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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.

Jacarepaguá em busca
de verdadeiros pais

Apesar de o Brasil ser um País tão
rico em recursos naturais, parece que
ainda vive sua fase de colonização,
em que a exploração acontece de
forma desordenada até que a natu-
reza dê o seu último suspiro, como
aconteceu com o Pau-Brasil, que deu
o nome à nossa Pátria. A poluição do
Complexo Lagunar da Barra da
Tijuca e Jacarepaguá é um exemplo
disso. O problema gravíssimo aflige
a região há muitos anos sem desfru-
tar de alguma misericórdia por parte
dos exploradores imobiliários que não
se preocupam em lançar seus esgo-
tos nos rios e lagoas. No intuito de
acabar com todo o dejeto, o Minis-
tério Público Federal promoveu uma
audiência pública para verificar as cau-
sas da poluição e cobrar das autori-
dades envolvidas a solução do pro-
blema. Leia na página 12.
E por falar em exploração e coloni-

zação, a Colônia Juliano Moreira tem
vivido numa verdadeira loucura com
o crescimento desordenado do, ago-
ra, bairro, que além das obras do go-
verno para realocação habitacional,
sofre também com invasores que se
aproveitam da situação para se apo-
derarem de um pedaço de terra. Con-
fira na página 23.
Enquanto um problema encontrou um
“pai” para tomar a frente e buscar so-
lução, o outro ainda aguarda adoção.
Quem sabe se a celebração do Dia dos
Pais possa trazer mais amor e compai-
xão pela região. Aliás, o exercício da
função paterna é o tema abordado pela
psicóloga Ghabriela Almas, na página
4, que destaca que toda criança neces-
sita de alguém que exerça o modelo pa-
terno, ainda que não seja, necessaria-
mente, o pai biológico. Nos resta torcer
para que, neste mês, Jacarepaguá en-
contre verdadeiros pais.
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Psicóloga

O exercício da função paterna

Em outros tempos na nossa sociedade o homem era o provedor absoluto
e, tendo “direito” sobre a mulher e os filhos, impunha suas regras e autori-
dade dentro de casa.  Esta cultura patriarcal lhe garantia o lugar de “pátrio
poder” na hierarquia familiar, na qual os papéis do homem e da mulher eram
claramente definidos e exercidos, mas permitia pouco espaço para o diá-
logo e, tampouco, para manifestações emotivas.
Com a proximidade do Dia dos Pais e o impacto comercial que a data nos
suscita, cabem algumas linhas para refletirmos sobre o atual papel do ho-
mem na constituição familiar e, como pai, no desenvolvimento infantil. Além
de uma compreensão do que é, de fato, a função paterna.
Para isso é preciso observar que ocorreram grandes mudanças no contex-
to social, cultural e político, principalmente a partir do século XX. A família
passou por grandes modificações e novas configurações familiares se for-
maram. A família nuclear, com a figura do pai, mãe e filhos bem definidos,
não é mais absoluta. E em muitas delas o pai biológico não está mais se-
quer presente. Os papéis, outrora tão bem definidos, passaram a confun-
dir-se, o que nos trouxe perdas, mas muito mais ganhos. Atualmente o homem
está mais próximo da família e dos filhos.
O pai contemporâneo precisa ter consciência da sua influência na vida do
filho no que tange à sua estruturação psíquica nas relações sociais e cons-
truções emocionais, mesmo considerando que a mãe ainda exerce o papel
mais importante nos primeiros anos de vida da criança. A educação e a
criação dos filhos, por ser uma tarefa complexa e por vezes difícil, necessi-
ta e deve ser dividida e compartilhada.
Faz-se necessário compreender que o senso comum costuma limitar a fi-
gura de pai ao homem que contribuiu geneticamente para a gestação, ou
mesmo aquele que adotou o bebê. No entanto, vendo apenas sob este ponto
de vista, as novas constelações familiares estariam sempre incompletas e
fadadas ao fracasso. Pelo ponto de vista psíquico não é assim que o pai é
visto. Para a psicanálise, a criança necessita de alguém que exerça a fun-
ção materna e de alguém que exerça a função paterna, não sendo neces-
sariamente uma mãe ou um pai biológico. Ou seja, exercer a função pater-
na vai além da presença de um homem no cotidiano da criança. Parte de
uma função simbólica que necessita de sentimento e atitude para assumir
aquela criança como seu filho, que é estruturante no desenvolvimento psi-
cológico e afetivo da criança e na sua formação enquanto adulto.
Assim sendo, a função paterna é daquele que, como um terceiro elemento,
intervirá simbolicamente, colocando um limite na relação fusional entre a
mãe e o bebê - podendo ser um tio, avô, amigo ou uma outra mulher, por
exemplo - mostrando que ambos não poderão permanecer em uma díade
eterna. Somente após esta “separação” outros elementos entrarão neste
relacionamento e a mãe poderá tomar para si outros papéis na sua vida,
como a de mulher, esposa, filha e profissional. E da mesma forma, o bebê
perceberá que é alguém único e separado da mãe, dando lugar para que
outras pessoas possam auxiliar no desempenho da sua criação, indispen-
sável para ampliar sua visão de mundo e construir sua identidade.
Se você ocupa a função paterna, com a consciência da importância do papel
que representa no futuro de suas crianças, e do quanto é necessário dialogar e
dividir as responsabilidades da criação, tenha um excelente Dia dos Pais!

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

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

BURACO NA PISTA

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

ASSUNTO: REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

Um buraco no meio da pista da Rua Ipinambés, altura da Praça Nossa
Senhora do Rosário de Fátima, na Taquara, atrapalhou a passagem de
veículos e pedestres (por estar bem próximo a faixa de travessia) por
um longo período. Moradores e comerciantes ocuparam o local com
obstáculos no intuito de evitar acidentes.

    Adilson Santiago

Uma fonte de água limpa brotou na calçada de esquina da Estrada do
Tindiba com a Rua Atituba, na Taquara. O desperdício de água acon-
teceu durante o mês de julho e demorou muito tempo para que algu-
ma providência eficaz fosse tomada a fim de sanar o problema. Espe-
raremos uma crise hídrica como a de São Paulo para nos preocuparmos
com a economia de água?

          Zulmira Neves

CRISE HÍDRICA?

A Física e o cotidiano

JORGE BRUM
FÍSICO

BRUMJJ@GMAIL.COM

As leis de Newton e o cotidiano
A revolução industrial foi a grande responsável pelo barateamento e ganho
em velocidade nos transportes. Graças aos avanços científicos e ao pro-
cesso industrial, chegamos em 2015 com modernos meios de transporte.
Porém,  junto a essa maravilha,  estão os enormes desafios em torná-los
cada vez mais seguros. As três leis de Isaac Newton podem  ilustrar,  atra-
vés da dinâmica de um automóvel, o que pode acontecer quando combi-
namos velocidade e imprudência no trânsito.
A primeira lei de Newton fala sobre a inércia dos corpos ou sobre a neces-
sidade de aplicarmos uma força para que o corpo mude seu estado, seja
de repouso ou de velocidade constante – tal qual um carro parado que passa
a se movimentar ou, um carro em movimento, que precisa parar num sinal.
A segunda lei trata das acelerações, ou como um corpo sente uma deter-
minada força a partir de uma aceleração (ou desaceleração), tal qual sen-
timos quando numa curva bem fechada.
A terceira lei trata da ação e reação que os corpos apresentam quando
submetidos a uma determinada força entre si. Todo corpo responde quando
submetido a uma força, tal qual um avião decola quando emite ar nas turbinas
para trás dando uma forte aceleração para frente. São inúmeros exemplos.
Mas,  o que é importante deixar claro a todos, é a intrínseca relação que
existe entre as três leis de Newton quando dirigimos ou somos passagei-
ros em carros e ônibus no nosso dia a dia.
Pensemos nos veículos já em movimento.  Dadas as três leis de Newton e
um obstáculo bem à frente, obrigando o condutor a dar uma freada brus-
ca no veículo, a ciência nos mostra o quanto nossas atitudes determinam
como o veículo se comportará nos poucos metros seguintes.
Vejamos: a primeira lei garante que o veículo tenderá a permanecer na sua
velocidade original,  digamos a 80 quilômetros por hora,  a menos que uma
força seja aplicada. Essa força vem dos freios e do atrito dos pneus com o
chão. Assim que os freios são pressionados, a inércia é sentida fortemente e
as pessoas dentro do carro tendem a permanecer na velocidade original, sendo
contidas pelo cinto de segurança ou pelos vidros e pela estrutura do carro.
Já a segunda lei diz qual distância o carro ainda percorrerá até conseguir
parar, dadas as condições dos pneus, da pista, dos freios, do alinhamen-
to do carro etc. Se o carro e a pista de rolamento estiverem em perfeito
estado de conservação, as chances de sucesso aumentam bastante. A grosso
modo, um carro em perfeito estado percorrerá cerca de 32 metros até a
parada total quando estiver a 80 quilômetros por hora em pista seca,  com
asfalto de boa qualidade.
A título de explicação, a relação entre a distância de parada e a velocida-
de do veículo não é linear, mas sim quadrática! Ou seja, cada vez que
dobramos a velocidade do veículo, quadruplicamos a distância mínima
de frenagem e assim por diante: a distância de frenagem de um veículo a
80 quilômetros por hora será quatro vezes maior que a de um veículo a 40
quilômetros por hora.
Já a terceira lei diz que, quando esse veículo não conseguir parar na dis-
tância necessária e encontrar um obstáculo, o veículo sofrerá uma força
em sentido contrário e de mesmo módulo e que poderá fazer com que o
veículo se destrua parcial ou totalmente. Importante frisar que os passa-
geiros sentirão a mesma força total do sistema carro+passageiros. Para
termos uma ideia, uma das sensações mais assustadoras para  os seres
humanos é a queda livre.
Comparando a energia que uma pessoa precisaria perder quase instanta-
neamente numa colisão com um muro. E estando num carro a 80 quilô-
metros por hora, sem cinto de segurança, o impacto seria equivalente a
uma queda livre de 120 metros  rumo ao chão!
Em termos de segurança no trânsito,  a física nos garante que a manuten-
ção de veículos e pistas de rolamento é fundamental. Porém,  a grande
vilã,  certamente,  é  a velocidade excessiva. É essa que mais depende de
nossas atitudes e que vai dizer se o carro parará antes do obstáculo ou se
experimentará a terceira lei de Newton em toda a sua magnitude, direção
e sentido oposto.
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Rio tem queda no aluguel de imóveis
Jacarepaguá está entre os bairros que mais apresentaram redução nos valores

Uma pesquisa realizada pelo Sindi-
cato de Habitação do Rio (Secovi
Rio) no mês passado revelou que
houve queda no valor do aluguel
dos imóveis em 14 dos 18 bairros
do Rio de Janeiro analisados.

Jacarepaguá apresentou redução de
0,98% do valor num comparativo en-
tre junho e julho deste ano. Entre julho
de 2014 e o mesmo mês em 2015, a
queda foi de 0,13%, o que coloca a re-
gião na melhor colocação entre todos
os bairros analisados que sofreram a des-
valorização no valor do aluguel. Para
a pesquisa, foram analisados os preços
de imóveis de 1 a 4 quartos, do tipo
"apartamentos-padrão" usados.
De acordo com o Secovi Rio, os fato-
res que contribuíram para a queda es-
tão principalmente ligados ao aumen-
to da oferta, a queda na demanda por
conta do momento econômico delica-
do no País, além da acomodação na-
tural dos preços, tendo em vista que nos
anos anteriores a valorização do imó-
vel  foi muito expressiva.
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Dia dos Pais

Um homem não precisa se preocu-
par com todas as tendências da
moda para estar bonito. Alguns cui-
dados simples podem fazer toda a
diferença. Confira as dicas dos Hair
Stylists Léo Freitas e Lourdes Fon-
tes, do salão Maison Viegas.

Barba e bigode:
Não são todos os homens que ficam
bem de barba/bigode. Rostos finos,
por exemplo, geralmente ficam com

contorno mais bruto e com isso mo-
dificam muito o estilo. Barbas falhas
também não ficam bem. Mas para
quem usa, é aconselhável manter a
barba/bigode sempre bem aparados
e condicionados. A higienização com
produtos específicos para o tipo de
pele vai mantê-los sempre brilhantes
e perfumados.

Vaidade invade o espaço masculino
Sobrancelhas:
O homem pode e deve fazer sempre uma
limpeza ao redor das sobrancelhas. Isso
traz um ar de limpeza e elegância.

Unhas:
As unhas devem estar sempre apara-
das, levemente cutiladas e com um bom
polimento, pois assim traz um aspec-
to de limpeza e de unha saudável.
Atualmente existe no mercado bases
especificas para os cuidados de mãos
e pés dos homens.

Cabelos:
O uso de xampus e condicionado-
res específicos para o tipo de cabe-
lo é indispensável. Para os homens
que optam por usar apliques, o in-
dicado é que ele seja feito por um
profissional da área. Já a manuten-
ção dos apliques, também requer
cuidados especiais e a higienização
acontece de forma diferenciada.

O salão Maison Viegas fica locali-
zado na Rua Bacairis, 391, Taquara.
Informações: 4101-3179.
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Notabilizado pela ineficácia no serviço
prestado pela Cedae na coleta e trata-
mento de esgoto na região, foi dado no
dia 17 de julho, através de publicação
no Diário Oficial da Prefeitura do Rio, o
pontapé inicial na concessão de esgo-
to para Jacarepaguá.
Sendo assim, agora está autorizado que
as empresas Águas do Brasil e AEGEA
desenvolvam estudos de estruturação
do serviço de esgotamento sanitário na
região que compreende a Área de Pla-
nejamento (AP) 4.1, que compreende
os bairros do Anil, Cidade de Deus,
Curicica, Freguesia, Gardênia Azul,
Jacarepaguá, Pechincha, Praça Seca,
Tanque, Taquara e Vila Valqueire. Os
serviços serão realizados em duas fa-
ses: a primeira vai cuidar da parte de
engenharia e modelagem financeira, e
a segunda das modelagens jurídica e
ambiental. Cada uma delas terá o pra-
zo de 45 dias. Após essa etapa, será
realizada audiência pública e o encami-
nhamento formal do processo licitatório.
É a primeira vez que dois consórcios
concorrentes realizarão paralelamente
estudos técnicos necessários à conces-
são de um projeto. Neste caso, o servi-
ço é oferecido em parceria com a Cedae,
e se restringe à coleta e tratamento do
esgoto. A Cedae permanece responsá-
vel pelo abastecimento de água. En-
quanto isso, os moradores de Jaca-
repaguá continuam pagando por um ser-
viço mal prestado.

Audiência Pública discute
poluição nas lagoas da região
Esgoto doméstico é o principal causador do problema
A poluição do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jaca-
repaguá foi tema da audiência pública realizada pelo Ministério
Público Federal (MPF) em conjunto com a Câmara Comunitária
de Jacarepaguá no dia 30 de junho na Faculdades Integradas de
Jacarepaguá (FIJ), na Freguesia.

O evento teve como objetivo a reunião
de informações a respeito da coleta e
tratamento de esgoto em Jacarepaguá,
Recreio, Barra da Tijuca e Vargens. Es-
tiveram presentes o Procurador da Re-
pública Sergio Gardenghi Suiama, além
de autoridades estaduais e municipais
diretamente envolvidas na gestão do
problema, como o presidente da Cedae,
Jorge Briard; o presidente da Câmara
Comunitária de Jacarepaguá, Carlos
Neves; o diretor da Comlurb, Henrique
Olavo; o presidente do Inea, Marcus de
Almeida; e representantes da Secretaria
de Estado de Ambiente, da Secretaria
Municipal de Ambiente e da Rio Águas.
Na ocasião, o Procurador do MPF des-
tacou que durante a inspeção realizada
no dia 27 de maio pelo Ministério Pú-
blico Federal nas águas das lagoas da
região foram verificadas construções
irregulares, inclusive de construtoras, em
cima do mangue, grande quantidade de
resíduos sólidos (lixo) boiando, grave

poluição das águas por esgoto domés-
tico e apenas uma ecobarreira instala-
da para a contenção de resíduos sóli-
dos dos rios. “A principal causa da
poluição das lagoas hoje não é a po-
luição industrial, nem a comercial, é a
poluição produzida pelo esgoto do-
méstico que é lançado nos canais plu-
viais, depois nos rios e então são lan-
çados nas lagoas e contaminam todo
o sistema lagunar, em uma poluição
fortíssima”, expõe Suiama.
O Presidente da Cedae apresentou ma-
pas com a panorâmica geral do siste-
ma de esgotos na região, e relatou que
a AP4 (Jacarepaguá, Barra da Tijuca
e Recreio dos Bandeirantes) é a área
de maior crescimento populacional do
Rio de Janeiro. “Em volta do siste-
ma hidrográfico da região temos 116
comunidades e 190 mil pessoas em área
subnormal, e isso é uma geração ex-
pressiva de esgoto sanitário”, mencio-
nou Briard. O presidente da Câmara

Comunitária de Jacarepaguá retrucou
a explicação da Briard, informando que
não é apenas das comunidades que o
esgoto é lançado, mas também dos
condomínios novos que recebem licença
para construção sem que haja um pla-
nejamento para isso.
O Presidente da Cedae afirmou que essa
é uma das principais preocupações re-
lacionadas à região e assumiu que, de
fato, existe uma grande quantidade de
prédios e residências que ainda não estão
conectados à rede da Companhia. Briard
expôs que a responsabilidade de iden-
tificação e execução das ligações ao sis-
tema de esgoto ainda não realizadas é
da Companhia e que a empresa públi-
ca está, atualmente, elaborando uma
espécie de “censo” da situação para
fazer uma “varredura” na região e, as-
sim, identificar quais imóveis ainda não
foram ligados ao sistema a fim de evi-
tar e minimizar o lançamento direto nos
rios e canais que abastecem o Complexo
Lagunar de Jacarepaguá.
O Procurador da República Suiama
destacou que é imprescindível que a
Cedae identifique os pontos que não
estão conectados à rede de esgoto e
estabeleça prazos para que a ligação
aconteça. O JNB solicitou ao Presidente
da Cedae o mapeamento das ruas que
atualmente estão conectadas à rede de
tratamento de esgoto em Jacarepaguá,
mas não obteve nenhum retorno.

Jorge Briard, Sergio Gardenghi Suiama e Carlos Neves

Anil e Arroio Fundo se encontrando com as águas contaminadas da Lagoa do Camorim

Autorizado o estudo
para viabilizar o
projeto de privatização
do esgoto de Jacarepaguá

Foto: M
oscatelli / O

lhoverde
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No Bairro Acontece...

15 ANOS DA ASSOCIAÇÃO BETÂNIA
O evento aconteceu nos dias 18 e 19 de julho e
foram protagonistas 78 homens do programa,
expressando seus dons e talentos em diversas
atividades como judô, teatro, coral etc.

ARRAIÁ ANIMADO
A Festa Junina do Colégio Servita Nossa
Senhora Rainha dos Corações animou os
alunos do colégio com a tradicional dança
de quadrilha.

REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
O vereador Chiquinho Brazão apresentou aos re-
presentantes de condomínios na Taquara o seu
projeto de lei para regularização dos imóveis ir-
regulares em condomínios de Jacarepaguá.

NO GOGÓ DO PAULINHO
O Clube Recreativo Português da Taquara inaugurou sua pro-
gramação dedicada ao humor no dia 24 de julho com a parti-
cipação do comediante Paulinho Gogó, no espetáculo “No Gogó
do Paulinho”.

NOVIDADE NO BAIRRO
No dia 9 de junho, o Cartório Postal inaugurou mais
uma loja, no Rio shopping na Freguesia, sob a di-
reção de Cristiano Alvers e Josélia Vitorino Alvers.

PERDER PARA GANHAR
O programa "Medida Certa 2015", do projeto Rio em Forma
Olímpico, premiou no dia 1º de julho, na Praça do Skate,
no Tanque, as participantes Ligia (1º lugar), Adriana (2º)
e Sônia (3º).
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A Festa Junina do Retiro dos
Artistas acontecerá entre os
dias 6 e 9 de agosto, a partir
das 18h.

O Retiro dos Artistas fica
na Rua Retiro dos Artistas,
571, Pechincha.
Ingresso: R$ 20,00

Festa Junina do Retiro
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Agenda Cultural
TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788

Dias 1 e 15 - Dança "Corda Bamba" com
a Criolllo Cia de Dança às 20h. R$ 10,00

Dias 3 a 31 - Exposição "Simplesmente
Papel e Lápis - O realismo do cotidiano".
Seg a sex, e nos dias e horários das atra-
ções. Entrada franca.

Dia 7 - Roda de conversa audiovisual
"Rede Criativa Sesi Cultural Zona Oes-
te" das 18h às 20h. Entrada franca.

Dia 14 - Show "Especial Raul 70" com a
banda NSB às 21h. Ingressos: R$ 20,00

Dia 21 - Show com a banda Moinho às
21h. Ingressos: R$ 30,00

Dia 22 - Peça teatral "Caravana de So-
nhos". Histórias de amor e fantasia numa
comédia dell’arte às 21h. R$ 20,00

Dia 26 - Samba e Outras Coisas com Nina

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

Bienal do
Livro no
Riocentro

O Riocentro recebe a XVII Bienal
Internacional do Livro Rio entre
os dias 3 e 13 de setembro. A
exposição vai contar com a par-
ticipação de diversos autores in-
ternacionais e os visitantes terão
a oportunidade de se reunirem
em sessões literárias, debates e
bate-papos.

Av. Salvador Allende, 6555,
Riocentro.
Informações:
www.bienaldolivro.com.br

No dia 21 de agosto a ban-
da Moinho se apresentará
no Sesi Jacarepaguá com
o show “Éolo”.

Av. Geremário Dantas, 940,
Freguesia .

Informações:
3312-3753
3312-3788

Moinho no Sesi

Wirtti às 20h. R$ 5,00

Dias 27, 28 e 29 - Festlip - Festival Interna-
cional de Teatro da Língua Portuguesa |
Dias 27 e 28 - Peça teatral "Filhos da Pá-
tria" com o Grupo Kulonga (Angola) às 20h.
Entrada franca | Dia 29 - Peça "Adão e Eva"
com o grupo Sikinada – Cia de Teatro (Cabo
Verde) às 20h. Entrada franca.

Dia 30 - Peça infantil "O menino que brinca-
va de ser". Baseado no livro da premiada
Georgina Martins. R$ 10,00

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

Dia 1 - Academia Carioca de Música.
Apresentação dos alunos da academia
às 14h. Valor: R$ 20,00 - Todos pagam
meia entrada

Dia 2 - Manhã de Choro com o Regio-
nal Tocata do Rio às 9h30. Gratuito

Dia 2 - Peça Infantil "O Mágico de Oz” às 17h.
R$ 10,00 - Todos pagam meia entrada

Dia 2 - Baile Zouk na Lona às 19h.
R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia en-
trada)

Dia 8 - Espetáculo Musical Infantil "A Bela
e a Fera" às 15h. R$ 30,00 (inteira) - R$ 15,00
(meia entrada) e R$ 20,00 (antecipado)

Dia 8 - Peça Infantil "As Princesas e os
Heróis” às 16h30. R$ 30,00 (inteira) - R$ 15,00
(meia entrada) e R$ 15,00 (antecipado)

Dia 9 - Baile Dança de Salão às 17h30

Dia 14 - Peça Adulta "Casa Comigo?"
às 20h30. R$ 20,00 (inteira) - R$ 10,00
(meia entrada) e R$ 10,00 (antecipado)

Dia 15 - Radical Music com Jorge De
Marco às 20h. R$ 5,00 - Todos pagam
meia entrada

Dia 16 - Peça Infantil " Cinderela" às 17h.
R$ 30,00 (inteira) - R$ 15,00 (meia en-
trada) e R$ 20,00 (antecipado)

Dia 21 - Jair do Vale canta Jorge Ben
Jó às 20h. R$ 20,00 (todos pagam meia
entrada)

Dia 23 - Peça Infantil "Toy Story” - 17h.
R$ 30,00 (inteira) - R$ 15,00 (meia en-
trada) - R$ 20,00 (antecipado)

Dia 28 - Samba e Outras Histórias com
Nando Cunha às 20h.

Dia 30 - Peça Infantil "Frozen Você Quer
Brincar na Neve” às 16h. Valor: R$ 20,00
(inteira) - R$ 10,00 (meia entrada) e R$
10,00 (antecipado)

Dia 30 - Stand Up "Vem com Smigol" às
20h. R$ 20,00 (meia entrada para todos)
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Cultura e livros
para todos

Quem passou durante o mês de julho pela
porta da Escola Municipal Barão da
Taquara, localizada no Largo da Taquara,
se deparou com uma feira de livros, de
diversos gêneros e para públicos de to-
das as idades. Foram várias barracas com
obras em ponta de estoque e usadas. O
evento itinerante, promovido pela Asso-
ciação Brasileira do Livro, tem o objetivo
de levar cultura através da literatura a um
preço acessível a todos os públicos.
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Moda

Os sapatos ideais para
cada tipo de calça

NIVEA SALGADO
EMPRESÁRIA, PRODUTORA

DE MODA E BLOGUEIRA
INSTAGRAM: @NIVEASALGADO

CALÇA FLARE
A calça flare possui uma modelagem justa até o
joelho e larga do joelho até os pés. Nada mais é
do que uma readaptação da boca-de-sino, mui-
to usada nos anos 70.
– Salto alto é a melhor opção para usar com esse
tipo de calça, pois alonga as pernas e reverte o
efeito que a abertura debaixo causa.
– Quem tiver mais de 1,65 metro de altura pode
usar sapatilha à vontade com a calça flare. Re-
comendo sapatilhas com bico mais fino para dar
um pouco mais de glamour ao look.
– Não é errado mostrar os dedos! Uma sandália
bonita e unhas bem feitas são sempre bem vin-
das em uma calça flare. Até porque aparece bem
pouco, né?
– A forma mais elegante de usar a calça flare é
cobrindo totalmente os pés, deixando a barra a
um centímetro do chão para não arrastar e sair
“varrendo as ruas” por aí!
Tipos de sapato:
Sandália de salto alto, scarpin, bota de cano curto,
bota de cano médio (desde que não fique mar-
cando na calça), sapatilha de bico fino, rasteirinha,

anabela, espadrille, mule.
NÃO RECOMENDADO: Sapatilhas de bico arredondado, scarpin meia pata,
tênis, oxford.

Curiosidade
Como surgiu o Dia dos Pais

Comemorado no Brasil no segun-
do domingo de agosto, o Dia dos
Pais teve origem nos Estados
Unidos em 1909, quando os filhos
de um ex-combatente da guerra
civil chamado William Jackson
Smart, resolveram homenagear o
pai que perdera a esposa e teve
que criar sozinho os seis filhos,
ainda bem pequenos. No país, a
data ficou estabelecida para ser
comemorada no terceiro domin-
go de junho, assim como África
do Sul, México, Canadá, França,
Turquia, Venezuela, dentre outros.
Já no Brasil, o Dia dos Pais co-
meçou a ser comemorado a par-

tir de 1953, quando os meios de
comunicação decidiram fazer um
concurso para homenagear três
tipos de pais: o pai com maior
número de filhos, o pai mais jo-
vem e o pai mais velho. Os ven-
cedores foram um pai com trinta
e um filhos, um pai de 16 anos e
um pai com 98 anos. A celebra-
ção fez tanto sucesso que passou
a ser comemorada anualmente,
movimentando o setor do comér-
cio. A partir disso, a celebração
começou a acontecer todo dia 16
de agosto, sendo mais tarde
transferida para o atual “segundo
domingo de agosto”.

CALÇA RETA
A calça reta possui modelagem clássica e reta.
Ela é a mais democrática que existe e com-
bina com praticamente tudo. Principalmente
em jeans ela consegue aparecer em qualquer
look, com qualquer outra peça e com quase
todos os tipos de sapato.
– Você pode usar com a barra na altura dos
ossinhos do tornozelo para um visual mais
clássico, com a barra dobrada para um esti-
lo mais despojado ou cortada um pouco mais
para cima, virando uma calça cropped, mo-
derna e elegante apesar de achatar um pou-
co as pernas.
– A calça reta é adequada para todos os es-
tilos. Basta combinar as outras peças com seu
jeitinho e pronto! Ela é totalmente neutra.
Tipos de sapato:
Sandália de salto alto, scarpin, bota de cano
curtíssimo, sapatilha, rasteirinha, tênis, oxford,
open boot, anabela, espadrille (basta dobrar
a barra para deixar a amarração à mostra),
mule, mocassim
NÃO RECOMENDADO: botas com cano aci-
ma do tornozelo (apesar de já ter visto looks
bem legais com botas de cano médio, é pre-
ciso ter um estilo mais ousado para segurar
bem um look assim!

(parte 1)
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Prefeitura de Seropédica
A Prefeitura de Seropédica prorrogou até o dia 9 de agosto as inscrições para
o concurso público que vai contratar 202 novos servidores, além de formar
cadastro reserva. As oportunidades são, na maioria, para profissionais com
Nível Médio nos cargos de: Agente de Trânsito (40 vagas), Controlador de
Tráfego (4 vagas), Guarda Civil Ambiental (4 vagas) e Guarda Civil Municipal
(150 vagas). Os salários podem chegar a até R$ 1.410,00, em jornadas de
12x36 horas ou 40 horas semanais, dependendo da função. As inscrições podem
ser feitas pelo site: www.ibeg.org.br.

Marinha do Brasil
Estão abertas até o dia 7 de agosto as inscrições para concurso público
destinado ao ingresso de 100 Médicos no Corpo de Saúde da Marinha (CP-
CSM-MD). As oportunidades estão distribuídas nas especialidades de
Alergologia (2), Anestesiologia (3), Cancerologia (2), Cardiologia (8), Cirur-
gia Cardíaca (2), Cirurgia Geral (8), Cirurgia Plástica (2), Clínica Médica (4),
Dermatologia (3), Fisiatria / Medicina Física (2), Gastroenterologia (2), Geria-
tria (3), Ginecologia e Obstetrícia (4), Infectologia (2), Medicina Intensiva (2),
Medicina Legal (2), Neurocirurgia (2), Neurologia (3), Oftalmologia (4), Orto-
pedia e Traumatologia (5), Otorrinolaringologia (4), Patologia (2), Pediatria
(5), Pneumologia (2), Psiquiatria (10), Radiologia (10) e Radioterapia (2). As
inscrições podem ser feitas pelo site www.ensino.mar.mil.br, e também nas
Organizações Responsáveis pela Divulgação (ORDI) do Rio de Janeiro - RJ.

Exército Brasileiro
O Departamento de Educação e Cultura do Exército vai selecionar 63 candi-
datos através de concurso público para atuarem nas áreas de Administração
(5 vagas); Assistência Social (4 vagas); Ciências Contábeis (5 vagas); Direito
(10 vagas); Enfermagem (15 vagas); Fisioterapia (4 vagas); Fonoaudiologia
(2 vagas); Informática (10 vagas); Nutrição (2 vagas); Psicologia (2 vagas);
Terapia Ocupacional (2 vagas); e Veterinária (2 vagas). Os candidatos devem
possuir conclusão do curso de graduação na área de atuação, registro pro-
fissional expedido pelo órgão fiscalizador da profissão, quando existir e ter,
no máximo, 36 anos de idade. As inscrições devem ser feitas pelo site
www.cms.ensino.eb.br, até o dia 7 de agosto.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) está com inscrições abertas
para o concurso público destinado à contratação de um Professor Titular, para
atuar na área de Ciência da Computação, junto à Faculdade de Ciências Médicas,
em regime de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 7.921,89. O can-
didato deve possuir doutorado ou livre-docência em Ciências da Computa-
ção, Engenharia da Computação, Informática, Engenharia de Sistemas ou
Engenharia Biomédica. As inscrições devem ser efetuadas até o dia 30 de
setembro, no Laboratório Médico de Pesquisas Médicas Avançadas, locali-
zado no Edifício Américo Piquet Carneiro, na Avenida Prof. Manuel de Abreu,
nº 444, 2º andar, Vila Isabel, no horário de 9 às 15 horas, em dias úteis.
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Dicas de Concursos
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Surto de caxumba assusta moradores do Rio
Final do inverno é mais propício para disseminação da doença
O aumento no índice de casos de caxumba neste inverno tem
assustado moradores do Rio e alertado as autoridades públi-
cas. Apesar de o governo garantir que não existe epidemia, ad-
mite que há surtos em determinados locais.

Caxumba: aumento das glândulas parótidas

É exatamente no final do inverno e início
da primavera que o vírus da caxumba
apresenta condições mais favoráveis para
sua sobrevivência. Como a aquisição da
infecção se dá por via aérea, é impor-
tante que se opte por ficar em locais mais
arejados e evitar o contato com a sali-
va, já que o contágio é facilitado por
meio da mesma, seja por espirro, tos-
se ou contato direto com a pessoa
infectada ou por objetos contaminados
com a saliva de quem está com a do-
ença. O portador da caxumba inicia a
fase de transmissão da doença de seis
a sete dias antes de apresentar as mani-
festações clínicas e pode contagiar ou-
tras pessoas até o nono dia posterior
ao início dos sintomas.
A caxumba é uma infecção viral agu-
da, sistêmica (pode acontecer em todo
o corpo) e transmissível, ocasionada
pelo vírus da família Paramyxoviridae.
O quadro clínico inicial está associado
a sintomas inespecíficos comuns a ou-
tras doenças virais, tais como dor de
cabeça, fraqueza, falta de apetite e mal-
estar, que duram aproximadamente
dois dias. A infectologista do Hospi-
tal Rios D’Or, Silvia Maria de Olivei-
ra (CRM: 52.76923-1), explica que após
esses sintomas, por um período de
aproximadamente cinco dias, aconte-
ce o aumento doloroso e inflamação
das glândulas parótidas (parotidite), uni
ou bilateralmente. “Esse é o sintoma
clínico mais comum e típico, mas ou-
tras glândulas salivares, como sublin-
guais ou submandibulares, podem estar
acometidas”, esclarece a médica des-
tacando que, no entanto, em aproxi-
madamente um terço das infecções, não

se observa o envolvimento da parótida
como sintoma clínico. “Nesses casos,
a suspeita diagnóstica é prejudicada”,
conta.
Apesar de serem raras, a caxumba pode
evoluir com complicações ou manifes-
tações clínicas não tão habituais, pois a
doença acomete todo o organismo e
outras glândulas podem estar envolvi-
das. “A complicação mais comum é a
meningite. A evolução geralmente é
benigna, não apresentando sequelas,
porém quando ocorre inflamação ce-
rebral (encefalite) extremamente rara, a
evolução é mais grave. Além disso, a
caxumba pode evoluir para surdez
(transitória ou permanente), inflama-
ção dos testículos (pode causar atrofia,
mas raramente ocasiona infertilidade),
dos ovários (produzindo dor abdo-
minal), do coração (miocardite), e mais
raramente, do pâncreas”, expõe a
infectologista. Um grupo de especial
preocupação são as mulheres grávidas
pelo fato de apresentarem maior risco
de aborto espontâneo no primeiro tri-
mestre da gravidez.

Prevenção é o melhor remédio
A melhor forma de prevenir a caxumba
é a vacinação através da Tríplice Viral,
que também imuniza contra o saram-
po e a rubéola, e que está disponível
gratuitamente no Sistema Único de
Saúde (SUS). Para crianças, a primeira
dose deve ocorrer pela primeira vez
quando a mesma completa 1 ano de
idade, e a segunda aos 15 meses. Aqueles
que têm até 19 anos de idade, mas não
sabem se já foram vacinados, devem
tomar também duas doses. Quem ti-

ver idade entre 20 e 49 anos só precisa
de uma dose da vacina.
Mulheres em idade fértil devem ser
orientadas a evitar a gestação em até
um mês após a vacinação. A vacina
produzida com cepa de vírus vivo
atenuado é contra-indicada em gestan-
tes, alérgicos à proteína do ovo e
imunodeprimidos. Geralmente, uma
vez infectada, a pessoa adquire imu-
nidade duradoura contra a doença. Ca-

sos de reinfecção são raros, mas po-
dem ocorrer se a doença acometeu
apenas uma glândula, e o outro lado
ainda poderá ser afetado em outro mo-
mento. Cabe ressaltar, que outros ví-
rus e algumas bactérias, embora mais
raramente, também podem atuar com
a parotidite. Portanto, no caso de re-
torno dos sintomas, o médico sem-
pre deverá ser procurado para uma
avaliação mais precisa do paciente.

Foto: D
ivulgação / Internet
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Praça Seca
ganha baias de
estacionamento

Vagas

Tiveram início no dia 27 de julho
as obras para implantação de baias
de estacionamento com capacida-
de para 10 vagas de carros, uma
vaga para Carga e Descarga e cinco
vagas para motos na Rua Cândi-
do Benício, altura do número 600,
próximo ao Condomínio Palace
Place, na Praça Seca.

Carnaval 2016

Sétima Arte

Envie sua foto
para a redação
do Jornal Nosso
Bairro Jacarepaguá
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.

No jornal impresso sua foto
será publicada na seção
“Repórteres de Jacarepaguá”

www.nossobairro.net
redacao@nossobairro.net

Você Repórter

Apreensão
Transportar gás
em moto levará
à apreensão
do veículo

Facas

Obras

Porte de arma
branca está
proibido no Rio
Foi sancionada no dia 29 de ju-
nho pelo governador do Rio, Luiz
Fernando Pezão, a Lei 435/2015
que proíbe o porte de arma bran-
ca no Estado. De acordo com o
texto, a circulação de pessoas nas
ruas portando facas, punhais ou
similares, cujas lâminas tenham mais
de 10 centímetros, está proibida.
Quem descumprir a determinação
poderá levar multa com valores que
variam entre R$ 2.400 a R$ 24.000.
Porém, os profissionais que utilizam
facas como instrumento de traba-
lho, tais como chefes de cozinha e
açougueiros, não terão os objetos
confiscados e nem multados.

Rio contra a Raiva

Servidores vão
poder auxiliar
na campanha

Agasalhados

Campanha do Agasalho beneficia comunidade em Jacarepaguá
O hospital Rios D’Or, da Freguesia,
arrecadou no dia 26 de junho cerca
de 245 itens de agasalhos na Cam-
panha do Agasalho, que é realiza-
da anualmente pela unidade. A
ONG apoiada foi o Instituto de
Missão Integral Sinal Verde, que ajuda
as crianças da Comunidade da Tirol,
oferecendo reforço escolar no perí-
odo da manhã e também a prática
de atividades físicas e cognitivas com
aulas de artes.

Notas

UPC ganha nova
porta-bandeira
A União do Parque Curicica
apresentou no dia 26 de ju-
lho a nova porta-bandeira da
agremiação, Alessandra Cha-
gas, que vai fazer par com o
mestre-sala Matheus Olivério.

Os infratores da Lei 4.384/04, que
proibiu o transporte e a distribui-
ção de botijões de gás liquefeito
de petróleo (GLP) em motocicle-
tas no Estado, agora serão puni-
dos com multa e apreensão do
veículo. Esta é a determinação da
Lei 5.988/11, publicada no Diário
Oficial do Poder Executivo no dia
16 de junho. As empresas respon-
sáveis pelo transporte também fica-
rão sujeitas a penalidades previstas
na Lei 8.078/90, do Código Nacio-
nal de Defesa do Consumidor.

Os servidores da Prefeitura do Rio
que desejarem ajudar na Campa-
nha de Vacinação Contra a Raiva
Animal deste ano podem se ins-
crever na Secretaria de Saúde, de
segunda a sexta-feira, até o dia 31
de agosto, das 9 às 16 horas. Na
região, a Coordenadoria da Saú-
de fica na Subprefeitura da Barra
e Jacarepaguá, localizada na Av.
Ayrton Senna, nº 2001. Informa-
ções: 3402-8930.

O Center Shopping, no Tanque, recebeu no dia 18 de julho um complexo de
cinemas da Rede Cinemark, composto por quatro salas, todas com tecnologia
3D. O espaço tem capacidade total para 645 espectadores. O Center Shopping
fica localizado na Avenida Geremário Dantas, 404, Tanque.

Cinema com capacidade para mais de
600 espectadores é inaugurado no Tanque

Tiveram início no dia 13 de ju-
lho as obras para a construção
da ciclovia na Estrada Vereador
Alceu de Carvalho, que vai ligar
a Estrada dos Bandeirantes à
orla da praia. A ciclovia, junto
à calçada, vai ter aproximada-
mente cinco quilômetros de ex-
tensão e será executada em
partes, com previsão de conclu-
são em 10 meses. Ainda não fo-
ram definidos os pontos onde
serão instalados os bicicletários.

Vargens e Recreio vão ganhar ciclovia
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Maria da Glória de Mello lança livros
sobre política e desafios femininos

A moradora do Pechincha e pedagoga Maria
da Glória de Mello está lançando dois livros.
“Segurança Pública no Brasil”, ao longo de
suas 131 páginas, faz uma rememoração
do golpe de 64 à identificação do momen-
to político e ideológico atual.

Direito

DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

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

Consignação em pagamento

Caro leitor, vamos conversar sobre CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Algumas vezes, quando nos dirigimos para pagar uma dívida, o cre-
dor, por alguma razão, não quer receber. Quando isso acontece pode-
se lançar mão da consignação em pagamento que é indicada para o
devedor ou terceiro de uma obrigação de dar coisa certa ou quantia
em favor do credor, obtendo com isso sua quitação ou reconhecimen-
to da sua liberação.
Mas, é necessário que o credor se recuse a receber o pagamento ou a
coisa. A consignação não se restringe apenas à quantia, mas em bens
móveis ou imóveis. Por exemplo, uma situação muito comum é con-
signação de chaves, quando o locador não aceita receber as chaves
do locatário sem razão; outro exemplo é quando o credor se recusa a
dar recibo de quitação da dívida. Mais um exemplo: o credor não vai,
não manda alguém em seu lugar para receber a coisa ou dinheiro em
pagamento da dívida, no tempo, lugar e condições devidas. Assim
procedendo, o devedor se exime da responsabilidade de procurar o
credor podendo consigná-la. Preste atenção que o devedor apenas estará
isento da obrigação de procurar o credor, mas não do cumprimento
da obrigação contraída, a não ser que a quite.
O depósito será efetuado em bancos oficiais. Se não houver banco ofi-
cial no local, poderá ser feito em banco particular. O devedor deverá
dar ciência ao credor do depósito efetuado ou, se for um bem, onde
este se encontra, através de carta com Aviso de Recebimento (A.R.)
informando-o que terá até dez dias para recusar. O carteiro terá o cui-
dado de fazer constar dia e hora do recebimento porque a partir deste
horário e data começará a contar o prazo de dez dias para a recusa do
credor. Constará também a assinatura do próprio destinatário, caso
contrário o conhecimento do fato (depósito) não terá sido efetivado.
A recusa expressa do credor permite ao devedor ajuizar uma ação de
consignação em pagamento num prazo de 30 dias a contar do recebi-
mento da informação da recusa enviada pelo banco.
Espero ter cooperado mais uma vez para o seu entendimento jurídico.
Um forte abraço e fique com Deus.
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Já o livro “Alma feminina de uma mulher
racional” possui 72 páginas e apresen-
ta as reações e os desafios que a mulher
enfrenta na vida para torna-se racional.
As obras podem ser encontradas pelo site
www.clubedeautores.com.br.
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Colônia vive uma loucura só
Crescimento desordenado preocupa moradores do novo bairro de Jacarepaguá
O crescimento habitacional desordenado na Colônia Juliano
Moreira tem preocupado os moradores do local. Com o início
das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em
2009, a Colônia passou a ser considerada como bairro.

A população aumentou, mas apesar dos
diversos investimentos em infraestrutura,
os moradores contam que não foram
suficientes e não beneficiaram toda a
população que o bairro agora comporta.
De acordo com as informações da Se-
cretaria Municipal de Habitação, a Pre-
feitura do Rio entregou na Colônia 124
imóveis, de um total de 1.581 unida-
des que estão sendo construídas na re-
gião. Dentro do Programa Minha Casa,
Minha Vida, em parceria com o Gover-
no Federal, foram entregues os 100 pri-
meiros apartamentos do Condomínio
Colônia Juliano Moreira. As famílias bene-
ficiadas pelo programa são moradoras
das comunidades Estrada da Ligação,
Ipadu, São Sebastião e Vila União, vizi-
nhas da Colônia, que estão sendo
realocadas em função das obras de cons-
trução do BRT Transolímpica. Situado
na Estrada Rodrigues Caldas, 3.400, o
empreendimento possui 70 blocos com
1.400 apartamentos e receberá também
as famílias reassentadas por risco, cuja
renda mensal não ultrapasse R$ 1.600,00.
Mas, as construções não param por aí,

foram entregues neste início de ano
outras 24 casas de um grupo de outras
181 unidades habitacionais que estão
sendo construídas no local, e 70 unida-
des habitacionais, todas para reassenta-
mento de famílias.
Em infraestrutura, a Colônia teve cons-
truídos 34.113 metros de redes de água
e 3.064 ligações domiciliares; 26.924
metros de redes de esgoto e 3.064 li-
gações domiciliares; 17.056 metros de
redes de drenagem; 115.801 metros
quadrados de pavimentação. Foram
instalados também 422 pontos de luz,
82 pontos de coleta de lixo distribuí-
dos entre contenedores, papeleiras,
ecoponto e um Núcleo de Apoio à
Comlurb. Foram criadas cinco praças
e um bicicletário
Foi feita  a canalização do rio que corta
a comunidade, além da construção da Vila
dos Idosos, com 10 unidades habitacionais
para o acolhimento de antigos pacientes
idosos da Colônia, sem vínculo familiar e
atendidos pela Secretaria Municipal de
Saúde. O Programa Morar Carioca entre-
gou três Espaços de Desenvolvimento

Infantil (EDIs), que são creches para cri-
anças de seis meses a 5 anos e 11 meses.
A transformação da Colônia em bair-
ro devido ao crescimento repentino não
agradou os moradores mais antigos do
local, que se sentem prejudicados pelo
fato de os investimentos não acompa-
nharem a nova demanda de morado-
res. “Tudo que está sendo feito com
relação à urbanização e saneamento bá-
sico se concentra somente nos arredo-
res das novas construções e os moradores
antigos estão tendo problemas que an-
tes não tinham, como por exemplo, falta
de água, de luz, ruas cada vez mais
esburacadas, entre outros”, desabafa a
presidente da Associação de Morado-
res Ecolônia, Aline Santos, expondo, por
exemplo,  que a Clinica da Família que
existe no local não tem capacidade para
atender nem um terço da população e
o hospital que existia, Hospital Munici-

pal Álvaro Ramos, foi desativado.
Aline Santos conta que o crescimento
populacional na Colônia não é oriun-
do apenas das novas construções do
governo. “Com a entrada da Prefeitu-
ra, as construções irregulares e invasões
territoriais estão acontecendo de forma
desenfreada e descontrolada, principal-
mente nos arredores da Transolímpica,
onde conhecemos como Colônia An-
tiga”, lamenta a presidente da Associa-
ção de Moradores Ecolônia.

SOBRE O PSOBRE O PSOBRE O PSOBRE O PSOBRE O PAAAAACCCCC
Criado em 2007, no segundo mandato do
presidente Lula (2007-2010), o Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) pro-
moveu a retomada do planejamento e
execução de grandes obras de infraestrutura
social, urbana, logística e energética do país,
contribuindo para o seu desenvolvimen-
to acelerado e sustentável.

Presidente da Associação de Moradores Ecolônia, Aline Santos, aponta novos problemas
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Queijos e Vinhos

Princesa promove festival de
queijos e vinhos

O supermercado Prin-
cesa vai realizar no
dia 14 de agosto em
sua filial do Pechin-
cha, de 18 às 20 ho-
ras,  um evento  de
degustação de quei-
jos e vinhos. Na oca-
sião haverá também
um festival de pães,
além de música ao
vivo e sorteios. O su-
permercado Princesa
fica local izado na
Estrada do Pau Fer-
ro, 31 B, Pechincha.

Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Steak Tartare

INGREDIENTES (RECEITA PARA 6 PESSOAS):
• 1,5 Kg de filé mignon limpo
• 6 gemas de ovo
• 2 cebolas pequenas muito bem picadas
• 2 colheres de sopa de alcaparras bem picadas
• 2 colheres de sopa de cebolinha picada
• Folhas de manjericão picadas finamente
• 3 colheres de sopa de molho inglês
• 2 colheres de sopa de ketchup
• 2 colheres de sopa de mostarda Dijon
• Salsinha picada para decorar
• Sal e pimenta do reino moída na hora,à gosto.

MODO DE PREPARO:
• Retire os nervos e pique a carne finamente com a faca. Você pode tam-
bém comprá-la já moída (somente uma passagem no moedor);
• Junte todos os ingredientes picados e misture bem;
• Acrescente as gemas e misture até formar uma pasta;
• Adicione o molho inglês e vá colocando ketchup, mostarda, pimenta e sal
aos poucos, testando sempre até chegar ao ponto desejado do tempero;
• Decore com salsinha e um fio de azeite;
• Deixe resfriar na geladeira antes de servir.
• Você pode substituir a pimenta-do-reino por Tabasco ou qualquer outra
pimenta que desejar;

Receita

Amigos, a nossa receita do mês para homenagear o Dia dos
Pais é um prato tradicional da cozinha francesa, que é o Steak
Tartare, que em resumo é carne macia e sem gordura crua e
com temperos.
A carne a ser utilizada normalmente é o filé mignon, pela sua
maciez. Embora não seja uma carne com um sabor marcante,
como trata-se da utilização de muitos temperos ela é adequada
para a elaboração do prato.
O acompanhamento deste prato, normalmente feito com bata-
tas fritas, salada e torradas.

Fique de bem com a
balança no inverno

Fondues, sopas, cremes, caldos e mui-
tas calorias são típicos do inverno, mas
é possível conciliar a vontade de comer
mais que o frio dá, sem comprometer a
balança. Para o fondue doce, por exem-
plo, é possível utilizar frutas e substituir
na receita o leite integral pelo desnata-
do, além de optar por chocolates light e

Foto: D
ivulgação / Internet

Comida de Inverno

amargo. Nos fondues salgados, podem
ser utilizados vegetais no lugar das car-
nes e queijos light. Já as sopas, caldos
e cremes podem ficar gostosos, saudá-
veis e sem muita caloria se for utilizado
macarrão com massa integral e se os
ingredientes mais calóricos forem subs-
tituídos por legumes.
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A BAGUNÇA CONTINUA
Na coluna "Sua Reclamação" da edição nº
95 (julho) do JNB, faço minhas as palavras
do leitor João Sodré a respeito do trânsi-
to na Rua Ariapó, na Taquara, e aproveito
para complementá-la. Próximo ao sinal da
Rua Apiacás com a Estrada do Tindiba, as
vans fazem ponto final, quase embaixo do se-
máforo, atrapalhando absurdamente o trân-
sito, causando transtornos aos outros veícu-
los e aos transeuntes porque chegam a ficar
sobre a faixa de pedestres. No dia seguinte
à reclamação do leitor, as vans na rua Apiacás
sumiram, como por encanto, mas no dia

seguinte retornaram. Onde estão os fiscais de trânsito? O trânsito da Taquara
está um caos e ainda fazem essa bagunça toda com a ausência de fiscaliza-
ção. Um absurdo!

J. Lourenço

Resposta da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio): A GM-Rio in-
forma que enviou uma equipe do 3º Grupamento Especial de Trânsito (3º GET)
até o trecho citado na denúncia, no dia 15 de julho. Durante a fiscalização, os
agentes não flagraram infrações de trânsito. Contudo, as vias recebem fiscali-
zação constante do grupamento, que resultou, somente neste ano, na aplica-
ção de mais de 1.900 multas por diversas irregularidades de trânsito. A popu-
lação pode denunciar flagrantes de irregularidades de trânsito por meio da Central
1746, que funciona 24 horas.

ESPERTINHOS NA PRAÇA
No dia 15 de julho os usuários das linhas de ônibus que paravam no ponto
da Praça Barão da Taquara, na Praça Seca, foram surpreendidos com um

Sua Reclamação REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

homem parado no local que quase obrigava os passageiros que entravam nos
coletivos a darem o dinheiro para ele enquanto o mesmo entrava, sem dar nenhuma
satisfação aos motoristas e cobradores, e passava o Bilhete Único que porta-
va na máquina dos coletivos.

João Ribeiro

Resposta da Secretaria Municipal de Transportes: Tal prática configura cri-
me e deve ser apresentada às autoridades policiais.

PROGRAMAÇÃO DE SEMÁFOROS
Três dos quatro semáforos da Avenida
Nelson Cardoso, localizados em frente à
padaria Nobreza, na Taquara, sendo dois
dos veículos comuns e dois dos BRTs, fi-
cam fechados para o trânsito de veículos
e ao mesmo tempo fechado para a traves-
sia dos pedestres, tendo em vista a abertu-
ra do sinal da Estrada do Tindiba. Gostaria
de saber se não seria viável manter abertos
para a travessia de pedestres os três semá-
foros que ficam simultaneamente fechados
para os transeuntes e veículos?

Suzana Soares

Nota da Redação: O JNB questionou a CET-Rio sobre a viabilidade de
reprogramação dos semáforos, como o solicitado pela leitora, mas obteve apenas
a resposta abaixo.
Resposta da CET-Rio: Informamos que o cruzamento funciona em três estági-
os, sendo: 1º - sinais verde para Av. Nelson Cardoso (veículos comuns e BRT)
2º - sinais verde para os pedestres atravessarem a Av. Nelson Cardoso
3º - sinais verde para os veículos provenientes da Estrada do Tindiba.
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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) Incidente
O incidente no BRT acarretou atraso nas plataformas, e não icidente.
2) Bocado
Sobrou um bocado de refrigerante, e não mocado.
3) Bicicleta
Rodrigo consertou a bicicleta, e não bicicreta .

Erros de português frequentes
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Leão:

Previsão astrológica
do mês de agosto

Áries (21/03 a 21/04): momen-
to de muito trabalho com cer-
teza de recompensas financei-
ras, hora de semear, pois a
colheita vai ser farta.

Peixes (20/02 a 20/03): deixe a
preguiça de lado, não perca a
chance de ganhar novo emprego,
mostre entusiasmo que o sucesso
é garantido.

Aquário (21/01 a 19/02):
momento criativo, novas ideias
surgirão como intuição, e o
lançará a novos projetos, o
amor está em alta.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
será bem pensado investir nu-
ma reforma da sua casa do que
pensar em comprar, o momen-
to não seria favorável.

Sagitário (22/11 a 21/12): não
se deixe levar por sonhos distan-
tes; se você planejou de forma
correta, tudo dará certo.

Escorpião (23/10 a 21/11):  faça
uma reflexão da sua vida e
descubra verdadeiramente
qual o caminho a seguir: viajar
ou trabalhar?

Libra (23/09 a 22/10):  não se
deixe envolver com certos
compromissos, por pura gen-
tileza, para que não se arre-
penda mais tarde.

Virgem (23/08 a 22/09): tenha
certos cuidados com a manei-
ra  em  dar sua opinião ao com-
panheiro, pode ser carregada
de críticas e não de apoio, como
ele espera.

Leão (22/07 a 22/08): melhor
momento de sua vida será esse
mês de agosto, toda a proje-
ção social junto ao casamen-
to te fará o ser mais feliz .

Câncer (21/06 a 21/07): alegri-
as vividas através da realização
de filhos: valeu a pena todo o
esforço e a ajuda dada por você.

Gêmeos (21/05 a 20/06): uma
boa conversa com aquela pes-
soa íntima será esclarecedora
e todas as dúvidas e desconfi-
anças serão apagadas.

Touro (21/04 a 20/05): man-
tenha todos os seus contatos
atualizados, as chances de
convites para trabalhos e pro-
jetos criativos estão excelentes.

São pessoas que gostam de receber e dar carinho, estar apaixonado é
uma condição que os deixa com vontade de viver, e quanto mais amam
mais generosos se tornam. Parte do corpo: coração. Pedra: topázio.
Cor: amarelo. Regente: Sol. Flor: Girassol

Freguesia oferece
novo curso de teatro

Os jovens e adultos que gostam de atu-
ação têm a oportunidade de participar
do novo Curso de Teatro, ministrado pelo
ator e diretor Marcus Tardin. Com início
no dia 5 de agosto, as aulas acontecem
na Escola de Dança Beth Boopy, na Fre-
guesia. O curso terá a duração de 12

meses, divididos em dois semestres, em
que ao final de cada um deles os alu-
nos apresentarão um espetáculo públi-
co. A Escola de Dança Beth Boopy fica
localizada na Rua Araguaia,180, Fre-
guesia. Informações: 3327-5505 ou
97230-9130.

Rio das Ostras recebe o
maior festival de Jazz na
América do Sul

Nos dias 20 a 23 de agosto a cidade de
Rio das Ostras, no norte fluminense, será
palco da 13ª edição do Rio das Ostras
Jazz & Blues Festival. Considerado um
dos maiores do gênero na América La-
tina, o evento terá neste ano a partici-
pação de Robben Ford, Roy Hargrove

Quintet, Omar Hakim, Incognito Band,
Matt Schofield, Carolyn Wonderland,
Dwayne Dopsie, Artur Menezes, Gabriel
Grossi, além do grupo instrumental Se-
gundo Set. Todos os shows são gratui-
tos. Informações:
www.riodasostrasjazzeblues.com.
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PARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO 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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