
Forfun na Lona
Cultural no
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A banda se apresenta
no dia 11 às 20h
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Afogamentos
Nas férias de verão aumentam
os riscos de afogamentos em
praias, lagoas e piscinas.
Bombeiros dão dicas para se
manter a salvo

Saúde Bucal
Especialista enumera as van-
tagens do uso do fio dental
para prevenir graves proble-
mas de saúde

Gato, cachorro e papagaio
não são mais os pets preferi-
dos da juventude. A moda
agora é criar cobra, coruja e
porcos

                           | Página 18

Animais
Exóticos
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Vai viajar? Confira os cuidados que se deve tomar com a parte elétrica de sua
propriedade ao ficar muito tempo fora de casa. Engenheiro ensina a manter
seus equipamentos eletro-eletrônicos em segurança

| Página 5

Verão e dieta
Aproveite a estação mais
quente do ano para perder os
quilinhos a mais adquiridos
nas festas de fim de ano

Conquiste a boa forma

Farmácia Popular | Página 22

É hora de dizer não.
Especialista expõe a impor-
tância do limite na educa-
ção das crianças

Psicologia | Página 8

Estabelecimentos foram
desativados e população
receberá cartão Cuidados
Especiais a partir deste mês

Saiba mais
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Cultura
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APARELHOS ELÉTRICOS: SE LIGUE
NAS DICAS DE SEGURANÇA
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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

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

2015: Novos desafios,
muitas expectativas e fé
Primeiro, é importante reconhecer que
neste início de ano alguns entraves po-
lítico-econômicos, decorrentes do ano
passado, servirão de base para as ações
do Governo. A questão da falta de in-
teresse de muitos brasileiros no que se
refere à realidade do país, somada à
corrupção praticada por representan-
tes do Legislativo, Executivo e Judici-
ário, assim como os conflitos partidá-
rios só agravam e consequentemente
dificultam a elaboração de estratégias
que possam auxiliar no resgate da in-
tegridade do nosso bairro, da nossa
cidade e do nosso país.
Feita essa distinção, o JNB confirma o
seu compromisso de relatar, mensal-
mente, as informações e os fatos que
interferem no cotidiano dos cidadãos
que residem, visitam ou trabalham na
Baixada de Jacarepaguá. Nossa linha
editorial, além de informar, também
está confiante nos projetos que pode-

rão solucionar os problemas crônicos
de trânsito, segurança, desordem pública,
saneamento - entre outros na Região -
que provocam descontentamento aos
cidadãos vítimas da má administração
do dinheiro público.
Que venham neste ano os novos desa-
fios, mas que seja também possível a
realização dos nossos projetos e sonhos.
Desejo um excelente 2015 a todos!

Foto: D
ivulgação / Internet
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Verão é seu aliado na dieta
Estação induz a uma alimentação mais saudável e menos calórica

Se você exagerou nas festas de fim de ano e ainda não conse-
guiu colocar em prática a promessa de eliminar os quilos extras,
não se preocupe, pois você ainda pode contar com um aliado
para ajudar a perder peso: o verão.

Isso porque o calor pode ajudar bas-
tante no processo de emagrecimento,
pois além das comidas que vão ao prato
serem mais leves, como saladas, frutas
e outros alimentos menos calóricos, no
verão é comum a exposição do corpo
a práticas que fazem suar, como por
exemplo, ir à praia ou piscina.

Mas cuidado, pois a estação mais quente
também tem armadilhas que desequili-
bram a balança de quem quer perder peso.
Do mesmo modo que há maior dispo-
sição para ingestão de alimentos com pou-
ca caloria, aumenta a vontade de consu-
mir bebidas geladas, como refrigerantes,
e é claro, o indispensável sorvete.

Frutas são aliadas da saúde
Para fugir dessas tentações, as frutas são
uma excelente opção para incluir no
cardápio como sobremesas, por exem-
plo, ou como opção de sucos sem açú-
car. Elas são excelentes fontes de ener-
gia, contêm antioxidantes, vitaminas e
gorduras que fazem bem ao organis-
mo e ajudam a manter o peso, regu-
lando o intestino, além de auxiliarem no
metabolismo do corpo. Portanto, apro-
veite a estação para começar a colocar
o peso em dia.
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Engenheiro elétrico da Light dá dicas para a prevenção de acidentes
O período de férias é maravilhoso, principalmente quando se
programa uma viagem para aproveitar melhor o descanso. Segu-
rança, por exemplo, é um item sempre indispensável. Por isso,
antes de sair de casa, devem-se tomar alguns cuidados com os
aparelhos eletrodomésticos e tomadas.

Equipamentos que possuem modo
standy-by consomem energia elétrica
mesmo quando não estão sendo utili-
zados. O ideal é desligá-los da toma-
da antes de viajar, não só pela questão
do consumo, como também para evi-
tar danos oriundos de eventuais que-
das de energia elétrica. “Em caso de
tempestades e raios é sempre recomen-
dável que os aparelhos estejam desco-
nectados da tomada para que, se hou-
ver piques de luz, os equipamentos não
sejam afetados, principalmente os mais
sensíveis”, orienta o engenheiro elétri-
co da área de eficiência energética da
Light, Antônio Raad.
Computadores devem possuir estabi-
lizadores ou no-break. Já aqueles equi-
pamentos que costumam concorrer por
vagas na tomada como televisores,

aparelhos de som e DVD, devem es-
tar conectados por meio de filtro de
linha, que são mais seguros do que
benjamins. Ao sair de viagem, é só re-
tirar o plugue da tomada.
Mas você deve estar se perguntando
“E a geladeira? Se eu desligá-la os ali-
mentos vão estragar!”. De acordo com
Antônio Raad, ela pode continuar
plugada a tomada, dependendo do
tempo que se esteja fora. “Se for uma
viagem de fim de semana, não é ne-
cessário desconectar a geladeira da
tomada, mas se for ficar muito tem-
po fora, caso haja possibilidade, é re-
comendável consumir os alimentos e
desconectar a geladeira da tomada”,
esclarece o especialista, acrescentando
que não é necessário desligar os disjun-
tores antes de sair de viagem.

Curta sua viagem com segurança

Antônio Raad recomenda desplugar os equipamentos das tomadas no período de viagem
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Direito

DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
MHS1@IBEST.COM.BR

Planos de Saúde

Caro leitor, nessa primeira conversa do ano, vou falar sobre planos de
saúde coletivo e pré-pago.
O plano de saúde coletivo pode parecer em um primeiro momento
bastante vantajoso por conta do preço, mas isso não é seguro. A Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não ampara essa modalidade,
assim como não ampara o plano de saúde pré-pago. Isso significa di-
zer que qualquer tipo de abuso que o consumidor venha a sofrer, este
não receberá apoio da ANS. A Agência em questão é o órgão que limi-
ta o aumenta dos preços, e também regula o comportamento, junto
ao consumidor, dos planos de saúde. No entanto, isso não ocorre com
o plano coletivo ou o pré-pago.
Nesse caso, quem adere a uma dessas modalidades de planos (pré-pago
e coletivo) poderá vir a sofrer reajustes muito acima da inflação. Em 2013,
por exemplo, os planos coletivos sofreram um aumento de 73%, aplica-
dos em 2014. Esse índice é considerado abusivo visto que a inflação foi
de 6,28%. Acaba por pesar mais no bolso do consumidor.
É bom saber que a ANS não regulamenta esse mercado, porque as
empresas que oferecem esse serviço não são operadoras, e ainda pro-
íbe que as operadoras regulamentadas comercializem esse tipo de plano
de saúde. Por isso, esse sistema é um grave risco assistencial, já que
não são planos de saúde. O Conselho Federal de Medicina e os Con-
selhos Regionais também condenam a vinculação de médicos a esse
sistema de descontos, porque não veem a medicina como comércio.
Para o leitor ter uma ideia de como funciona a modalidade do pré-pago,
ao adquirir o dito cartão, paga-se uma taxa de adesão, que varia de
R$ 18,90 a R$ 50,00, mais a recarga que varia de R$ 1,90 a R$ 2,50,
mais os procedimentos a que tiver que se submeter. No entanto, esse
produto cobre apenas pequenos serviços e as empresas que operam
com esse sistema não se responsabilizam pelos serviços prestados, o
que por si só viola o Código de Defesa do Consumidor. A cláusula que
isenta a empresa desta responsabilidade é abusiva e nula. Logo, não
há amparo legal.
Fique de olho, leitor. Se puder, opte pelo plano de saúde convencional.
Fique com Deus.

Foto: D
ivulgação / Internet
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Psicóloga

Dizer “não” também é
um ato de amor

Atualmente vejo que muitos pais sentem dificuldade ou culpa em dizer “não”
para os filhos. Às vezes porque trabalham muito e acham que o pouco tem-
po livre que passam com os pequeninos deve ser reservado apenas para
proporcionar-lhes prazer, ou porque não querem entrar em conflito após
um dia cansativo de trabalho. Está certo que pronunciar a palavra “não”,
principalmente para uma criança, dá trabalho, pois geralmente incita uma
briga ou a tão indesejável birra infantil. Porém, acreditem, o “não” diante
de um comportamento ou pedido inadequado, causará frustração sim, mas
é justamente esta negação de certos desejos que ajudará seu filho a lidar
com a vida de modo mais tolerante e a enfrentar melhor os desafios do futuro.
O “não” que pode ser tão sofrido de se falar para um filho, quando proferi-
do com responsabilidade e de maneira justa, é um ato de amor e faz parte
da educação e crescimento de uma criança.
É através da frustração ou adiamento de nossas expectativas que aprende-
mos e buscamos outras alternativas para nos satisfazermos. Assim amadu-
recemos e nos tornamos mais fortes diante do mundo.
A criança precisa saber que nem tudo ela pode fazer e que seus atos (assim
como dos outros) geram consequências. Quando os pais realizam, a todo
custo, todos os seus pedidos permitem que ela cresça acreditando que tudo
é permitido e que todos devem satisfazê-la.  Por isso, um “não” no tempo
certo pode fazer você ter que lidar com uma birra hoje, mas poderá livrá-lo
da tirania de um adulto amanhã.
É importante ressaltar também que dizer a palavra “não” indiscriminadamente
perderá seu valor, deixando de ser benéfico para a criança. É claro que educar
é também auxiliar os filhos nos momentos de frustração, mostrando novas
oportunidades e soluções. Assim como valorizar cada boa atitude. Lem-
brem-se: elogiar os filhos no momento adequado será sempre um caminho
para fortalecer seus passos e sua auto estima. Para educar, é preciso saber
dosar as ações e as palavras; nada de exageros ou radicalismos.

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

CEL.: (21) 99774-7876 /  CRP 05/30956
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PEDESTRES DISPUTAM ESPAÇO NAS CALÇADAS DA FREGUESIA

O bairro da Freguesia vem crescendo continuamente e, aos poucos, am-
plia as opções de comércio e restaurantes, o que agrada muito à maioria
dos moradores. Paralelo a isso, há um aumento na quantidade de vendedores
ambulantes que tomam a calçada da Estrada de Jacarepaguá, no trecho entre
o supermercado Mundial e o Assaí. Por vezes, é difícil andar pela calçada, tendo
em vista que no mesmo trecho há sempre carros estacionados para acesso às
lojas, o que dificulta o já conturbado trânsito no bairro. Gostaria de saber a
posição da prefeitura com relação a esses acontecimentos.

Helton Bernardes

Resposta da Secretária Municipal de Ordem Pública e Guarda Municipal:
A Estrada de Jacarepaguá, na Freguesia, conta com ações constantes de fis-
calização da Secretária Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Mu-
nicipal do Rio de Janeiro (GM-Rio), realizadas para garantir o ordenamento
urbano e do trânsito e também coibir desordens. No trecho entre o Mundial e
o Assaí, existem nove ambulantes autorizados a comercializar seus produtos.
Com relação aos ambulantes irregulares, só em novembro, foram apreendi-
dos mais de três mil produtos que estavam sendo comercializados ilegalmen-
te nesta via. Já a fiscalização do trânsito, realizada constantemente pelos guardas
municipais, levou a aplicação de 4.181 multas, por diversas irregularidades de
trânsito, incluindo o estacionamento sobre calçada. A Seop e a GM-Rio des-
tacam ainda que a população também pode colaborar com a fiscalização dos
seus agentes, denunciando flagrantes de irregularidades de trânsito por meio
da Central 1746, da Prefeitura do Rio, que funciona 24 horas.

SOLICITAÇÃO AINDA NÃO ATENDIDA

Venho, mais uma vez, solicitar a colocação de um redutor de velocidade
na Estrada do Pau Ferro, entre o Largo do Pechincha e a Estrada Campo de
Areia, no Pechincha. Por tratar-se de um trecho longo e reto, os motoqueiros
infernizam durante todo o dia a vida dos moradores trafegando em alta veloci-
dade e com o escapamento aberto. A noite fica difícil dormir, especialmente
no início da rua.

Cesar Lopes Mendes

Resposta do subprefeito Alex Costa: A Cet-Rio vai avaliar métodos para
redução da velocidade com a implantação de sinalização vertical e horizon-
tal. Quebra-molas não é o mais indicado para conter a velocidade e o baru-
lho das motos.

NUMERAÇÃO CONFUSA

Gostaria de entender o porquê de a Estrada dos Bandeirantes não ter uma
numeração sequencial em determinados trechos. A numeração começa a
subir, depois a descer e posteriormente subir novamente. Como alguém pode
se localizar em uma via tão extensa com uma numeração não ordenada?

Alessandra Souza

Resposta do subprefeito Alex Costa: O motivo da numeração não ser
sequencial na Estrada dos Bandeirantes pode ser atribuída a dois fatores:
implantação de novos trechos da via ao longo do tempo e numeração es-
pontânea (quando o morador ‘escolhe’ sua numeração, seja por relação com
o loteamento  original, seja por conveniência.  A revisão de numeração das
edificações legalizadas de um logradouro pode ser solicitada na unidades
descentralizadas da Secretaria Municipal de Urbanismo.  Mais informações
pelo tel.2976-2715 ou 2700.

Sua Reclamação BARRA E JACAREPAGUÁ
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET
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A Física e o cotidiano

JORGE BRUM
FÍSICO

BRUMJJ@GMAIL.COM

A invenção mais
complexa do universo
Quando conseguimos diminuir a velocidade com que nossos pensamentos cruzam
por entre as horas que separam (e nem sempre diferenciam) um dia de outro,
temos a chance de perceber o mundo ao nosso redor. Vemos florestas, vemos
o mar, prédios, carros e tantas outras pessoas apressadas que parecem nem
lembrar que (ainda) existem recantos incríveis no nosso Rio de Janeiro. Que tal
sair mais cedo do trabalho e aplaudir o pôr-do-sol no Arpoador? O mesmo sol
que queima por sobre os ternos escuros e abafados ao meio-dia. Temos muito
em comum com o mundo à nossa volta!
Saibam, leitores, que todas as estrelas, planetas, átomos, eu e vocês, todas as
partículas de poeira e todas as 200 bilhões de galáxias são constituídas da
matéria criada segundos após o Big Bang. Tudo, sem exceção, é o resultado
de uma explosão inimaginável ocorrida há cerca de 13,7 bilhões de anos e
que definiu o que chamamos de universo.
A explosão foi tão brutal que durante uma infinitesimal fração de um segundo,
as leis físicas conhecidas - e o próprio tempo - não existiam. Ainda ouvimos o
eco do Big Bang quando nossas televisões mal sintonizadas exibem aquele
chuvisco característico que em parte é composto pela radiação cósmica de
fundo – micro-ondas derivadas da explosão.
Num dado momento, o nada reinava absoluto e, de repente, tudo passou a existir.
Para termos uma ideia surrealista, considere uma fração ridiculamente peque-
na de tempo após a explosão: o universo - toda energia e matéria inimagináveis
que sabemos existir hoje - caberia na palma da mão de uma pequena criança.
E na fração ridiculamente pequena de tempo seguinte, o universo seria do ta-
manho do planeta Terra. Na fração seguinte (também ridiculamente pequena),
seria maior que todo o Sistema Solar. A expansão se deu numa velocidade
maior que a da luz!
A temperatura do jovem universo caia tão bruscamente quanto a velocidade
de sua expansão. E levou cerca de 385.000 anos para que a radiação - a que
interfere nas televisões - escapasse da bolha opaca que existia. Mais 200 mi-
lhões de anos se passaram até as primeiras estrelas se formarem. E outro bi-
lhão foi necessário para termos as primeiras galáxias.
Nossa galaxia surgiu alguns poucos bilhoes de anos apos o Big Bang. Nosso
sistema solar ainda esperaria algum tempo e surgiria somente cerca de 4,5 bilhões
de anos atrás. É essa também a idade aproximada do nosso planeta e dos
outros planetas que orbitam nosso sol. E por estar a uma distância nem muito
grande nem muito pequena da nossa estrela, a Terra possui água – principal
elemento associado à origem da vida. E foi na água que a vida começou, com
os primeiros organismos unicelulares (procariontes), cerca de 1 bilhão de anos
depois do planeta.
Mais dois bilhões de anos se passaram e os organismos complexos (eucariontes)
comecaram a dominar o cenário. Através da seleção natural de Charles Darwin,
aparecem os grandes animais que habitaram e habitam nosso Planeta. Alguns até
já desapareceram. Porém, uma espécie desenvolveu a estrutura mais complexa
de toda essa grande história de quase 14 bilhões de anos: o cérebro humano.
Através da capacidade de abstração, reflexão e da análise fundamentada na
lógica, estamos reconstruindo a história do universo e construindo a nossa própria.
Vislumbramos nosso futuro quando olhamos para o passado remoto. Percor-
remos um longo caminho até aqui e enfrentamos diversos perigos, como algu-
mas extinções em massa. Somos, de certa forma, a própria explosão inicial.
Somos feitos de átomos formados há bilhões e bilhões de anos atrás e somos
capazes de questionar a origem do universo e a origem de nossa própria mente.
São esses, então, os dois maiores mistérios conhecidos: a origem do universo
e o desenvolvimento da mente humana, que passa pela origem da vida. E ain-
da estamos só no começo de toda essa aventura.
Parafraseando Michio Kaku, físico teórico americano e autor de belíssimos li-
vros de divulgação científica, “Os átomos são criação do universo. O ser hu-
mano é feito de átomos. A consciência humana é a maior tentativa de o univer-
so entender a si mesmo”.

Café com Pezão

Em dezembro o Teatro SESI (Pechincha)
foi palco de um café da manhã com o
Governador eleito Luiz Fernando Pezão,
promovido pela Associação Comercial e
Industrial de Jacarepaguá (ACIJA). Durante
o encontro, o presidente da Associação,
Edison Parente questiou o Governador
sobre alguns temas como a possibilidade
de o metro chegar ao bairro da Freguesia,
a interligação do esgoto de Jacarepaguá
à rede do emissário submarino, o aumen-
to do efetivo do 18° Batalhão de Polícia Militar
em mais 100 policiais e a inclusão dos bair-

ros Praça Seca e Vila Vaqueire à respon-
sabilidade do 18° BPM. O Governador,
como um bom político, discursou sobre o
futuro, culpou as administrações passadas
e não se comprometeu diretamente com
as revidicações feitas. O evento contou
com a participação de diversos políticos,
autoridades e personalidades do bairro,
entre eles o Deputado Federal Pedro Pau-
lo, o Presidente da ACIBARRA, Ney
Suassuana; o Subprefeito da Barra da
Tijuca e Jacarepaguá Alex Costa; Tiago
Mohamed e Célio Luparelli.
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Autora de Jacarepaguá lança livro
Moradora do Pechincha, Flávia Côrtes já representou o Brasil na Espanha e Itália

Medo, amizade, sobrenatural, amor e compaixão. Esses são te-
mas abordados no livro “Assombros e Calafrios”, da autora Flá-
via Côrtes, lançado no dia 30 de novembro, na Livraria da Traves-
sa, na Barra da Tijuca. Essa é a 17ª obra da escritora voltada
para o público infanto-juvenil.

Moradora do Pechincha, a escritora já
representou o Brasil em outros países,
como no ano passado quando parti-
cipou da Feira do Livro de Bolonha,
na Itália, uma das mais importantes do
mundo. “Tive uma fala sobre a litera-
tura infantil e juvenil brasileira, que é
uma das coisas que me impulsionam
a seguir no caminho literário. Escre-
ver não é só inventar uma boa histó-
ria, mas ler muito e fazer pesquisa”,
expõe a autora.
Flávia revela que aprendeu a ler aos 4
anos de idade, época em que impor-
tunava os adultos a lerem placas de rua,
entre outras coisas e, assim, passou a
formar palavras. Aos 6 anos já estava
decidida a se tornar uma escritora.”
Meus pais me contavam histórias e eu
já imaginava diálogos e cenários. Aos
6 anos, olhei para a estante de livros
da minha casa e percebi que também
poderia criar livros com as minhas his-
tórias”, recorda.
Na escola, as redações da jovem auto-
ra eram destaque em sala e fora dela,

lidas como exemplo para a turma.
“Sempre tirei 10 em redação e o mesmo
acontecia com os poemas que eu es-
crevia na adolescência. Ganhei todos
os concursos escolares dos quais par-
ticipei”, relata a autora que, mesmo an-
tes de escrever o primeiro livro, já pos-
suía leitores assíduos de suas obras. “Até
os meus 20 e poucos anos não senti
necessidade de buscar outros leitores,
pois familiares e amigos já me supri-
am. Mas, em 2006, lancei o livro’Medo
de quê?’, que conta a história de uma
menina que não tinha nenhum medo
para contar, então inventou que tinha
medo do escuro”, revela. A obra fez
tanto sucesso que foi selecionada em
2010 para o Programa Nacional Bi-
blioteca da Escola (PNBE), para ser
distribuído em escolas públicas de todo
o País, além de ser selecionado pela
Fundação Nacional do Livro Infantil
e Juvenil (FNLIJ) para representar o
Brasil na exposição "A imagem do
medo" na Galícia, Espanha. Informa-
ções: www.flaviacortes.com.
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Na mira do leitor

POSITIVO
No intuito de aumentar a segurança de seus frequentadores, o Parque Pinto
Teles, na Praça Seca,  ganhou no dia 1º de dezembro uma base da Guarda
Municipal. O container foi instalado na entrada do parque.

NEGATIVO
As autoridades deveriam tomar previdências, pois na Praça Jauru a direi-
ta de quem sai da Avenida Mananciais, o estabelecimento Barril 8000,
que já toma conta da calçada com sua clientela fumante, também, to-
mou  como seu estacionamento para os carros de seus clientes toda a
extensão das calçadas até o Posto de gasolina, só restando ao pedestre
a passagem pela rua junto ao trânsito de veículos que é intenso.

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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CONFRATERNIZAÇÃO META IDIOMAS
A já tradicional confraternização da  Escola Meta Idiomas e seus
colaboradores aconteceu na Parmê, da Barra da Tijuca.

MAIS ROCK
Ainda no projeto “Rock por aí” a banda Canto Cego
também se apresentou na Lona de Jacarepaguá no dia
6 de novembro.

FEIJOADA NO TANQUE
O ator Nando Cunha e a rainha da bateria da Renas-
cer de Jacarepaguá, Mylla Ribeiro, marcaram presença
na feijoada da escola  no dia 7 de dezembro.

COMPETIÇÃO
O morador da Taquara e atleta Wilson Nascimento fi-
cou em 16º lugar no Campeonato Estadual de Duathlon
(Circuito Fitness) que aconteceu no dia 9 de novembro,
na Enseada de Botafogo.

ROCK POR AÍ
A banda de rock Dashing Geeks se apresentou na Lona no
no dia 6 de novembro apresentando seu rock com toques
de saudosismo.

No Bairro Acontece...
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NA LONA
No dia 6 de novembro, a banda Drenna subiu ao palco da Lona
Jacob do Bandolim, trazendo muito mais rock para Jacarepaguá.Fo

to
:  

Ig
or

 L
eo

ca
di

o



WWW.NOSSOBAIRRO.NET    |    ESTE É O NOSSO BAIRRO 1 5Quer anunciar?  3267-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net

A banda Forfun se apresenta na Lona Jacob do Bandolim no dia 11 de
janeiro às 20h. Abertura dos portões às 19h.

Destaque

Foto: D
ivulgação / Internet

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

Dia 3 - show com Luiz Melodia às 21h.
Abertura dos portões às 20h
Dia 11 - Show com a banda Forfun às
20h. Abertura dos portões às 19h

CIDADE DAS ARTES
Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca
Informações: 3325-0102 / 3328-5300

A Cidade das Artes vai realizar entre os
dias 26 e 30 de janeiro, das 13h30 às
17h30 uma colônia de férias com ofici-
nas criativas mediadas por ferramentas
de educação, que conectam a criança com
o mundo, estimulando-a à reflexão so-
bre sua atuação autônoma, potenciali-
zando as suas habilidades para o seu agir
sustentável sobre um planeta em inten-
sa transformação. As atividades serão
realizadas em diversos espaços, como
a sala de leitura, a praça, a esplanada e
a sala multiuso.

Vagas limitadas - Descontos: 8% em
depósito bancário para 1 criança. A par-
tir de 2 crianças desconto de 15% em de-
pósito bancário

Para inscrições e mais informações so-
bre descontos: contato@tipiticultural.com
e (21) 3325 0448

As informações abaixo são de
responsabilidade dos centros

culturais e estão sujeitas à alterações.

PROGRAMAÇÃO GRATUITA
(SÁBADOS)

Explorando a Cidade das Artes nas férias
- Projeto em parceria com o Grupo Tipiti Mitã
Oficinas de educação criativa e que vão
explorar todos os espaços da Cidade das
Artes nos sábados de janeiro, das 15h às
17h. As vagas são limitadas a 30 crian-
ças por oficina. Inscrições pelo telefone
3325-0448, com Geane, Norma ou Lauren.

Dia 10 - Oficina - Mini Chef - Receita da vovó
- As crianças irão fazer seu próprio lanche
mediado por contação de histórias da vovó!

Dia 17 - Oficina - Ateliê Mitã - As crianças
serão convidadas a explorar a Cidade das
Artes em um exercício de sensibilização
para o olhar, observar como as obras de
arte dialogam com a arquitetura do local.

Dia 24 - Oficina O mundo é sonoro - As
crianças irão explorar a sonoridade dos
objetos do nosso cotidiano nos ambien-
tes acústicos da Cidade das Artes. A ideia
é criar instrumentos musicais com apli-
cação de material reciclado e a utiliza-
ção do próprio corpo.

Dia 31 - Oficina - Mexer o esqueleto com
palhaçada - Apresentar o espaço do tea-
tro por trás das coxias, e propor jogos lúdicos
que tragam noções da criação do perso-
nagem palhaço, com exercícios corporais,
maquiagem e um pocket show Clown.

18° Batalhão da PM....... 2332-2602

Ambulância ............................. 192

Conselho Tutelar...............3347-3238

..............................................3347-3291

............................................ 8909-1444

Corpo de Bombeiros ............... 193

DEAM Tanque ............... 2332-2578

Defesa Civil ............................. 199

Delegacia da Mulher ................ 180

Delegacia Tanque (41ª) 2332-2516

Disque Denúncia .......... 2253-1177

Disque-Luz (ilum. pública)........1746

Guarda Mun.(24h)153 / 0800-211532

Ibama ....................... 0800-618080

Nar-Anon ...................... 2516-0057

Narcóticos Anônimos ... 2533-5015

Polícia Civil .............................. 197

Polícia Federal ..... 194 / 2203-4000

Polícia Militar ........................... 190

PROCON ................................. 151

Rodoviária Novo Rio ..... 3213-1800

SOS Crianças Desaparecidas.........

............................................2299-1434

Teledengue ............ 0800 021 9191

Teleburaco (serviço de tapa buracos e

bueiros de águas pluviais)2589-1234

Telecomlurb – (limpeza de

logradouros públicos e retirada

de entulhos) .................. 2204-9999

Vigilância Sanitária - (inspeção de

saúde e limpeza em locais públicos

e estabelecimentos) ............2503-2280

Telefones úteis
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Não deixe que sua alegria morra na praia
Corpo de Bombeiros alerta para o perigo de afogamentos durante o verão
No período de férias de verão, praias, piscinas e cachoeiras são
as opções de lazer mais procuradas pelos turistas. Mas, para
que o divertimento seja seguro, é bom estar atento a alguns cui-
dados, principalmente no que diz respeito a prevenção de aci-
dentes, como afogamentos e quedas.

Até março, os banhistas contarão com
o reforço de 50% no efetivo de guar-
da-vidas diariamente na orla das praias
de todo o Estado. A Operação Verão
2015 vai reunir cerca de 900 militares em
revezamento na atividade. Eles contarão
com o auxílio de equipamentos como
jet-skis, botes aquáticos e quadriciclos,
além de lanchas e aeronaves.
De acordo com o Corpo de Bombei-
ros Militar do Estado do Rio de Janei-
ro (CBMERJ), é preciso estar atento às
recomendações de segurança antes de
entrar na água e buscar sempre por um
local seguro, preferencialmente próxi-
mo ao posto de guarda-vidas. Quan-
do estiver com crianças, a atenção precisa
ser redobrada. Confira as dicas de se-
gurança para aproveitar as férias com
responsabilidade.

Praias:
• Procure sempre por locais onde exista
um posto de guarda-vidas;
• Respeite as placas e/ou bandeiras de
sinalização;
• Pergunte sempre ao guarda-vidas qual
o local mais apropriado para tomar seu
banho de mar;
• Não ingira bebidas alcoólicas antes de
entrar no mar, piscina ou cachoeira;
• Evite entrar no mar logo após se ali-
mentar;
• Não entre no mar após longa expo-
sição ao sol, sem antes adaptar seu or-
ganismo à temperatura da água, evitando
assim, a possibilidade de um choque
térmico;
• Quando estiver na companhia de cri-
anças não perca a atenção um só ins-

tante, e se possível, identifique-as com
nome e telefone para contato;
• Lembre-se que os postos de guarda-
vidas começam a operar somente após
às 7h30;
• Caso saiba e pretenda nadar, faça-o
sempre paralelo à areia;
• Evite locais que são conhecidos como
points de surfistas tais como Prainha,
Arpoador, Leblon, Quebra-Mar, entre
outros, a fim de evitar acidentes com
prancha;
• Ao sentir qualquer tipo de dificulda-
de, peça logo a ajuda do guarda-vidas.

Piscinas:
Os pais devem frequentar locais onde
exista a presença de um Guardião de
Piscina e devem permanecer atentos aos
seus filhos, orientando-os para que não
brinquem nos locais de maior profun-
didade da piscina. Além disso, vale res-
saltar que os responsáveis não devem
confiar plenamente em boias, pois es-
tes equipamentos trazem uma falsa sen-
sação de segurança, uma vez que as
crianças podem virar de cabeça para
baixo na água. Além dos cuidados to-
mados em piscinas de clubes, os pais
devem, em casa, providenciar a insta-
lação de um cercado para evitar que as
crianças entrem na piscina sem o con-
sentimento e a atenção dos pais.

Cachoeiras:
• Procure locais pertencentes a parques
ou reservas que oferecem sinalização e
serviço de prevenção;
• Não tome banho em cachoeiras iso-
ladas e desconhecidas sem a supervi-

são de um grupo especializado de pes-
soas que possam conduzir aos locais de
banho e dar socorro em caso de afo-
gamentos;
• Jamais pule de pedras altas confiando na
profundidade da água. Mesmo em cacho-
eiras conhecidas, o relevo do solo pode
mudar por deslocamento de pedras e tron-
cos. Com isso, existe grande risco de le-
sões e traumas resultantes de saltos;
• Nunca se coloque em local de cor-

renteza forte;
• Não entre na água ou fique próximo
à mesma em dias de chuva intensa.
Existe risco de elevação súbita do ní-
vel da água, o que pode acabar arras-
tando quem está se banhando ou pró-
ximo à correnteza;
• Tenha muito cuidado ao andar pelas
pedras, já que pode haver limo em suas
superfícies, o que deixa a pedra extre-
mamente escorregadia.

Foto: CBM
E
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Taquara recebe Ação Comunitária Merck
Moradores da região tiveram acesso a serviços gratuitos em Saúde e Direito

Mais de 2 mil pessoas participaram da 7ª edição da Ação Comu-
nitária Merck, realizada na Escola Municipal Vítor Meireles, no
dia 28 de novembro. Na ocasião, crianças, adultos e idosos tive-
ram acesso a serviços gratuitos diversos.

Mais de 2 mil pessoas compareceram ao evento

O evento, promovido pelo laborató-
rio Merck desde 2007, em parceria com
o Sesi, o Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro e o Hospital das Clínicas de São
Paulo, promove acesso à emissão de do-

cumentos, realização de casamentos e
divórcios, além de atendimento odon-
tológico e nutricional. Os participantes
também tiveram acesso a atividades
dirigidas à cultura e cidadania, como o
"Espaço Brincar", idealizado para as
crianças, com música, dança e oficinas
de pintura e reciclagem.
Mais de 50 voluntários do laboratório
Merck foram envolvidos na ação so-
cial, que teve como um dos grandes
destaques a realização de casamentos.
Um dos exemplos foi a dona de casa
Josilaine de Freitas, de 38 anos, e o téc-
nico em medicina nuclear Wilson Fa-
rias, de 64. Após 22 anos de relacio-
namento, o casal decidiu oficializar a
união, para celebrar a chegada de sua
segunda filha.  “Esperamos, agora, dar
mais segurança a elas. Foi tão fácil ca-
sar que já poderíamos ter feito isso
antes”, relata Josilaine.
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Animais exóticos conquistam espaço
Conheça os bichos de estimação incomuns de dois moradores do bairro
Ao visitar algum parente, amigo ou simplesmente um conhecido
é provável que você tenha encontrado bichinhos de estimação
como cachorro, gato, passarinho ou até mesmo peixes orna-
mentais. Mas, que tal chegar na casa de alguém e encontrar um
porquinho, uma coruja e uma cobra?

O casal Victor Sant’anna e Milena Dias exibe seus animais de estimação

Após fazerem sucesso na casa de cele-
bridades internacionais como o ator
George Clooney e as atrizes Reese
Witherspoon e Megan Fox, os animais
exóticos chegam, não só ao Brasil,
como a Jacarepaguá. Um exemplo é a
residência do casal Milena Dias e Victor
Sant’anna, moradores da Freguesia.
A auxiliar administrativo descobriu a
paixão de seu parceiro por animais
exóticos logo no início do namoro, há
um ano e nove meses. Victor criava nada
mais, nada menos do que uma cobra
da espécie jiboia arco-íris, que na fase
adulta pode chegar a dois metros e meio
de comprimento. “No início eu tinha
pânico, mas descobri que não era tão
perigosa assim. Quando vim morar
com ele, não teve outro jeito, tive que
gostar”, conta Milena.
E o gosto pela excentricidade não parou

por aí, tanto que ela
decidiu criar um

minipig

(uma espécie de porco em miniatura), cha-
mada Pérola, que é a mascote da casa e
tem até perfil no Instagran com mais de
dez mil seguidores. “Sempre posto o dia
a dia dela, até mesmo para acabar com
o preconceito e mostrar o carinho e
companheirismo da Pérola”, admite Milena,
acrescentando que muitas pessoas, ao vi-
sualizarem o convívio harmônico com o
animal, se interessam em criar o mini porco.
“As pessoas costumam perguntar onde
comprei e dizer que também querem, mas
sempre friso que é necessário muito amor
e atenção e não adquirir apenas por emo-
ção”, expõe.
A paixão por animais de estimação
incomuns não para por aí. Recentemente
o casal adquiriu uma coruja, chamada
Gaia, que com dois anos de idade se
tornou a grande amiga da porquinha de
nove meses. “Elas convivem tran-
quilamente dentro do apartamento. Mas
a cobra não tem contato com os de-
mais animais, para não correr o risco
de serem vistos como uma caça”, ex-
plica Milena. O casal passeia com os ani-
mais na rua e isso sempre desperta a
curiosidade das pessoas. Para Victor, o
motivo de não ter mais animais diferentes
em sua residência se dá pela falta de es-
paço. “Sonho em ter um dia uma casa
e um lago com patos”, admite Victor.
Apesar de minipigs não necessitarem de
autorização do Ibama (Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis) para serem adquiridos,
alguns animais exóticos como cobra e co-
ruja precisam da autorização do órgão.

Informações: www.ibama.gov.br

A colunista Malu Rodrigues desta-
ca a relevância de se fazer um mapa
astral: “é importante saber que atra-
vés dele é possível se conhecer
melhor e assim descobrir nossas
potencialidades em vários setores
da vida”, explica.
Para fazer um mapa astral é neces-
sário saber dia/mês/hora/ano e lo-
cal do nascimento.
Informações:
 2425-3828 / 9198-8574

Faça seu Mapa Astral MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA
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Você higieniza bem a sua boca?
A utilização do fio dental pode prevenir graves problemas de saúde
O uso do fio dental diariamente após as refeições
não é lá uma das tarefas mais agradáveis que pra-
ticamos em nossa rotina. Mas, sua utilização é in-
dispensável, pois, ele é o único capaz de alcançar
locais em que a escova não consegue limpar, como
por exemplo, as faces laterais dos dentes e a gen-
giva até o fundo do sulco gengival.

Há quem pense que o enxaguante bu-
cal remove toda a placa bacteriana da
boca e seu uso após a escovação já é o
suficiente, mas a cirurgiã dentista
Maricléa Szlachta (CRO: 12975) expli-
ca que não é bem assim. “Sem o uso
do fio dental, as duas laterais dos den-
tes não são limpas e nenhum líquido vai
remover a placa, pois a remoção dela
não é química, mas mecânica”, esclarece
a especialista, que destaca que um gra-
ma de placa bacteriana possui em mé-
dia 200 milhões de bactérias em uma
boca saudável.
Além de prevenir a cárie, a gengivite e a
periodontite, a limpeza correta da boca
pode evitar problemas mais graves de
saúde, pois os microorganismos da flora
bacteriana bucal podem, através dos
vasos sanguíneos, ser levados para
outros órgãos do corpo. “Eles po-
dem se espalhar pelo estômago, pul-
mões, coração e articulações causan-
do problemas sistêmicos. Podem se
alojar nas válvulas e, nos casos mais
graves, levar à morte como conse-
quência de outras doenças”, revela a
cirurgiã-dentista.
O ideal é que o fio dental seja usado
sempre após as refeições, ou pelo
menos uma vez por dia. A escovação
é para ser feita após a limpeza com o
fio dental. Quem possui um espaça-
mento grande entre os dentes, pode usar
o fio dobrado para aumentar a área de
contato. Aqueles que costumam sentir

ânsia de vômito du-
rante o processo po-
dem esperar alguns
minutinhos após o tér-
mino da alimentação
para realizar a limpe-
za. O importante é
não deixar a higieni-
zação correta de lado.
“Ao passar o fio den-
tal, esteja sempre dian-
te de um espelho para
não perder a sequência,
mantenha a bica entreaberta para ir la-
vando o fio e retirar o excesso de pla-
ca dele. Mas, não guarde o fio lavado
para o dia seguinte”, alerta a cirurgiã-
dentista esclarecendo que o objetivo de
lavar o fio durante o uso é não trans-
portar placa de um local para o outro
através do contato desse com os de-
dos e nunca para guardar o fio lavado
para a próxima limpeza.
Em crianças, pequenos restos de alimen-
tos entre os dentes, como por exem-
plo pedacinhos de carne, devem ser
retirados por um adulto com um pali-
to de dentes e, aos poucos, após ori-
entação de um dentista, sendo introdu-
zido o fio dental na rotina, sempre
realizado por um adulto e somente uma
vez por dia. “Existem vários dentinhos
se formando e a criança pode, sem querer,
arrancar um dente de leite na fase de
dentição mista e acabar ficando com trau-
ma de fio dental”, alerta a médica. Maricléa Szlachta condena o uso de palitos para limpeza dos dentes

Foto: D
ivulgação / Internet
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O que vem preocupando as autorida-
des brasileiras neste verão é a febre
Chikungunya, que provoca sintomas
parecidos com os da Dengue, porém
as  dores são mais intensas. Até o dia
15 de novembro, o Ministério da Saú-
de registrou 1.364 casos da doença
no Brasil, sendo a maioria na Bahia,
e nenhum no Rio de Janeiro.
A febre Chikungunya pode ser trans-
mitida por mosquitos do gênero
Aedes, como o Aedes Aegypti (trans-
missor da dengue) e o Aedes Albo-
pictus. Diferentemente da Dengue, que
possui quatro subtipos, a Chikun-
gunya é único, ou seja, uma vez que
o indivíduo infectado se recupera,
passa a ser imune à doença.
Os sintomas costumam durar de três a
10 dias. A letalidade da Chikungunya,
segundo a Organização Pan-America-
na de Saúde (Opas), é rara, sendo me-
nos frequente que nos casos de dengue.

Sintomas da Chikungunya:
Febre alta; Dor muscular e nas arti-
culações; Cefaleia; Manchas aver-
melhadas pelo corpo.

Febre Chikungunya

Casos de Dengue diminuem em JPA
Área de Planejamento 4 teve redução de 7.665 casos da doença
A região de Jacarepaguá apresentou em 2014 queda de mais
de 90% no registro de casos de Dengue em relação ao ano de
2013, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal
de Saúde (SMS).

De acordo com as informações, du-
rante o ano de 2013 foram 7.937 noti-
ficações de casos da doença na região
da AP 4, que engloba os bairros da
região de Jacarepaguá, Cidade de Deus
e Barra da Tijuca, contra 272 ocorrên-
cias em 2014, o que corresponde a uma
redução de 7.665 casos, mais de 97%
entre os meses de janeiro a dezembro.
Os dados revelam também que em
todo o município houve queda nas
estatísticas de casos da doença. Enquanto
em 2013 o Rio de Janeiro notificou
66.278 casos, em 2014 foram apenas
2.479, menos de 4% do registrado no
ano anterior. O maior número de ca-
sos de dengue no município em 2013
foi nos bairros de Realengo e Bangu com
468; seguido de Irajá, Madureira,
Anchieta e Pavuna, com 299 casos, e
de Jacarepaguá, Cidade de Deus e Barra
da Tijuca.

Prevenção é o melhor remédio
Apesar da redução do número de ca-
sos da doença, os órgãos de saúde
destacam que os cuidados nunca devem
ser deixados de lado. A população pode
contribuir, denunciando as áreas com
indício de focos de Dengue através do
1746 e seguir as orientações para aca-
bar com os possíveis focos do mos-
quito Aedes Aegypti.
• Nos pratinhos de vasos de planta ou
xaxins dentro e fora de casa, escorra a água
e coloque areia até a borda dos pratinhos.
• Substitua as bromélias ou outras plantas
que possam acumular água por outras
plantas. Se preferir mantê-las, é indis-
pensável tratá-las com água sanitária –

uma colher de chá para um litro de água.
• Coloque tampinhas de garrafas, cas-
cas de ovo, latinhas e copos descartáveis
tudo dentro de um saco plástico, feche
bem e mantenha a lixeira tampada.
• Elimine pneus velhos, entulho e lixo.
• Mantenha caixas d'água, cisternas e
poços bem tampados.
• Trate a água da piscina sempre com cloro.
Se não for usá-la, cubra-a bem.

Foto: D
ivulgação / Internet
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Farmácias Populares fecham as portas
Usuários de fraldas recebem cartão-benefício
As 19 Farmácias Populares do Governo do Rio foram desativadas
desde o dia 1º de janeiro e os usuários agora passam a receber
um cartão que dá direito à compra de fraldas geriátricas
descartáveis em outros estabelecimentos cadastrados.

Neuza Toledo costumava pegar fraldas para sua irmã na Farmácia Popular da Taquara

De acordo com o Instituto Vital Bra-
sil, o objetivo é dar ao consumidor o
conforto de escolher onde comprar as
fraldas, podendo optar pela marca e
tamanho de sua preferência. O cartão
“Cuidados Especiais” será recarregado
automaticamente no dia 15 de cada mês,
com o valor de R$ 76,80, o que
corresponde ao desconto de 120 fral-
das por mês nas farmácias com o selo
“Aqui tem Farmácia Popular”, do
Governo Federal, e que tenha máqui-

nas de cartão.
Têm direito ao cartão “Cuidados Es-
peciais” pessoas com renda mensal in-
ferior a R$ 2 mil, com mais de 60 anos
de idade e/ou portadores de necessidades
especiais, com mais de 18 anos e com
incapacidade permanente de locomoção.
O previsto era de que todos os usuári-
os tivessem sido recadastrados até o fi-
nal de 2014. Caso o usuário ainda não
tenha recebido o cartão, basta buscar
orientação para o cadastro pelo telefo-

ne 0800-8889697, entre segunda e sex-
ta-feira, das 7 às 19 horas, e aos sába-
dos, das 8 às 12 horas.

Medicamentos
Já o benefício de remédios vendidos a
um real está suspenso, mas a ideia é que
os clientes das Farmácias Populares que
necessitam desses medicamentos mi-
grem para os polos de distribuição de
medicamentos dos municípios. Outra
opção é adquirir nos estabelecimentos

credenciados ao “Aqui tem Farmácia
Popular”, que distribui os mesmos me-
dicamentos, alguns gratuitamente.  O
aposentado Hélio de Mendonça, de 72
anos, por exemplo relata que não es-
tava mais conseguindo encontrar os me-
dicamentos na antiga Farmácia Popu-
lar da Taquara. “Pegava medicamentos
para pressão aqui desde a inauguração
dessa unidade, mas como estavam em
falta já há algum tempo, me via obri-
gado a comprar fora”.

Hélio Mendonça, Terezinha Cardoso e Creuza Gonçalves não encontram mais remédios
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Repintados

Quebra-molas
mais visíveis

A Secretaria de Conservação re-
pintou a sinalização de quebra-
molas na Estrada Comandante Luis
Souto, na Praça Seca.

Autor lança livro sobre
a Segunda Guerra

“Um passado presente” é o título
do novo livro do morador da Taqua-
ra, José Rolando. A obra foi lançada
no final de 2014 passado na Aca-
demia de Letras e Artes de São
João de Meriti. Ao longo das 186
páginas, o autor apresenta, através
de narrativas reais e personagens
fictícios, as crueldades da Segun-
da Guerra Mundial, tendo o
Holocausto como pano de fundo,
que deixou um cruel legado, fazen-
do vítimas até hoje ao redor do
mundo. Informações: jose.rolando
@hotmail.com

Leitura

Envie sua foto
Flagrou alguma irregularidade
em Jacarepaguá?
Fotografe e nos envie, juntamente
com um texto explicativo.

O nosso portal possui uma
sessão especial para o envio
de fotos e reportagens:

www.nossobairro.net
redacao@nossobairro.net

Você Repórter

18º BPM

Batalhão de
Jacarepaguá tem
novo comandante
O 18º Batalhão da Polícia Militar
(BPM) tem novo comandante desde
o dia 4 de dezembro. O  tenente-
coronel Rogério Figueredo de
Lacerda assume o posto no lugar
de Ricardo Naldoni, que deixa o
Batalhão de Jacarepaguá após
cerca de dois meses de atuação
naquele Batalhão.

A Rua Virgínia Vidal, no Tanque, será
interditada todas as terças-feiras, no
horário entre 20h30 e 23h30, até o
dia 10 de fevereiro, para os ensai-
os técnicos da escola de samba
Renascer de Jacarepaguá.

Carnaval

Tanque sofre
interdições

Vida de Cachorro
Rio é tema do calendário 2015
do “Pêlo Próximo”

A Cidade Maravilhosa foi escolhida como cenário para os cães terapeutas na
ilustração do calendário 2015 do Projeto Pêlo Próximo. Com o tema "O Rio
Pêlo Próximo", cada calendário de mesa possui duas capas diferentes e cus-
ta R$20,00. O valor arrecadado será utilizado na ampliação dos atendimen-
tos dos cães terapeutas em instituições carentes, compra de equipamentos e
materiais usados nas visitas. A loja virtual está disponível no endereço
www.lojapeloproximo.com

É proibido fumar
Lei antifumo entra
em vigor e proíbe
fumódromos
no País

Sem preço

Procon multa lojas sem preços de produtos
Após passar o mês de novembro realizando a operação educativa "Cadê o Preço?", o Procon Carioca começou
a multar os comerciantes que não apresentarem os valores das mercadorias nas vitrines e no interior das lojas.
Os valores das multas podem variar de R$ 509,00 a R$ 7,6 milhões, dependendo do porte da empresa e do
faturamento mensal.  A Lei Federal nº 8.078 /90 , conhecida como Código de Defesa do Consumidor, determina
que as informações sobre preço devem estar visíveis e, no caso de pagamento a prazo, o valor final da compra
deve estar exposto.

Notas

Entrou em vigor em todo o Brasil
no dia 3 de dezembro a Lei Antifumo
que proíbe o consumo de cigarros,
charutos, cachimbos, narguilés e
similares em ambientes fechados,
sejam eles públicos ou privados.
Locais como halls, restaurantes,
bares, shoppings, clubes, condo-
mínios, entre outros, terão que ex-
tinguir os chamados fumódromos.
Também está vetado fumar sob tol-
dos. Os estabelecimentos comer-
ciais serão fiscalizados e em casos
de desrespeito à lei poderão rece-
ber advertência e multas que podem
variar entre R$ 2 mil e R$ 1,5 milhão,
ou até mesmo perder a licença de
funcionamento. Mas os fumantes
que gerarem o transtorno não se-
rão punidos. Fumar agora só po-
derá ser feito em casa e em áreas
ao ar livre públicas, como ruas, par-
ques, praças e praias e espaços
abertos, como os de estádios de
futebol e tabacarias.
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Lanche diferente

INGREDIENTES:

• 1 batata cortada em rodelas finas
• 2 ovos batidos
• Sal
• Óleo de Soja.

MODO DE PREPARO:

• Em uma frigideira frite as batatas em óleo quente até ficarem
    levemente douradas.
• Coloque-as em uma peneira ou papel toalha para que fiquem
    bem sequinhas.
• Reserve.
• À parte bata os ovos com sal.
• Em uma frigideira com pouco óleo e bem quente derrame os ovos bati-

dos e cubra com as batatas.
• Deixe em fogo baixo para que os ovos cozinhem devagar.
• Coloque uma outra frigideira do mesmo tamanho ou ligeiramente maior

sobre a que está no fogo e vire para dourar o outro lado
• Coloque salsa e cebolinha picada em cima.
• Dica: quando bater os ovos pode acrescentar presunto picado, queijo

ou linguiça calabresa.
• Repita a receita de acordo com a necessidade.

Receita

Olá amigos! Janeiro é mês de férias e crianças em casa. Para
esse momento descontraído, sugiro um lanche bem rápido de
fazer e que todos adoram.
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O Billy The Grill, rede de restaurantes especializada em picanha na pedra, está com uma super promoção. Toda  quinta-feira
quem for ao restaurante localizado no Center Shopping, em Jacarepaguá, tem a chance de pedir a deliciosa meia porção de
480g na Pedra Mista (Picanha, Isca de Frango e Calabresa Fatiada) acompanhada por fritas ou aipim, farofa, vinagrete e
arroz por apenas R$29,90.

Dica Gastronômica
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Capricórnio:

Previsão astrológica
do mês de janeiro

Áries (21/03 a 21/04):  você terá
uma oportunidade de dar um
salto na carreira, isso devido ao
seu grande esforço e ao traba-
lho dedicado.

Peixes (20/02 a 20/03): sonhe
com seu príncipe, mas não tire
os pés do chão, pois ele poderá
virar um sapo.

Aquário (21/01 a 19/02): talvez
os estudos sejam cobrados de
tal forma que aquela viagem tão
sonhada das próximas férias não
aconteça.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
o momento é de prazer, diver-
são e alegrias, por isso saia com
pessoas de sua confiança.

Sagitário (22/11 a 21/12):
quando o trabalho causa pra-
zer é porque seu empenho em
expandir é verdadeiro, e o
reconhecimento é grande.

Escorpião (23/10 a 21/11):  você
poderá sentir-se apaixonada de
uma forma avassaladora, e
não terá como fugir dessa pai-
xão, porque ela veio para ficar.

Libra (23/09 a 22/10): o ambi-
ente do lar é de total harmo-
nia, graças a sua forma de
entender e sentir exatamente
o que o outro precisa.

Virgem (23/08 a 22/09): o
momento promete muito diálo-
go, marque encontros para
solucionar coisas pendentes,
você será bem ouvida.

Leão (22/07 a 22/08): a sor-
te está com você, leonino;
ganhos, recompensas e até
aquele encontro prometido
chegará para você, é a hora.

Câncer (21/06 a 21/07): com
a lua no signo de Peixes, você
se sentirá muito sensível e
emotiva, é hora de sair para
passear e procurar os amigos.

Gêmeos (21/05 a 20/06):
dedique-se mais a encontrar
uma forma de ajudar as pes-
soas, criatividades e ideias não
te faltarão.

Touro (21/04 a 20/05): nesse
mês de festas, os amigos esta-
rão contando com você naquilo
que sabe fazer muito bem, dar
beleza ao ambiente.

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 fa-
zer feio ao se expressar.  Confira os exemplos abaixo:

1) Registro
Consertei o registro da torneira, e não resistro.

2) Férias
Viajarei durante as férias, e não as féria.

3) Travesseiro
Comprei um bom travesseiro, e não travicero.

Erros de português frequentes
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

Pessoa muito realista e que não faz nada por impulso, seu objetivo é ter
os pés em algo concreto, assume responsabilidades desde cedo, embora
inseguro do ponto de vista sentimental. Signo de elemento: terra. Plane-
ta regente: Saturno. Partes do corpo: ossos, pele

Caça-Palavras

Gardênia Azul • Colônia • Boiúna • Mato Alto
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Diversão Descubra os 10 erros das gravuras
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