a pensar em
casamento, não é escorpiano?

Libra (23/09 a 22/10): a rela-
ção romântica vem fortalecen-
do o vínculo com o parceiro;
nunca ficou tão bom o ambien-
te caseiro.

Virgem (23/08 a 22/09):  hora
de planejar aquela viagem lon-
ga tão esperada, o momento está
propício para realizar esse sonho.

Leão (22/07 a 22/08):  tudo
brilha para você, leonino,
quando realiza as metas pro-
metidas.

Câncer (21/06 a 21/07): dese-
jo de expandir o contato social
trazendo para o aconchego do
lar os amigos  mais próximos.

Gêmeos (21/05 a 20/06):  o tra-
balho cresce e aparece, muitas
ideias a serem concretizadas.

Touro (21/04 a 20/05): dedi-
cação total à família que cres-
ce cercada de muito afeto e
segurança.

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) Chovendo
Estava chovendo na hora do jogo, e não chuvendo.
2) Futebol
Assistirei aos jogos de futebol pela televisão, e não futibol.
3) Perturbe
Não quero que ninguém perturbe na hora do jogo, e não pertube.

Erros de português frequentes
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET
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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 Colina do Retiro
Condomínio Dayse Lucy Bolleli
Condomínio Dell Monte
Condomínio Edifício Pau Ferro
Condomínio Edifício Saturno
Condomínio Eldorado Green
Condomínio Escuna
Condomínio dos Galeões
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 São Geraldo
Condomínio Sol e Brisa
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 Penedo
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 dos Sabiás
Condomínio Bosque Paradiso
Condomínio Brasil Gerson
Condomínio Ecoway Mapendi

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 Barão da Taquara
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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