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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.

Quando os elefantes brigam,
são as formigas que apanham
Nada mais certo que este ditado afri-
cano, principalmente em se tratando da
forma como os nossos políticos ne-
gociam no parlamento com os outros
dois Poderes (Executivo e Judiciário).
E não é só no Congresso em Brasília
que isso acontece, mas em toda casa
de leis no Brasil.
Todos nós sabemos que as leis e orça-
mentos são aprovados por negociações
que envolvem um ganho político par-
ticular, ou seja, nunca se pensa no povo,
primeiramente, mas como cada políti-
co pode tirar proveito e ganhar algu-
ma coisa. O povo quando ganha, ga-
nha a reboque e como consequência.
Todo o apoio dado a um determina-
do projeto (que eles insistem em cha-
mar de negociação) é na realidade uma
troca que vem com a cobrança de car-
gos ou verbas para os amigos, que vão
ser os principais incentivadores de cam-
panhas nas próximas eleições.

Como diz o ditado, “Em casa que fal-
ta pão, todos reclamam e ninguém tem
razão”, o Brasil parou em janeiro para
assistir a "queda de braço” entre o
Legislativo e o Executivo e, mesmo
após seis meses, a nossa presidenta ainda
não conseguiu dar início ao seu segun-
do mandato, numa estagnação sem
precedentes na história recente.
O nosso grande problema, que era polí-
tico, virou econômico num país a beira
de uma recessão e sem perspectivas de
um futuro promissor em curto prazo.
É chegada a hora de todos nós, brasi-
leiros com moral, honra e honestida-
de, exigirmos dos políticos e dos
governantes eleitos uma trégua nas suas
ambições, egos e picuinhas pessoais para
começarmos a dar um rumo para este
navio que se chama Brasil. Chega de
ficarmos na dependência da boa von-
tade de pessoas que foram eleitas e
ganham para servir o País.
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Psicóloga

Transtornos alimentares:
quando procurar ajuda.
Na edição deste mês abordarei um assunto sério e preocupante: trata-se
dos transtornos alimentares que trazem grande risco à saúde das pessoas.
O indivíduo pode passar anos com o problema sem que o mesmo seja
percebido por ele e/ou pelos familiares.
As causas referem-se a fatores biológicos (às vezes associados com outros
transtornos mentais como a depressão e ansiedade), psicológicos (como
as dificuldades para administrar os problemas) e sócio-culturais (como a
“ditadura” da magreza e da beleza, cada vez mais inalcançáveis e como as
grandes exigências para o sucesso).
Existem muitos tipos graves de distúrbios relacionados com a alimentação,
mas neste texto limitarei minha abordagem em apenas dois deles, talvez
os mais conhecidos pela sociedade em geral, que são a anorexia e a bulimia
nervosas. Ambos (os distúrbios) possuem como característica uma dema-
siada preocupação com o peso e uma distorção quanto a maneira de per-
ceber sua própria forma corporal.
Dentre as principais características da anorexia nervosa temos: a pessoa
rejeitar o fato de manter seu peso dentro de uma faixa normal mínima asso-
ciado ao medo intenso em ganhar peso; e uma percepção significativamente
errônea e distorcida quanto à forma e tamanho real que seu corpo possui,
enxergando-se sempre acima do peso. Há uma perda de peso excessiva e
auto induzida por uma rigorosa e insuficiente dieta alimentar, podendo haver
o uso de inibidores de apetite. O índice de mortalidade causado pela anorexia
é grande devido a desnutrição, que pode levar à falência dos órgãos, pa-
rada cardíaca entre outros.
No caso da bulimia, apesar do medo de engordar e de uma busca por
um peso abaixo de um limiar tido como saudável, ocorrem episódios re-
correntes de compulsão alimentar. Há uma perda de controle quanto a
ingestão de alimentos, que se dá de forma exagerada e compulsiva. E,
logo depois, vem a culpa e a tentativa de anular a grande ingestão calórica
através de métodos compensatórios como a indução do vômito, uso
exagerado de diuréticos e laxantes, jejum prolongado e excesso de exer-
cícios. Entre as consequências decorrentes dos episódios bulímicos es-
tão os problemas gástricos, fraqueza e a erosão do esmalte dos dentes.
No caso da bulimia o indivíduo pode morrer devido aos métodos purga-
tivos, algumas pessoas chegam a vomitar 15 ou 20 vezes por dia, o que
pode causar a desidratação.
O tratamento em ambos os casos é complexo, sendo necessária, depen-
dendo do seu estágio, a internação hospitalar. Descrevo aqui, de forma
resumida, o envolvimento dos profissionais: o médico psiquiatra e o clíni-
co geral fazem a avaliação, a solicitação de exames e a administração
medicamentosa, se for o caso; o psicólogo ajudará o paciente a reconhe-
cer, aceitar e entender o significado dos sintomas manifestados, essenciais
para uma mudança de pensamentos e comportamentos; o nutricionista avaliará
o peso e a alimentação, e auxiliará na reeducação alimentar. Outros profis-
sionais também podem fazer parte como o assistente social para o ampa-
ro social e familiar e o terapeuta ocupacional que auxiliará a reabilitação
nas atividades diárias. O atendimento familiar também faz parte do trata-
mento e é fundamental para seu sucesso.
Atenção, como dito no primeiro parágrafo, em muitos casos, nem a pes-
soa, nem a família, tem a consciência dos problemas pelos quais está pas-
sando e da gravidade que os transtornos alimentares podem causar. Existe
a negação e a falta de reconhecimento de que ela precisa de ajuda. E é a
demora na busca por ajuda que pode trazer graves consequências. Quan-
to antes for dado o diagnóstico e realizado o tratamento, melhores serão
os resultados obtidos. Por isso, em caso de dúvidas, não hesite: procure
logo um especialista.

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

CEL.: (21) 99774-7876 /  CRP 05/30956
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A Física e o cotidiano

JORGE BRUM
FÍSICO

BRUMJJ@GMAIL.COM

Einstein estava certo?

Em 1940, Albert Einstein, pela terceira vez, mudara sua nacionalidade. Des-
sa vez, ele se tornara novamente norte-americano. Em 1896, aos 17 anos,
renunciou pela primeira vez à cidadania alemã para evitar o serviço militar
obrigatório. Foi durante quatro ou cinco anos um imigrante ilegal em qual-
quer lugar do mundo e, somente em 1901, conseguiu a cidadania suíça.
Em 1919, após a criação da República de Weimar, ou democracia
semipresidencialista instaurada na Alemanha em substituição ao Imperialis-
mo que reinou até então, Einstein recupera sua cidadania alemã para de-
monstrar apoio aos movimentos democráticos. Nesse momento da vida,
Einstein já era famoso, já havia publicado os seus cinco artigos históricos e
receberia o Prêmio Nobel dois anos mais tarde.
Porém, em 1933, Einstein precisou fugir da Alemanha, agora Nazista. Voou
para os Estados Unidos, onde se estabeleceu como Professor em Princeton
e lá permaneceu até sua morte em 1955.
À parte seu brilhantismo científico, Einstein sempre foi um cidadão extrema-
mente politizado. Diversos livros retratam esse marcante traço de sua perso-
nalidade. Existem passagens históricas contundentes de suas aspirações políticas.
Em 1939, Einstein escreve para o presidente americano Franklin Roosevelt
alertando sobre a possibilidade de os alemães construírem uma bomba atômica
e clamando para que os Estados Unidos iniciem um programa nuclear –
que veio a ser chamado de Projeto Manhattam. Anos mais tarde, segundo
Linus Pauling, Einstein teria relatado profundo arrependimento dessa carta
e que seria contra o monopólio nuclear americano.
Na Alemanha Einstein conheceu o preconceito e ao chegar nos Estados Unidos
se juntou à causa dos negros americanos em sua luta pelos direitos civis.
Uma passagem bastante marcante de sua vida política ocorreu em 1946
quando a cantora e defensora dos direitos civis afro-americanos Marian
Anderson foi proibida de se hospedar em quartos de hotéis e de comer em
restaurantes públicos e Einstein convidou-a para morar em sua casa. Einstein
também protestou nas ruas por justiça, quando diversos negros foram acu-
sados de homicídios durante protestos contra a polícia americana: 24 de
25 foram absolvidos.
Quando o presidente Chaim Weizmann morreu em 1952, Einstein foi convi-
dado a ser o segundo presidente de Israel, mas ele se recusou, afirmando
não ter habilidade natural, nem experiência para lidar com seres humanos.
Continuou se dizendo bastante orgulhoso e ao mesmo tempo triste por não
poder aceitar a oferta.
Em 1900, Einstein se formou pela Eidgenössische Technische Hochschule
(ETH) Zürich, equivalente hoje no Brasil, a Licenciatura em Física, mesmo
curriculum exigido dos nossos professores de física da rede pública.
Sua maior luta, porém, sempre foi por uma educação diferente da que ele
havia recebido na Alemanha do século XIX. Apontava na educação defici-
ente uma das grandes causas de sofrimento e injustiças no mundo.
Acredito, assim, que um dos maiores físicos de todos os tempos, se moras-
se no Brasil no século XXI, participaria de todos os atos por uma educação
melhor e estaria nas ruas com os professores e, talvez, recebesse como pu-
nição, por ter levantado a voz contra políticas públicas, um tiro de bala de
borracha dado por um policial, tal qual ocorreu em Curitiba recentemente. Ou,
quem sabe, os ofertaria sua casa, para que lá curassem a dor dessa vergonha
ouvindo outras histórias terríveis que o bom físico havia presenciado.

Conselho de Segurança questiona
a eficiência do policiamento nas
áreas pacificadas da região

O Espaço Laduma, no Anil, sediou a reu-
nião de maio do Conselho Comunitário
de Segurança da 18ª AISP (Jacarepaguá),
realizada no dia 28. Entre os assuntos
em pauta estavam a ineficiência da UPP
da Cidade de Deus e do 9º Batalhão da
Polícia Militar (Rocha Miranda) no com-
bate ao crime na região.
O presidente do Conselho de Seguran-
ça da 18ª AISP, Antonio Miranda, consi-
derou como ineficaz o patrulhamento que
o 9ºBPM realiza na Praça Seca, assim
como o policiamento da UPP da Cidade
de Deus, tendo em vista que ainda é gran-
de a quantidade de pessoas armadas
que circulam em ambos os locais. “A UPP
tem 280 policiais e tem invasão de ban-
didos dentro da comunidade. O 18ºBPM
(Jacarepaguá) tem menos policiais e
consegue manter Jacarepaguá mais ou
menos organizado. Tem alguma coisa
errada!”, desabafa Miranda. Os partici-
pantes do encontro destacaram o morro
São José Operário (na Praça Seca) e a
Cidade de Deus como os pontos mais
críticos de Jacarepaguá e alertaram que
o fato se dá devido à inércia da popula-
ção e falta de investimento por parte do
Governo do Estado.
A população expôs o aumento de assal-
tos na Taquara, principalmente na Pra-
ça Salinópolis e na Rua Bacairis, onde
tem aumentado a incidência de roubos
de veículos e presença de “flanelinhas”;
ataques a taxis dentro de comunidades
da região; e ruas escuras na Curicica.
De acordo com o comandante do 18º BPM,

Cerca de 80 pessoas compareceram ao encontro mensal

tenente-coronel Rogério Figueredo, ape-
sar de os dados ainda não serem
satisfatórios, a Polícia Militar já pôde ve-
rificar que houve redução de assaltos no
interior de BRTs e também no Tanque.
“Estamos trabalhando para reduzir rou-
bos a transeunte. A Gardênia Azul e o
Canal do Anil ainda nos preocupam, mas
estamos fazendo um trabalho integrado
para prender as quadrilhas que agem
nessas áreas”, revela o comandante do
Batalhão de Jacarepaguá. A delegada
Márcia Julião, titular da 41ªDP (Tanque),
acrescenta que, além dos roubos de rua,
o Tanque também registrou queda nos
roubos de carro e letalidade violenta.
Já o delegado Rodolfo Waldeck, titular
da 32ªDP (Taquara) destacou o caso de
uma jovem que foi esfaqueada recente-
mente na Gardênia Azul, mas não efe-
tuou denúncia. “Já é dificultoso para a
polícia investigar quando se faz registro
de ocorrência, ainda mais quando não
se faz. Se acontece um crime, a vítima
não tem que ter medo de denunciar. Pois
isso é algo que afeta o coletivo”, lamen-
ta o delegado. Estiveram também presen-
tes no encontro o assessor da
Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá,
Thiago Souto e o tenente-coronel do
Corpo de Bombeiros, Robson Melo. A
próxima reunião do Conselho Comuni-
tário de Segurança da 18ª AISP aconte-
cerá no dia 25 de junho, às 9 horas, na
Vila Olímpica Manoel José Gomes Tubino,
localizada na Rua Candido Benício,
2.973, Mato Alto.
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Soltar balões ainda é uma prática criminosa
na Baixada de Jacarepaguá
Denunciar é a melhor solução para evitar o risco de tragédias

O inverno chega neste mês e traz com ele um velho problema: as
queimadas, principalmente oriundas de balões devido às Festas
Juninas. A prática ilegal de soltar balões traz consigo nesta época
do ano condições propícias para grandes incêndios.

Por ser este um período de estiagem, a
vegetação fica seca e os ventos são mais
intensos, o que cria condições favoráveis
para a propagação do fogo.
Apesar de proibida, a prática criminosa
de soltar balões ainda ocorre e coloca em
risco não só os bens, como também a
natureza e a vida. Conforme a Lei de
Crimes Ambientais (Lei Federal 9.605, de
12/02/98), no seu Artigo 42, fabricar,
vender, transportar ou soltar balões é
considerado crime contra a flora. Quem
for pego praticando algumas dessas ati-
vidades pode ser penalizado com detenção
de um a três anos, estando sujeito tam-
bém ao pagamento de multa que varia
entre R$ 1 mil a R$ 10 mil por balão.
Como se não bastasse o prejuízo causa-
do, a população ainda precisa se preo-

cupar com os chamados baloeiros, que
na ânsia de resgatar os balões após serem
soltos, invadem residências, condomíni-
os e prédios comerciais. Não importa o
obstáculo a ser transposto, porque a úni-
ca certeza é que eles vão tentar recuperar
o balão. Por isso, é importante que a
população colabore para evitar que a
prática ilegal aconteça.

Denúncias
Qualquer pessoa pode efetuar denúncias
através do telefone 190 para a Polícia
Militar ou então pelo Disque-Denúncia
(2253-1177), que assegura o sigilo do
denunciante. Caso o balão tenha caído
e esteja oferecendo risco de incêndio, o
contato deve ser feito com o Corpo de
Bombeiros através do telefone 193.Fo
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BRT Transcarioca completa um ano
Corredor expresso reduz tempo de viagem, mas ainda tem o que melhorar

Com um ano em operação, o BRT Transcarioca trouxe à população
da região mais agilidade no transporte de passageiros. Por trafe-
gar em pistas exclusivas, os ônibus articulados não enfrentam o
trânsito comum nas vias por onde circulam os demais veículos.

O corredor expresso, que liga a Barra da
Tijuca ao Aeroporto Internacional Tom
Jobim, foi inaugurado no dia 2 de junho
de 2014 e reduziu o tempo de viagem
no trajeto em 60%. Porém, alguns pro-
blemas ainda precisam ser revistos.
No tocante ao estado de conservação
das pistas, é visível o desgaste do as-
falto e das baixas muretas, que não
funcionam como obstáculos para im-
pedir a irresponsável travessia de pe-
destres fora da faixa. Ao contrário da
Barra da Tijuca, os vasos ornamentais
localizados entre as pistas não susten-
tam mais as plantas em Jacarepaguá, pois
as mesmas ressecaram e morreram. Mas,
segundo a Secretaria de Conservação, as
vistorias são feitas diariamente e os ser-
viços de manutenção das pistas do cor-
redor viário e dos vasos é executado
conforme as necessidades. O que deixa
a população aliviada, pois, se as vistori-
as não fossem feitas com tanta frequência,
a situação poderia estar muito pior.
Nas estações, foi excelente a implanta-
ção de televisores para informar o tem-
po que os ônibus articulados levarão
para chegar, mas, infelizmente, eles não
registram o tempo certo, o que torna
a ideia ineficaz. De acordo com o
Consórcio Operacional BRT, essa pre-
visão é apenas uma estimativa, constan-
temente recalculada de acordo com o
panorama operacional, mas que pode
ser influenciado por imprevistos, que
causam defasagem. Outro problema é
que alguns motoristas não param os
BRTs adequadamente nas portas das
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plataformas, obrigando os passageiros
a “pularem” uma grande distância ou
a se "espremerem" no pequeno espa-
ço não alinhado para a passagem.
Porém, a falta de cordialidade dos usu-
ários do BRT é o que mais se destaca.
Pessoas embarcam nos veículos sem
esperar o desembarque de outras nas
estações, equipamentos são danificados
e rabiscados por vandalismo e, um fato
que já se tornou corriqueiro: pessoas
entrando pela plataforma de embarque
sem pagar passagem, ao utilizarem cal-
çados para ativar o sensor de abertura
das portas automáticas. Nas ruas não é
muito diferente: apesar dos esforços da
prefeitura em alertar a população sobre
a importância de respeitar as faixas e se-
máforos, ainda é comum encontrar quem
ignore os avisos e faça uso dos retornos
e travessias de forma irresponsável.

Sobre o corredor Transcarioca
O Transcarioca possui ao longo de seus
39 quilômetros, 47 estações e cinco
terminais, que interligam 27 bairros -
Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Curicica,
Cidade de Deus, Taquara, Tanque, Praça
Seca, Campinho, Madureira, Cascadura,
Engenheiro Leal, Turiaçu, Vaz Lobo,
Vicente de Carvalho, Irajá, Vila da Pe-
nha, Vila Kosmos, Brás de Pina, Penha
Circular, Penha, Olaria, Ramos, Bonsu-
cesso, Complexo do Alemão, Maré,
Fundão e Galeão. A obra com custo de
R$ 1,7 bilhão, possui contrato de R$ 17
milhões para manutenção, que se esten-
derá até o próximo ano.

Grandes espaços entre o ônibus e plataforma são problemas constantes

Nas estações, os televisores não informam o tempo correto que os ônibus chegarão

Vandalismo ganha destaque nas estações do BRT Transcarioca

Grandes aglomerações já viraram rotina na vida dos passageiros do BRT
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SMS detecta aumento de dengue
A cidade do Rio de Janeiro ainda não enfrenta a epidemia de
dengue que afeta atualmente vários Estados brasileiros, princi-
palmente São Paulo. Mas, o número de casos aumentou conside-
ravelmente no município nestes primeiros meses do ano se com-
parado com o mesmo período do ano passado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde,
em abril de 2015 foram registrados 1.410
casos na cidade do Rio de Janeiro, sen-
do 98 em Jacarepaguá, enquanto no ano
passado o total de notificações no mu-
nicípio foi de apenas 248, sendo 21 no
bairro. Só nos primeiros cinco meses deste
ano o número de casos de dengue regis-
trados ultrapassou o total de notificações
de todo o ano de 2014.
O maior número de casos consolidados
de dengue em 2015 foi registrado na Área
Programática 5.1 (Bangu e Realengo),
com 487 casos. A Área Programática 4.0
(Jacarepaguá) obteve 274 ocorrências até
o fechamento desta edição.
Saiba como evitar a prolifera-
ção dos mosquitos
• Não deixe água acumulada em qual-
quer compartimento aberto;

• Guarde as garrafas vazias sempre de
cabeça para baixo e de preferência em
local coberto;
• Jogue no lixo todo objeto que pos-
sa acumular água, como embalagens
usadas, potes, latas, copos, garrafas va-
zias etc.;
• Coloque o lixo em sacos plásticos e
mantenha a lixeira bem fechada;
• Encha de areia os pratinhos dos va-
sos de planta ou lave-os com escova,
água e sabão semanalmente;
• Remova folhas e galhos e tudo o
que possa impedir a passagem da
água pelas calhas;
• Troque diariamente a água dos be-
bedouros dos animais domésticos;
• Lave, principalmente por dentro, com
escova e sabão, os utensílios usados
para guardar água em casa, como jar-
ras, garrafas, potes, baldes etc.

Foto: Internet / D
ivulgação

Jacarepaguá obteve mais de duzentas ocorrências neste primeiro semestre
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Saiba como usufruir bem da estação com medidas simples
Chegou o momento ideal para os adeptos de ficar
debaixo das cobertas assistindo um filme, acom-
panhado de pipocas ou um chocolate quentinho
de vez em quando. O inverno chega no dia 21 de
junho e só se despedirá em 23 de setembro.

Inverno exige cuidados extras com a saúde
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Caracterizado por noites mais
longas que os dias, a incidên-
cia de raios solares é menor na
porção da Terra onde é inver-
no e as temperaturas são mais
baixas. Devido a sua localiza-
ção geográfica, o Brasil não
apresenta as estações bem de-
finidas e o inverno é mais ri-
goroso somente na região sul
do País. Mas os cuidados com
a pele e com a alimentação não
devem ficar esquecidos.

Confira algumas dicas
para curtir a nova esta-
ção de forma saudável:
• Use filtro solar, pois, o fato
de o sol passar mais tempo

escondido entre as nuvens não
quer dizer que você não pre-
cise proteger a pela dos raios
solares;
• Mantenha a pele bem hi-
dratada, para evitar o resse-
camento;
• Ingira bastante líquido (água
e sucos naturais);
• Apesar de, nesta época do
ano haver sempre uma prefe-
rência por alimentos quentes,
mais calóricos e bebidas alco-
ólicas destiladas, esse tipo de
consumo deve ser evitado,
pois propicia a desidratação
dos tecidos, bolsa sob os olhos
(edema) e olheiras. Para a es-
tação, a melhor opção são
frutas e carnes magras.



1 2 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET Quer anunciar?  3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net

Na mira do leitor

NEGATIVO
Carros estacionados nas calçadas e em locais proibidos são um transtor-
no comum com o qual as pessoas são obrigadas a conviver, porém, tão
problemático quanto isso, está o fato de que, mesmo onde não há nenhu-
ma placa ou indicação de proibição de estacionamento, as operações de
reboques e multas por parte do Poder Público acontecem, de forma que
o proprietário nem saiba por quê foi punido.

Atenção leitor! Este espaço é destinado a participação de todos. Envie os dados principais
com foto, do ponto positivo ou negativo de Jacarepaguá para o e-mail: redacao@nossobairro.net

POSITIVO
A Praça Seca recebeu em maio a visita do ônibus da Comissão de Defesa
do Consumidor (Codecon) da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O objetivo
do atendimento itinerante, que conta com a presença de atendentes e
advogado, é orientar e receber reclamações de consumidores da cidade
do Rio de Janeiro. As reclamações são transmitidas on-line para a sede
da Defesa do Consumidor na Assembléia Legislativa, no Centro.
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Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)
Inscrições até 7 de junho
A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) está com
inscrições abertas para o concurso público que visa o preenchimento de vagas
de professores associados e titulares com dedicação exclusiva e tempo inte-
gral. Ao todo são 15 vagas para professores associados, sendo 11 para o
Centro de Ciências e Tecnologias (CCT), três no Centro de Ciências e Tecnologias
Agropecuárias e uma para o Centro de Ciências do Homem. Já para titula-
res, são apenas duas vagas, uma para o CCH e uma para o CCT. Os aprova-
dos trabalharão em regime de 40 horas semanais. As inscrições podem ser
feitas por via postal, pessoalmente ou por procuração no protocolo da reito-
ria da UENF. O valor da taxa é de R$120,00.

Câmara Municipal do Rio de Janeiro
Inscrições até 8 de junho
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro realizará concurso público destinado
ao provimento de 63 vagas em cargos de níveis médio e superior. Para o
cargo de Assistente Técnico Legislativo, há oportunidades nas áreas de
diagramação, fotografia, inspetor de segurança, sonorização e web designer.
Já para as vagas de nível superior no cargo de Analista Legislativo, as opor-
tunidades são nas áreas de arquivologia, assistência social, audiovisual,
biblioteconomia, comunicação social – jornalista, enfermagem, medicina,
orçamento e finanças, redação e revisão e taquigrafia. Os aprovados devem
cumprir jornadas de 40 horas semanais e, dependendo do cargo, as remu-
nerações variam de R$ 6.255,08 a R$ 7.645,82. As inscrições podem ser re-
alizadas pelo site www.concursos.rio.rj.gov.br.

Marinha do Brasil
Inscrições até 12 de junho
A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM) oferece 12 vagas a serem preen-
chidas mediante concurso público para ingresso no Corpo de Saúde da Marinha,
nas áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e
psicologia. Além da exigência de formação em nível superior na área em que
deseja concorrer, o candidato deve ser brasileiro nato, de ambos os sexos,
ter menos de 36 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2016,
entre outras exigências. As inscrições deverão ser realizadas através do en-
dereço www.ensino.mar.mil.br ou ww.ingressonamarinha.mar.mil.br. O valor
da taxa de inscrição é de R$ 60,00.

Ministério Público Federal (MPF)
Inscrições até 26 de junho
O Ministério Público Federal (MPF) vai realizar concurso público destinado a
formação de cadastro reserva de estagiários na Procuradoria da República
de São João do Meriti. Poderão concorrer os alunos matriculados no curso
de Administração e apresentarem, no mínimo, 40% da carga horária ou dos
créditos necessários para sua conclusão. A remuneração é de R$ 800,00,
acrescida de auxílio transporte. As pré-inscrições poderão ser realizadas na
Avenida Automóvel Clube, 2.432, Vilar dos Teles, das 13 às 17 horas, medi-
ante a entrega dos documentos solicitados no edital.
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Dicas de Concursos
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No Bairro Acontece...

DIA DAS MÃES
O cantor Heverton de Castro (ex-The
Voice Brasil) subiu ao palco do Center
Shopping para  homenagear as mães,
no domingo, dia 10 de maio.

PARABÉNS
O presidente do Clube dos Portugueses na Taquara,
Olivério Carvalho, comemorou seu aniversário no dia
13 de maio, e recebeu o abraço da vereadora Laura
Carneiro e amigos.

MERECIDA HOMENAGEM
O gestor da Lona Cultural Jacob do Bandolim,
Amando Nascimento, recebeu o conjunto de
medalhas Pedro Ernesto, no dia 22 de maio.

UM BRINDE AOS NOIVOS
Bárbara e Leonardo oficializaram o
noivado no dia 9 de maio e receberam
o carinho de seus pais e amigos.

CAFÉ DAS MÃES
Comemoração no café da manhã do Dia das
Mães do projeto Rio em Forma Olímpico, da
praça Padre Ambrósio, mais conhecida como
Pista de Skate no Tanque.

GINÁSTICA E DIVERSÃO
No dia 16 de maio, o grupo de ginástica da
Praça Padre Ambrósio no Tanque se diver-
tiu na Feira de São Cristóvão.
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Agenda Cultural
TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788

De 1 à 30 de junho nos horários das
atrações - Exposição "Lambuzar é Or-
gânico". Conduzir cores e tecer movimen-
tos que traduzem o sentir, na profusão
da essência de cada um infinitamente.
Aprimorando desejos em busca de refle-
xões que caminham em formas de expe-
rimentações, ampliando o contexto na
harmonia das cores.

Dias 12 e 13 - Peça infantil "O Mundo
Encantado". O musical conta a estória de
Gisele, uma menina muito esperta que
vai parar no Mundo Encantado, um lu-
gar perfeito existente na sua imagina-
ção. Ela se surpreende ao descobrir que
os personagens do livro, entre eles um
vagalume comilão, um duende pregui-
çoso, uma sereia vaidosa, uma fada e
o pássaro (protetores da natureza), es-
tão encrencados com uma bruxa mal-
vada e um gato invejoso que tentam a
todo o momento destruir a Árvore dos
Sonhos. Num confronto divertido, os
amigos do Mundo Encantado vencem
os vilões, não se deixando contaminar
por suas más influências e converten-
do-os ao Bem. A menina, então, volta
ao mundo real ansiosa em ganhar o
próximo livro e embarcar em outra
aventura.às 19h (dia 12) e 18h (dia 13).

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

Dia 13 - Workshop de Produção Cultu-
ral de 10 às 18h

Dias 19, 20 e 21 - Peça teatral "Cinco
mulheres por um fio". A comédia traz para
os palcos, histórias de mulheres com
todos os seus bloqueios, medos, anseios
e frustrações. No centro da trama está a
psicólogo e sexóloga Marta, que resol-
ve entender suas pacientes de forma ino-
vadora e nada invasiva. Sexta e Sába-
do às 21h e Dom. às 20h.

Dia 24 - Samba e Outras Coisas - Sucesso
de público, o "Samba e Outras Coisas"
no Sesi promove um bate-papo regado
a alegria e muita música de qualidade
com o cantor Marcus Sacramento. Às 20h

Dia 27 - Peça teatral "Deixa Clarear" às 21h

Dia 28 - Atração infantil "Victor James"
às 17h

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

Dia 4 - Peça Adulta "Por Ai" às 18h

Dia 6 - Evento “Gospel Sara Nossa Ter-
ra” às 18h

Dia 7 - Peça Adulta “Bil Dog”

Dia 12 - Peça Adulta “Dom Pedro II: O
Imperador Carioca”

Dia 13 - Augusto The Fevers às 20h

Dia 14 - Forró na Lona às 9h

Dia 19 - Peça Infantil ”Sebastião e
Severina” às 15h30

Dia 20 - Bia Bedran às 20h

Dia 21 - Baile Dança de Salão às 15h

Dia 26 - Uns e Outros às 20h

Dia 27 - Expodance - Mostra de Dança
às 16h

Dia 28 - Cia Atelier da Dança às 17h

Foto: A
ndré Pam

plona
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PL prevê proibição de réplicas ou
simulacros de armas verdadeiras

Utilizadas na maioria dos assaltos come-
tidos na região, as armas de brinquedo
são vendidas sem controle em lojas de
Jacarepaguá e acabam parando nas
mãos de bandidos. Apesar de tamanha
semelhança com as armas de fogo, as
réplicas são vendidas sem qualquer im-
pedimento e contribuem assim para o
aumento da violência. No intuito de re-
verter esse quadro, um Projeto de Lei tra-
mita na Assembleia Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro.
De acordo com o delegado Rodolfo
Waldeck, titular da 32ªDP (Taquara), não
há como precisar a quantidade de assal-
tos em Jacarepaguá cometidos com ar-
mas de brinquedo, principalmente por-
que quando as pessoas são vitimadas
nas ruas, não conseguem analisar se a
arma utilizada era ou não verdadeira.
“Não há uma estatística, mas o que eu
verifico aqui (na delegacia) é que existe
uma grande incidência de prisões de
pessoas portando armas de brinquedo,
que são muito parecidas com a arma
verdadeira. Atualmente, esse número
chega a cerca de 60% dos casos”, reve-
la o delegado. Porém, de acordo com a
lei, o porte de uma réplica de arma de
brinquedo ou simulacro (cópia de uma

Material é vendido indiscriminadamente em lojas da região

arma que não efetua qualquer tipo de
disparo) não é crime.
No intuito de reverter esse quadro, a de-
putada estadual do Rio de Janeiro Martha
Rocha, ex-chefe da Polícia Civil do Es-
tado, elaborou recentemente um Proje-
to de Lei que visa alterar a Lei nº 2.403,
de 24 de maio de 1995, que proíbe no
Estado a fabricação, transporte e
comercialização de brinquedos que re-
produzem armas de fogo ou que incitem
à violência. O PL Nº 172/2015, remete
às mesmas proibições, porém relacio-
nadas às réplicas ou simulacros de ar-
mas de fogo. “Com a aprovação do pro-
jeto de lei será proibida a venda, fabri-
cação e distribuição das armas de brin-
quedos que sejam réplicas ou simula-
cros de armas verdadeiras. Mesmo que
esses equipamentos disparem apenas
espumas, luz ou bolas”, esclarece a
deputada Martha Rocha, explicando que
a proposta não inclui as armas de pres-
são e de ar comprimido, regulamenta-
das por norma expedida pelo Exército
Brasileiro. A proposta também estipula
multa para quem descumprir a lei, cria
a semana do desarmamento e também
estabelece os locais para devolução
desse tipo de material.

Deputada estadual Martha Rocha elaborou projeto para proibição de armas de brinquedo

Direito

DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

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

Direito Adquirido e
Expectativa de Direito

Caro leitor, vamos conversar sobre a diferença entre DIREITO ADQUIRI-
DO e  EXPECTATIVA DE DIREITO.
Direito Adquirido é aquele em que alguém o adquire de acordo com a
lei vigente, que esteja em vigor no momento em que o ato se dá.
Quando, na vigência de uma lei o cidadão adquire um direito, com a
criação de outra lei, ou seja, com a revogação da lei anterior, seu titu-
lar não perde o direito de exercê-lo. Ainda que não tenha exercido até
o momento de sua promulgação. Exemplo: um funcionário público que
após 30 anos tem o direito de requerer sua aposentadoria de acordo
com a lei que está em vigor, mas opta por não se aposentar. A lei que
lhe concedeu esse direito é revogada (surge uma lei nova) que aumen-
ta o prazo para sua concessão. Se este funcionário, que já havia com-
pletado todas as etapas na vigência da lei anterior, caso queira se apo-
sentar na vigência da nova lei, poderá fazê-lo sem qualquer embaraço,
porque o direito subjetivo já existia quando completou os 30 anos de
serviço. Portanto, não poderá este funcionário ser prejudicado por conta
da nova lei. Essa regra vale para qualquer tipo de direito.
Mas, atente para um detalhe que faz toda a diferença; é necessário que
o titular do direito tenha cumprido todas as condições para ser deten-
tor do direito adquirido. Outro exemplo: se o tal funcionário contasse
com 29 anos e 11 meses à data da promulgação da nova lei, ele não
se aposenta porque não teria cumprido todas as exigências. Logo, para
ter o direito adquirido inserido ao seu patrimônio jurídico é necessário
que, à data da publicação da nova lei, esteja o titular totalmente livre
de qualquer condição. Ele fica “blindado” quanto às mudanças da lei.
A Expectativa de Direito difere exatamente neste ponto. Ela é a mera
possibilidade de efetivação do direito. Para sua existência, é necessá-
ria a realização de evento futuro. Se este não ocorrer, o direito não se
incorpora a seu patrimônio jurídico, não produz seus devidos efeitos.
Essa matéria é relevante porque, com o advento da medida provisória
que modifica a concessão da aposentadoria, aquele que se encontrar
revestido do direito adquirido não precisará ficar preocupado.
Espero ter cooperado mais vez para o seu entendimento jurídico.
Um forte abraço e fique com Deus.

Foto: D
ivulgação / Internet
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O carnavalesco Jorge Caribé renovou
por mais um ano o contrato com a
União de Jacarepaguá. A agremiação,
que ainda não tem definido o enredo
para o carnaval do próximo ano, ocu-
pou em 2015 a terceira colocação do
Grupo B com o enredo "Da corte de
Obatalá à terra dos Tupinambás".

Samba
União de
Jacarepaguá
renova com
Jorge Caribé Revitalização

Após queixas dos moradores do
bairro relacionadas ao abandono que
vem sofrendo o Parque Municipal

Parque Pinto Teles passa por melhorias
Pinto Teles, localizado na Praça Seca,
o local recebeu no mês passado a
revitalização de equipamentos do
parque, assim como de brinquedos
e da quadra poliesportiva, que rece-
beu nova tela de proteção para a co-
bertura. Os banheiros também passa-
ram por reformas e foi iniciada a cons-
trução de uma base de tijolos em todo
o entorno do pátio coberto para coi-
bir o estacionamento irregular de
motos e carros no espaço.

Preço baixo

Com a assinatura da nova conces-
são da Ponte Rio–Niterói, os moto-
ristas têm um ganho imediato e real
nesta importante via de deslocamen-
to. Definido por concorrência em
leilão, o preço do pedágio passou
no dia 1º de junho de R$ 5,20 para
R$ 3,70.

Preço do pedágio é reduzido na
ponte Rio-Niterói

Bem que o novo custo do pedágio
de 13 quilômetros sobre o mar, que
é cobrado só na direção de Niterói,
poderia incentivar a prefeitura a rever
o contrato e o pedágio (duplo) que
a Linha Amarela cobra por um trecho
menor e sobre os terrenos desapro-
priados com o dinheiro público.

Envie sua foto
Flagrou alguma irregularidade
em Jacarepaguá?
Fotografe e nos envie, juntamente
com um texto explicativo.
O nosso portal possui uma
seção especial para o envio
de fotos e reportagens:

www.nossobairro.net
redacao@nossobairro.net

Você Repórter

Sem fraudes

Enredo

Fetranspor realiza
campanha contra
fraude no
Bilhete Único

Teve início no mês passado a cam-
panha educativa contra fraude do
Bilhete Único Intermunicipal (BU). A
campanha, desenvolvida pela Fetrans-
por, tem como objetivo conscientizar
os cidadãos sobre os riscos da frau-
de no BU e as consequências no
sistema. Os cartazes, folders e ade-
sivos estão sendo distribuídos nos
ônibus, nos terminais rodoviários de
todo o Estado, nas ruas e também
divulgados nas redes sociais. A po-
pulação pode colaborar denunciando
irregularidades pelo Disque Denún-
cia 2253-1177.

Carnaval 2016

Parque Curicica
ganha nova
rainha de bateria

Avenida Celebridade
Celebridades são homenageadas in memorian com
nomes de avenidas em Jacarepaguá

Um decreto publicado pelo prefeito Eduardo Paes no Diário
Oficial do Município no dia 20 de maio reconheceu qua-
tro logradouros públicos da região, com denominações
oficiais, em homenagem in memorian aos atores José
Wilker, Carlos Zara e Paulo Goulart e à ex-miss Brasil
Adalgisa Colombo em novas avenidas em Jacarepaguá.
Antes conhecidas como Avenida 3, Eixo Metropolitano
Sul-Oeste, Avenida 4 e Eixo Metropolitano Norte-Sul, as
atuais avenidas José Wilker, Carlos Zara, Paulo Goulart
e Adalgisa Colombo têm como ponto de referência a Ave-
nida Embaixador Abelardo Bueno.

Notas

União de Jacarepaguá define enredo
para o carnaval de 2016
De autoria do carnavalesco Jorge Caribé, "De grão em grão a gali-
nha enche o papo!" é o enredo da União de Jacarepaguá para o
próximo desfile da agremiação, que acontecerá pelo Grupo de Acesso B
no dia 9 de fevereiro, na Estrada Intendente Magalhães, no Campinho.

A União do Parque Curicica vai
coroar no dia 28 de junho a sua
nova Rainha de Bateria. A empre-
sária Simone Parente foi a esco-
lhida para reinar à frente da bate-
ria Audaciosa, comandada pelo
Mestre Léo. A agremiação vai
desfilar no dia 13 de fevereiro do
próximo ano trazendo o enredo
“Os três tenores... do Samba”, que
presta homenagem aos sambis-
tas Arlindo Cruz, Martinho da Vila
e Monarco.
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Moda

‘Looks’ de Inverno

NIVEA SALGADO
EMPRESÁRIA, PRODUTORA

DE MODA E BLOGUEIRA
INSTAGRAM: @NIVEASALGADO

O friozinho está chegando e com ele os charmosos looks
de inverno! Eu acho muito interessante os looks claros,
mas com um toque de cor para alegrar o visual. Para
você arrasar nessa nova estação, trago algumas dicas.

A calça flare, além de charmosa, alonga a silhueta e
disfarça o quadril.
Inspirada nas calças boca de sino da década de 70,
ela vem se firmando a cada estação. Repaginada e com
um toque mais urbano, faz a dupla perfeita com as fa-
mosas croppeds e coletes de pêlo que deixam o look
cheio de estilo.

O toque colorido pode vir de cardigãs que dão
um up em qualquer visual e são opções de tirar
qualquer look do sério e deixar a temporada fria
um pouco mais divertida. A clássica estampa de
oncinha ganha versões coloridas e passe livre em
produções do dia a dia. Já as prints tribais,
estabelecidas como hit, são ideais para looks mais
descontraídos e de pegada cool. Para quem quer
elevar ao máximo o status fashion do visual, a
aposta certeira são as estampas geométricas, que
são elegantes e vão bem até a noite. Adoro!

Outra opção de destaque é a gola rolê, que por
ser uma peça curinga, em nada impede que você
a use em produções leves. A idéia da roupa de frio
é justamente essa: adaptar os itens às diversas
mudanças climáticas para serem usados no outo-
no, inverno e começo da primavera. Por isso é uma
boa opção usar a gola alta mesmo no frio leve. Além
disso, a gola rolê dá um ar de elegância instantâ-
neo em qualquer look, seja acompanhada de uma
calça jeans e sapatilha ou fechando um conjunto
all black.

Para quem quer fugir da calça no inverno, a dica é o
velho combo saia + meia. Não se preocupe em pas-
sar frio usando a saia, pois a peça é meramente
“ilustrativa”, funcionando mais como um acessório do
que como proteção. O que vai te manter aquecida serão
as meias e leggings que utilizar por baixo da saia. A
regra é: quanto mais frio, mais camadas na perna você
utilize. Na primavera possivelmente uma saia com bota
cano alto é suficiente, no outono você já pode usar uma
meia calça acrílica junto com a bota e à medida que a
temperatura for caindo você acrescenta uma meia de
lã ou uma legging térmica para se manter aquecida -
assim o mesmo look pode ser usado em várias esta-
ções. A saia curta é a mais lembrada nas produções
com botas, mas não se esqueça daquela saia longa
que você usa no verão também, fica muito charmosa
com uma blusa de gola alta e um cinto.

Seleção

A Secretaria Municipal de Cultura
(SMC) recebe até o dia 19 de junho
propostas de trabalho de interessa-
dos em gerenciar artisticamente oito
Lonas Culturais da Prefeitura do Rio,
através do Edital de Seleção de
Cogestão das Lonas Culturais. Cada
Lona receberá um total de R$ 600 mil
para a gestão dos espaços por dois
anos, totalizando um investimento de
R$ 4,8 milhões. O processo de se-
leção levará em conta novos critéri-
os como a relação afetiva do propo-

SMC seleciona gestores para
Lonas Culturais

nente com o entorno das Lonas e a
preocupação com o calendário olím-
pico. O edital está disponível para con-
sulta no site da Secretaria Municipal
de Cultura <http://www.rio.rj.gov.br/
web/smc>. Além da inscrição online,
os interessados também podem en-
tregar suas propostas pessoalmen-
te ou enviar pelo Correio para a Rua
Afonso Cavalcanti, 455/ 2 º andar, sala
270 (protocolo). Dúvidas podem ser
tiradas pelo e-mail: lonas2015.cultu-
rapresente@gmail.com

REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

BRT: UMA OPÇÃO OU OBRIGAÇÃO?

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

ASSUNTO: REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

Tenho minhas dúvidas com relação ao objetivo da implantação do BRT.
Gostaria de saber se ele veio para se tornar uma opção a mais de transporte
ou veio para centralizar tudo nele. Eu utilizava as linhas 353, que fa-
zia o trajeto Cidade de Deus X Rodoviária ou a linha 636 (Saens Pena
X Gardênia Azul) para me deslocar da Taquara a Quintino. Com as
mudanças, a 353 não circula mais por Jacarepaguá e a linha 636 está
escassa e consequentemente lotada. Já fiquei quase uma hora espe-
rando por um ônibus da linha e nada. Até que desisti e fui de BRT
fazendo a obrigatória baldeação em Madureira.

    Joana Alves
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Programação das Festas Juninas

As festas nas igrejas acontecerão
após o horário das missas.

Paróquia N. S. de Fátima e Santo
Antônia de Lisboa
Dias: 12, 13 e 14 de junho. Rua
Bacairis, 390 – Taquara. Informações:
2423-4071. 2423- 5414

Paróquia Santa Luzia
Dias 13 e 27 de junho, às 19 horas.
Rua Licânia, s/n. Gardênia Azul.

Paróquia Santo Antônio
Maria Zaccaria
Dias 6, 7, 13 e 14 de junho, às 19
horas. Avenida Geremário Dantas, 101
- Largo do Tanque

Paróquia N. S. de Fátima
Dias 11 e 12 julho, às 18 horas. Rua
Beneventes, 15 – Pechincha. Tel.:
3392-9514.

Retiro dos Artistas
Dias 6, 7 e 8 de agosto, às 19 horas
e 9 de agosto, às 16 horas. Rua Re-
tiro dos Artistas, 571 – Pechincha.
Informações: 3327-4591. Acompa-
nhe toda a programação no site:
www.retirodosartistas.org.br

Foto: D
ivulgação / Internet

Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Pé de Moleque Mineiro

INGREDIENTES:
• 200 g de amendoim torrado
• 200 g de biscoito maizena
• 5 colheres de sopa de achocolatado em pó
• 2 latas (395 g) de leite condensado
• 4 colheres de sopa de açúcar refinado
• 1 (uma) pitada de sal

MODO DE PREPARO:
• No liquidificador, bater em separado o amendoim e o biscoito.
• Numa vasilha colocar o amendoim, o biscoito, o achocolatado e o sal.
• Acrescentar aos poucos o leite condensado até dar ponto, para abrir
   e forrar um tabuleiro.
• O tabuleiro não precisa ser untado.
• Corte a mistura em forma de quadrados e cubra com papel alumínio ou
    filme plástico e leve a geladeira por 1 (uma) hora.
• Desenforme e passe em açúcar refinado.
• Aproveite na  Festa Junina ou no cafezinho após a refeição.

Receita

No mês de junho temos as deliciosas festas juninas e a receita
que vamos mostrar é muito comum no interior do Estado de Mi-
nas Gerais.  Trata-se de receita muito simples e que mistura a
nossa conhecida paçoca de amendoim com o tradicional pé de
moleque, gerando uma mistura entre os dois famosos doces
sempre presentes nas festas juninas.
Em Minas Gerais, além da utilização nas festas juninas, esta
iguaria é também utilizada como complemento do tradicional
cafezinho após as refeições.

Saiba como curtir o inverno
sem peso na consciência

O friozinho do inverno chega e com ele
é inevitável aquele desejo por alimen-
tos nada lights. Mas não é necessário se
condenar por isso, pois existe uma ex-
plicação para o fato. No período de
baixas temperaturas, o organismo neces-
sita de mais energia para se manter aque-
cido e, para compensar esse despren-

dimento, acaba proporcionando mais
apetite por alimentos que são fontes de
energia rápida, como refeições ricas em
carboidratos e gorduras. Para quem quer
manter o peso na nova estação, pode
contornar essa situação procurando in-
gerir bebidas quentes e saudáveis, como
chás sem açúcar e sopas de legumes.

Foto: D
ivulgação / Internet

Comida de Inverno
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LIXO ZERO NOS MUROS
O leitor Jorge Duarte reclama da grande quantidade de cartazes colados
nos muros da região e questiona o porquê de não haver punição por multas
para quem realiza tal prática. Tendo em vista que é fácil localizar a fonte da
irregularidade observando o local e datas dos eventos.

Jorge Duarte

Resposta do Subprefeito – A retirada de cartazes e faixas nos logradouros
públicos faz parte da rotina de limpeza da Comlurb. O Programa Lixo Zero
fiscaliza e multa os infratores. No período de janeiro de 2014 até abril de 2015
foram emitidas 780 multas por afixar cartazes em muros e postes, conforme
estabelece o artigo 110 da Lei de Limpeza Urbana. Na região da Barra da Tijuca
e Jacarepaguá, no mês de abril, foram aplicadas cerca de 180 multas.

Sua Reclamação BARRA E JACAREPAGUÁ
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

FALTA DE PROVIDÊNCIAS
Moro na Rua Mimosa, na Curicica, e estou desesperada com os mosquitos.
Tive dengue quatro vezes e estou sem saber o que fazer, pois já fiz três reclama-
ções pelo 1746 e a agente esteve em minha casa com um pozinho e verificou
que não existe foco do mosquito. Mencionei que eles vêm do rio Arroio Pavuna,
que corta o bairro, e ela disse que a Prefeitura sabe disso e vai resolver, mas,
isso dura mais de oito anos e ninguém resolve. Meu sobrinho quase morreu com
a doença ficando duas semanas internado, meu filho está com suspeita e a Pre-
feitura nada resolve. Será que temos que ficar igual a São Paulo, com uma epi-
demia, ou repetir os mesmos números de casos como em 2008?

Eliane Moraes

Resposta do Subprefeito – Eliane, a senhora mesmo disse que agentes da Prefeitura
estiveram no local e não constataram focos de mosquitos. Infelizmente a senho-
ra mora em frente a um rio, local propício para o aparecimento de mosquitos,
por mais que sejam feitos trabalhos de limpeza e dragagem. A Secretaria de Saúde
tem equipes de vigilantes sanitários nas ruas, fazendo fiscalização e conscientização
para que as pessoas possam prevenir futuros focos de mosquitos.

BANHO SUJO NA PRAÇA SECA
Na Rua Cândido Benício, altura do número 1.684, há um vazamento de água
suja que perdura já há algumas semanas na pista dos veículos comuns e
também do BRT Transcarioca. Quem passa pela calçada tem que abrir um
guarda-chuva ou então sair correndo quando o sinal abre para não correr o
risco de tomar um banho fedorento. Gostaria de saber quando uma providên-
cia será tomada para acabar com o problema, tendo em vista que o local fica
em um ponto com bastante comércio e consequentemente movimentação de
pessoas, próximo a Praça Barão da Taquara, na Praça Seca.

Roberto Costa

Resposta do Subprefeito – Já solicitamos à Cedae que faça o conserto des-
se vazamento. OBS - A equipe do JNB entrou em contato com a Cedae para
verificar o problema, mas não obteve retorno.
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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) Despercebido
O erro passou despercebido, e não desapercebido.
2) Extravagante
Patrícia se veste de forma extravagante, e não estravagante.
3) Importunava
O amigo o importunava, e não emportunava.

Erros de português frequentes
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Gêmeos:

Previsão astrológica
do mês de junho

Áries (21/03 a 21/04): uma in-
fluência astrológica diz que
Saturno pode vir em teu socor-
ro solucionando uma dificulda-
de financeira, fique atento!

Peixes (20/02 a 20/03): certo
cuidado ao assinar papéis, do-
cumentos. Acho bom ler e reler
bem os documentos, para não
haver enganos!

Aquário (21/01 a 19/02):
muita energia positiva para
você, aquariano, e muita sor-
te não vai faltar; o romantismo
também está em alta!

Capricórnio (22/12 a 20/01):
os dias podem parecer difíceis,
mas as soluções estão dentro
de você, pare e pense bem!

Sagitário (22/11 a 21/12):  muito
trabalho, sagitariano, é hora de
arregaçar as mangas e cair
dentro dos compromissos.

Escorpião (23/10 a 21/11):
bom momento para fazer aque-
les exames de rotina, a fase é
decisiva para colocar a saú-
de em dia.

Libra (23/09 a 22/10):  com
Marte e Mercúrio em Gême-
os, muita atividade social.
Aproveite o momento e faça
bons contatos.

Virgem (23/08 a 22/09): você
pode estar muito tensa em
querer fazer as coisas do seu
jeito, canalize essa energia
através de alguns exercícios
físicos, será melhor.

Leão (22/07 a 22/08): não
idealize tanto as pessoas,
você pode se decepcionar,
bom mesmo é manter os pés
no chão!

Câncer (21/06 a 21/07): o
momento é de puro romance,
pode estar rolando um novo
amor e você está nas nuvens!

Gêmeos (21/05 a 20/06):
quando tudo parece confuso,
o melhor é fazer meditação e
yoga!

Touro (21/04 a 20/05): pode
dar início a novos projetos,
essa fase de lua nova no teu
signo marca a forte determi-
nação que você tem.

é o signo dos relacionamentos, são pessoas como as borboletas leves e
soltas. Sua mente é rapida como um raio e se adaptam bem em muitas
atividades, ao mesmo tempo! Partes do corpo: pés, mãos e pulmão. Sig-
no do elemento: ar. Signo mutável

Pechincha e Tanque recebem
atividades esportivas gratuitas

As praças do Barro Vermelho, no Pechin-
cha, e Padre Ambrósio, conhecida como
Praça do Skate, no Tanque, recebem
atividades esportivas gratuitas para cri-
anças e idosos.  O projeto Rio em Forma
Olímpico, da Prefeitura do Rio, realiza
aulas de ginástica, alongamento e fute-
bol infantil com professores de educação
física. Os interessados em se inscrever
devem comparecer no horário e local da
aula desejada portando cópia do RG,
atestado médico e, no caso de crianças,

certidão de nascimento e declaração
escolar de matrícula.

Confira os horários das aulas:
Praça Padre Ambrósio (Praça do Skate),
Tanque: ginástica e alongamento, 2ª, 4ª
e 6ª feiras, de 07:00 as 10:00 horas
Praça do Barro Vermelho, Pechincha:
futebol infantil (9 a 17 anos), de 2ª a 5ª
feira, de  14:00 as 17:00 horas.
Informações:
www.rioemformaolimpico.com.br

Corredor de Jacarepaguá alcança oitava
colocação no campeonato de Duathlon

O morador da Taquara
e atleta Wilson do Nas-
cimento Pereira Junior
ficou na oitava coloca-
ção da segunda etapa
do Campeonato Esta-
dual de Duathlon, cir-
cuito fitness. O evento
foi realizado no dia 24
de maio, na Enseada
de Botafogo. Organi-
zado pela Federação
de Triathlon do Esta-
do do Rio de Janeiro
(FTERJ), a largada foi
dada às 11 horas e teve
a participação de 29
competidores.
Nascimento, como é
popularmente conheci-
do no bairro, descobriu
o esporte por acaso há
alguns anos e garante
que, acima de qualquer
colocação, o que mais

importa é a paixão por competir. “Participei desse campeonato pela
primeira vez em 2004 só para conhecer, acabei gostando e no ano se-
guinte entrei para a Federação de Triathlon. Tenho grande amor pelo
esporte”, expõe o atleta.
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PRODUTOS E SERVIÇOS

PARA ANUNCIAR NESTA SESSÃO ENVIE E-MAIL PARA GUIA@NOSSOBAIRRO.NET OU 3627-7945
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PARA ANUNCIAR NESTA SESSÃO ENVIE E-MAIL PARA GUIA@NOSSOBAIRRO.NET OU 3627-7945

PRODUTOS E SERVIÇOS

ALUGO CASA COMERICAL
NA TAQUARA - 350 M²

IDEAL PARA CASA DE FESTAS,
ACADEMIAS - SEDE DE EMPRESAS.

INFORMAÇÕES:
3327-5312 / 98775-5312
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