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ANIVERSÁRIO DE JACAREPAGUÁ
O bairro, que era considerado como área rural da cidade, se modernizou e
tornou-se um dos que mais crescem no Rio de Janeiro. Nesta edição, conheça
um pouco a história e a origem dos nomes dos bairros da região.
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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.

Quatrocentos e vinte e um
anos de transformações
Neste mês de setembro Jacarepaguá
celebra 421 anos no dia nove e,
para homenagear o bairro, o JNB
relembra um pouco a história da
região que, de pacata e agrícola, se
tornou uma das que mais crescem
no Estado, abrigando atualmente
uma população de mais de 760 mil
habitantes.
O progresso trouxe vantagens e
desvantagens à região. Por um lado
ela deixou de ser apenas uma área
rural para se tornar um centro
comercial onde é possível encon-
trar de tudo sem sair do bairro.
Mas, esse crescimento trouxe tam-
bém problemas comuns às áreas
urbanas em expansão, como, o
trânsito caótico agravado pela
irresponsabilidade de motoristas,
confira na página 30, o descaso
com as calçadas e o descarte irre-
gular de lixo, apontados pelos lei-

tores na página 29, além da ques-
tão da violência, como a que ocor-
reu no Morro do Jordão em agos-
to devido a uma guerra entre
traficantes.
Claro que nem tudo são flores
quando um bairro começa a cres-
cer tão depressa, mas fato é que,
Jacarepaguá não atrairia tantas pes-
soas se não fosse um lugar tão bom
para se morar. E por falar em flores,
a primavera chega neste mês e o Jor-
nal Nosso Bairro Jacarepaguá, na
página 28, separou algumas dicas de
culinária para decoração de pratos
utilizando flores comestíveis.
Parabéns ao bairro e a todos os
moradores, empresários e repre-
sentantes do Poder Público que
procuram fazer dele um excelen-
te lugar para se viver!

Um abraço e boa leitura.
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Psicóloga

Carreira: uma escolha dos
pais ou dos filhos?

Optar por uma carreira não costuma ser uma tarefa fácil para o adolescente
prestes a realizar um vestibular. Muitas variantes influenciam nesta escolha
como: a profissão que os pais já exercem, a remuneração, as habilidades
e interesses pessoais, o mercado de trabalho, o status que se coloca em
certos cursos e a expectativa da família. É justamente este último ponto citado
que às vezes gera estresse entre pais e filhos, pois quando estes procuram
desejar e escolher no lugar do adolescente, as consequências podem ser
de insatisfação e frustração.
O ingresso na universidade traz consigo fantasias, idealizações, inseguran-
ças e a ilusão de que este é o único rumo a seguir. Acredita-se que este
será um caminho sem volta, como se o resultado das escolhas de um jo-
vem não pudesse ser transformado, adaptado, amadurecido, seguido e até
mesmo refeito. Algumas famílias sentem dificuldades em lidar com as deci-
sões dos adolescentes, por achá-los inexperientes demais para escolher uma
profissão “para o resto da vida”, e acabam impondo a eles uma carreira
baseada nas suas próprias experiências, acreditando que assim o filho será
feliz. Será mesmo?!
É claro que os pais podem e devem orientar, mostrar caminhos, conversar,
dar opiniões, esclarecer as dúvidas, dar exemplos, mas a resolução final
será deste jovem que logo entrará na vida adulta e precisará arcar e vivenciar
as suas decisões (impostas ou não por terceiros). O adulto deve refletir que
a experiência vivida é única e não necessariamente será repetida pelo jo-
vem, e assim deixar que faça suas escolhas e conviva com os resultados.
Sentimentos que trazem a felicidade, a realização e o sucesso são subjeti-
vos. Nem sempre carreiras como medicina, direito e engenharia, tidas como
de sucesso, podem agradar a todos, o mundo está em constante mudan-
ça e outras oportunidades de emprego estão surgindo e se solidificando
no mercado, como a robótica, a biotecnologia e a tecnologia da informa-
ção. As novidades são tantas que muitos pais desconhecem, por isso faz-
se necessário o envolvimento constante com o filho, o acolhimento, o diá-
logo, a troca de experiências. Vale contar como foi a sua entrada para a
faculdade, o primeiro emprego, os medos, as frustrações e procurar saber
quais os interesses dele. Isso irá aproximá-los e deixará seu filho mais con-
fiante e seguro.
Uma dica é procurarem juntos informações sobre a profissão desejada por
ele (que poderá ser mais de uma) e conhecerem mais sobre a mesma. A
internet é uma boa fonte de pesquisa, assim como escutar o que um profis-
sional tem a dizer esclarece muitas dúvidas. Outra sugestão, é a procura
pela Orientação Profissional, realizada por um psicólogo, que auxiliará na
descoberta (ou confirmação) de habilidades e aptidões e a relação que estas
poderão ter na futura profissão.
A ideia de que dinheiro e sucesso garantem a felicidade pode estar equivo-
cada. Pensem nisso!

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

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

Foto: Internet / D
ivulgação
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Saiba quais são as causas da cirrose
Progressão da doença pode ser evitada quando diagnosticada nos estágios iniciais
Apesar de o consumo exagerado de álcool estar entre as princi-
pais causas da cirrose, ele não é o único vilão. Fatores como
hepatites virais crônicas, doença gordurosa e doenças hereditá-
rias também podem contribuir para o surgimento da doença.

A cirrose hepática é uma doença crô-
nica que representa um estágio avançado
de fibrose hepática, caracterizado pela
alteração da arquitetura do fígado, com
formação de nódulos, com perda pro-
gressiva da função hepática. Entre as
principais causas da doença estão o
consumo de álcool, hepatites virais crô-
nicas B e C e esteatohepatite não alco-
ólica (doença gordurosa do fígado).
“Quando a cirrose hepática está rela-
cionada ao álcool, ela costuma estar pre-
sente após cerca de 10 anos de ingestão
diária de aproximadamente 80 gramas
de etanol para homens e 60 gramas para
mulheres. Apesar da ingestão excessi-
va do álcool ainda ser a principal cau-
sa de cirrose no Brasil, existem diver-
sas outras afecções que levam à evolução
da doença hepática”, explica Fernanda
Canedo (CRM: 52.84283-4), hepato-
logista do Hospital Rios D’Or.
Outras causas menos comuns para o
desenvolvimento da cirrose são doen-
ças hereditárias ou congênitas, como
doença de Wilson (acúmulo de cobre
no fígado), hemocromatose (acúmulo
de ferro no fígado), hepatite autoimune
e cirrose biliar primária. Pode-se evo-
luir para cirrose também no caso de
lesão hepática induzida por alguns
fármacos, como após consumo de
doses acumuladas elevadas de Meto-
trexato, medicamento usado no trata-
mento de algumas doenças reuma-
tológicas e dermatológicas. Há ainda
cirrose por condições que afetam as vias
biliares, como a cirrose biliar secundá-
ria, por exemplo, e ainda, causas vas-
culares, sendo a síndrome de Budd-
Chiari a principal representante.

A médica explica que, nos estágios ini-
ciais, a cirrose pode ser assintomática.
Sendo perceptível apenas com o de-
senvolvimento do quadro. “Com a
evolução da doença e de suas compli-
cações, podem surgir fadiga, constipa-
ção intestinal, aumento do volume ab-
dominal, edema de membros inferiores,
emagrecimento, dor abdominal, icte-
rícia (olhos e pele amarelados), colúria
(urina escura), hipocolia fecal (fezes
claras), sangramentos digestivos. Em
casos mais avançados, pode surgir a
encefalopatia hepática, caracterizada
por sonolência, confusão mental e até
coma”, expõe Canedo.
Segundo a especialista, o mais impor-
tante é diagnosticar e definir a causa da
cirrose precocemente para eliminar o
agente causador, quando possível. Por-
tanto, deve-se cessar o consumo de
álcool, tratar as hepatites virais quan-
do presentes, controlar o diabetes e a
obesidade. “Quando diagnosticada nos
estágios iniciais, em muitos casos é
possível evitar a progressão da doen-
ça e de suas complicações”, revela a
médica explicando que a cirrose hepá-
tica é uma doença crônica e irreversível,
porém pode ser estabilizada se contro-
lados os agentes agressores, sem neces-
sidade de realização do transplante de
fígado. “É necessário seguir acompa-
nhamento regular com especialista para
vigilância de suas complicações. A cura
definitiva da cirrose só ocorre, portan-
to, com o transplante hepático, porém
muitas vezes ele não se faz necessário,
sendo possível controlar a progressão
da doença eliminando os agentes cau-
sadores”, destaca.

Foto: Internet / D
ivulgação
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Arte na tela e no palco
Jovem moradora do Camorim revela seus talentos e paixões

Com apenas 13 anos de idade, a
moradora do Camorim Izabelle
Alves já demonstra talento de
gente grande. Após vender mais
de 100 telas em exposições, a
jovem, que iniciou carreira como
artista plástica aos 5 anos, ago-
ra se dedica também a atuar em
peças teatrais.

O espetáculo “Fala Sério”, que estreou
em junho no Teatro Fashion Mall, em
São Conrado, é o trabalho mais recente
de Izabelle, que garante que o novo ta-
lento não a fará abandonar a carreira de
artista plástica. “Tanto a pintura, quanto
a atuação são minhas paixões, cada arte
tem a sua particularidade”, expõe a jo-
vem artista, que explica como tudo co-
meçou. “Minha mãe e meu irmão atua-
ram em algumas peças de teatro e eu os
acompanhava. Com isso surgiu o desejo
de me tornar atriz”, conta.
Os interessados em conhecer o traba-
lho da artista ou em expor as obras de
arte podem entrar em contato pelo te-
lefone 98057-1452.

Da Praça Seca
para o Ouro
nos Jogos Pan-
Americanos

A moradora da Praça Seca, Joice Silva,
se tornou a primeira brasileira a conquis-
tar uma medalha de ouro na luta olímpi-
ca. A atleta venceu de virada a cubana
Yakelin Estornell e subiu ao mais alto lu-
gar do pódio no dia 16 de julho, em To-
ronto. Ao chegar ao Brasil, Silva comemo-
rou a conquista no dia 1º de agosto em
desfile no carro do Corpo de Bombeiros
pelas ruas do bairro.

Foto: Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá
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Veja o que muda na regularização
das casas nos condomínios
Projetos de Lei Complementar definem regras para regularização do solo
Em Jacarepaguá existem diversos condomínios de casas que
ainda estão em situação irregular. Para acertar essa situação, o
vereador e presidente da Comissão de Assuntos Urbanos,
Chiquinho Brazão, explica sobre a importância dos substitutivos
aos Projetos de Lei Complementar (PLCs) 102 e 103.

Os PLC 102 e 103 definem as regras e
as condições para a regularização dos
loteamentos e grupamentos de edifi-
cações residenciais unifamiliares e bifami-
liares existentes na XVI Região Adminis-
trativa (Jacarepaguá) e na XXIV Região
Administrativa (Vargem Grande, Vargem
Pequena e Itanhangá). Confira o bate-
papo com o vereador Chiquinho Brazão:

JNB - Qual a importância dos substi-
tutivos dos PLCs 102 e 103?
CB - Apenas de correção. Pois o pro-
jeto original não contempla a legaliza-
ção do solo. Assim que percebemos essa
questão, decidimos por apresentar os
substitutivos a fim de corrigir esse erro.
Isso porque não se legaliza uma edifi-
cação sem a existência de um lote, daí
a importância de legalizar primeiro o
parcelamento do solo e depois da
edificação. Essa é a grande diferença dos
substitutivos com o projeto original.

O que se pode esperar com a apro-
vação desses projetos?
As áreas abrangidas pelos PLCs 102 e
103, ou seja, XVI Região Administra-
tiva que corresponde a Jacarepaguá e
XXIV Região Administrativa que é
Vargem Grande, Vargem Pequena,
parte de Camorim e Itanhangá, vivem
hoje na expectativa da regularização de
moradias que foram constituídas num
ato de boa-fé de quem comprou um
terreno a fim de construir uma casa.
Logo, a aprovação desses projetos abre

uma esperança que há muito tempo
alguns até chegaram a perder. Mas, com
a aprovação da Lei, essas pessoas vol-
tarão a sorrir.

Essa regularização será paga?
Por quem?
No decorrer da tramitação do proje-
to, não. Após se tornar Lei, cada pro-
prietário, individualmente ou de forma
coletiva (condomínio), poderá cumprir
as exigências  ou contratar um despa-
chante, caso ache necessário.

Qual é a previsão do término da
tramitação desses substitutivos?
A tramitação ordinária será concluída
até o final de 2015, assim esperamos.

Existem outras áreas que também
estão com esses problemas?
Claro. Com exceção do Centro da ci-
dade e da Zona Sul, o restante da cida-
de vai precisar, certamente, de leis espe-
cíficas tratando do mesmo assunto.

E quanto às obras da Transolímpica?
A Transolímpica é uma modalidade de
via expressa que muda a dinâmica da
cidade, pois ela faz um traçado trans-
versal. Inicia na Transoeste, no Recreio
dos Bandeirantes, corta Jacarepaguá,
encontrando com a Transcarioca na
Taquara, e finaliza em Deodoro com
a futura Tranbrasil. O diferencial da
Transolímpica é o Sistema de Transpor-
tes BRT. É uma obra de proporções

gigantescas que terá uma extensão de
23 quilômetros e 18 estações.

Qual a importância do código de
licenciamento para a cidade do Rio
de Janeiro?
A cidade do Rio de Janeiro tem 450
anos, divididos em várias fases e o que
mais interessa nessa pergunta é a última
fase que estamos vivendo, ou seja, os
últimos 40 anos. Temos um Código de
Obras que remonta esse tempo e que
ao longo desse período foi sendo mo-
dificado com acréscimos de emendas,
decretos, portarias, tornando-se um
verdadeiro “monstro legal”.
 Para o pequeno e médio empreende-
dor da construção civil, conseguir uma
licença de obras para construir quatro,
cinco ou até mesmo 15 casas, leva-se em
média oito anos. Isso tudo devido ao
“monstro legal” que se tornou o Có-
digo de Obras. E hoje, por exigências
do nosso Plano Diretor que prevê um
novo Código de Licenciamento de
Obras e quatro outras leis que estão sob

análise da Câmara Municipal: Código
de Obras, Código do Uso do Solo,
Código de Parcelamento do Solo, e
Código de Meio Ambiente, eu, enquanto
presidente da Comissão de Assuntos
Urbanos da Câmara, tenho responsa-
bilidades de apreciação de todos eles,
porém por um acordo suprapartidário,
dividimos a discussão dos cinco códi-
gos em cinco Comissões temáticas e me
coube presidir a Comissão que analisará
o Código de Licenciamento.

No âmbito da comissão são discu-
tidas outras questões da competên-
cia da prefeitura?
Sim.  A Constituição prevê que o Mu-
nicípio é o único ente da Federação
responsável por legislar sob a matéria
urbanística. Logo, a Comissão discute
todas as matérias relativas a esse assunto.
Informações:
Gabinete do Vereador Chiquinho
Brazão, telefones: 3814-2136 / 2139-
2010 ou pelo e-mail:
chiquinho.brazao@camara.rj.gov.br.



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



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

Tanque recebe Unidade do Detran
Local possui capacidade para atender mais de 800 clientes por dia

Foi inaugurada no dia 30 de
junho uma Unidade de Servi-
ços do Detran (USD) no Tan-
que. Situada dentro do Center
Shopping, a USD abriga um Pos-
to de Habilitação, um de Identi-
ficação Civil e uma Unidade de
Serviços de Veículos (USV).

A USD de Jacarepaguá foi construída
numa área de mais de 481 metros qua-
drados e tem capacidade de realizar
diariamente até 872 atendimentos. O Pos-
to de Habilitação poderá receber até 482
clientes por dia, contando com os ser-
viços de clínica médica e exame teórico
de direção. Já o posto de Identificação
Civil, que recebe os pedidos para a emissão
de carteiras de identidade, terá capacida-
de de fazer 240 atendimentos diários. E
a USV, que vai fazer a emissão de Cer-
tificado de Registro e Licenciamento de
Veículos (CRLV) de carros dispensa-
dos de vistoria, possui capacidade para
atender até 150 pessoas por dia. A
Unidade funciona de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas.

Doações de
sangue estão
em déficit
no Rio

O período de férias escolares no mês de
julho pode ter contribuído para que os
bancos de sangue do Estado estejam
apresentando um déficit de 40% no total
das doações. Em Jacarepaguá, as doa-
ções de sangue podem ser feitas no nú-
cleo de hemoterapia do Hospital Federal
Cardoso Fontes, localizado na Avenida
Menezes Cortes, 3.245, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 12 horas. Informa-
ções: 2425-2255, ramal: 260/295.

Foto: D
ivulgação / Internet

Jacarepaguá comemora 421 anos acom-
panhando as grandes transformações da
cidade. Importantes obras estão acontecendo
no bairro e contribuem para desenvolvimento
da região: a Transcarioca (cujo projeto fi-
cou 49 anos engavetado e já está funcio-
nando), a Transolímpica (que vai ligar a
Barra a Deodoro), a macrodrenagem da
Bacia de Jacarepaguá (que acabou com
áreas de enchentes). E tem também as obras
do Parque Olímpico; a duplicação das ave-
nidas Salvador Allende e Abelardo Bueno
e do Elevado do Joá; as clínicas da saúde

da Família; as escolas do amanhã, que terão
turno único de sete horas, e os Espaços de
Desenvolvimento Infantil. Obras que bene-
ficiam todos os moradores e trazem o res-
peito e a renovação que o bairro de
Jacarepaguá merece!

Eu, como subprefeito da Barra e Jaca-
repaguá, que vivi minha infância e adoles-
cência no Valqueire, fico orgulhoso de fa-
zer parte deste momento histórico.

PPPPParabéns Jacarepaguá!arabéns Jacarepaguá!arabéns Jacarepaguá!arabéns Jacarepaguá!arabéns Jacarepaguá!

PPPPParararararaaaaabéns Jbéns Jbéns Jbéns Jbéns Jacaracaracaracaracareeeeepapapapapaguá!guá!guá!guá!guá!

Alex literalmente coloca a mão na massaAlex literalmente coloca a mão na massaAlex literalmente coloca a mão na massaAlex literalmente coloca a mão na massaAlex literalmente coloca a mão na massa
porporporporpor     novas obras em Jacarepaguánovas obras em Jacarepaguánovas obras em Jacarepaguánovas obras em Jacarepaguánovas obras em Jacarepaguá
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A Física e o cotidiano

JORGE BRUM
FÍSICO

BRUMJJ@GMAIL.COM

Sinfonia das Estrelas

"Não importa se só tocam o primeiro acorde da canção, a gente escreve o
resto sem muita pressa, com muita precisão", Engenheiros do Hawaii.

A humanidade chama de Arte aquilo que remete à perfeição. Assim tam-
bém é com o cosmos. Sua simetria, suas órbitas calculadas e suas incontáveis
estrelas. Vários autores costumam nomear seus livros insinuando que ocor-
re um espetáculo nos céus: "A dança do universo", de Marcelo Gleiser, "Har-
monia do mundo", de Kepler e "O grande projeto", de Stephen Hawking são
apenas alguns exemplos.
Voltando um pouco, no século XVII, Sir Isaac Newton, entre várias inven-
ções e descobertas, construiu o primeiro telescópio refletor e, também,
formulou uma teoria das cores, baseado na decomposição da luz em um
prisma. Foram imensos avanços tecnológicos e teóricos que permitiram ao
homem ver estrelas nunca antes observadas. Mas, por muito pouco, Newton
não descobriu algo ainda maior que mudaria por completo esse palco cha-
mado Universo.
Começa, assim, uma outra história. E essa se passou em Bavaria, na Ale-
manha, no século XVIII. Em 6 de março de 1787 nascia Joseph Fraunhofer,
em uma família bastante humilde. Aos 11 anos ele se tornou órfão e foi adotado
por Philipp Anton Weichelsberger, um artesão de lentes de vidro que pas-
sou grande parte de seu conhecimento ao jovem Joseph.
Foi um grave acidente, no entanto, que mudou a sua vida para melhor. Em
1801, o jovem aprendiz se viu preso aos escombros de sua casa, após um
desabamento. O príncipe da Bavaria, Maximilian IV Joseph, se comoveu
com a situação do jovem artesão órfão e comandou, pessoalmente, o res-
gate. O príncipe ainda financiaria os estudos do pobre menino nos anos
seguintes e Fraunhofer acabou por se tornar um exímio fabricante de len-
tes, chegando a ter diversas patentes secretas junto ao governo alemão.
Newton tinha em mãos o telescópio e a teoria das cores, mas foi Fraunhofer
que teve a curiosidade de olhar as cores decompostas pelo prisma através
de um telescópio e descobriu algo incrível: a luz do sol não apresenta to-
dos os comprimentos de onda, ou todas as cores, mas apresenta "bura-
cos" característicos.
O sol produz energia fundindo elementos mais leves em elementos mais pe-
sados. Basicamente hidrogênio em hélio. A sobra desse processo é a ener-
gia que se propaga no espaço e que atinge o Planeta. Dessa forma, a luz
que detectamos proveniente do sol carrega informações sobre os elementos
presentes na estrela, e os ausentes. Daí os buracos no espectro.
Essa é uma descoberta tão importante, que hoje podemos saber quais ele-
mentos uma estrela tem, basicamente olhando o espectro de luz emitido
por ela, graças ao pobre jovem órfão.
Cada estrela do universo tem seu próprio espectro, com suas cores carac-
terísticas, tal qual uma música, que não precisa possuir todas as notas para
ser bela. Cabe aos apreciadores do espetáculo tentar ouvir cada som, cada
acorde, cada compasso da harmonia para compreender a ópera em si. Assim
também fazemos com a ciência. Não precisamos de todos os acordes, mas
temos que ter o sentido aguçado, atrás de algo novo. Mas sem pressa, com
muita precisão.

Fo
to

: I
nt

er
ne

t /
 D

iv
ul

ga
çã

o



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



1 6 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET Quer anunciar?  3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net



WWW.NOSSOBAIRRO.NET    |    ESTE É O NOSSO BAIRRO 1 7Quer anunciar?  3267-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net



1 8 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET Quer anunciar?  3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net

No Bairro Acontece...

SORRISO MAROTO É SUCESSO
A banda subiu ao palco do Barra Music no dia 6 de
agosto e empolgou o público com sua canções.

NOITE DE LOUVOR
O Barra Music, em Jacarepaguá, foi palco de louvor e adora-
ção a Deus no dia 5 de agosto quando o cantor Davi Sacer,
ao lado de sua esposa Verônica Sacer, gravou seu novo DVD,
intitulado "Tú és meu abrigo".

ENCONTRO GOSPEL
Os cantores Waguinho, Léa Mendonça, Fernandinho,
Willian Nascimento e Jairo Bonfim prestigiaram o
show de gravação do DVD do cantor Davi Sacer
no dia 5 de agosto, no Barra Music.
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NOVA RAINHA
Em noite festiva no dia 28, a Renascer de
Jacarepaguá apresentou oficialmente seu
samba-enredo e a rainha de bateria para o
Carnaval 2016, Elaine Caetano.

PROJETO ESCOLA ABERTA
No dia 25 de julho, o Colégio Estadual Brigadeiro Schort, na
Taquara, recebeu no "Projeto Escola Aberta" o compositor
Pilombeta (ao centro), e uma equipe de professores para um
bate-papo com os alunos sobre de suas experiências de vida.
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NO RITMO DO SAMBA
Passistas de Renascer de Jacarepaguá venceram o
primeiro festival de Dança do Samba, no dia 8 de agosto.
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Agenda Cultural
LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB
DO BANDOLIM – Praça Geraldo Si-
monard (Praça do Barro Vermelho), no
Pechincha. Informações: 2425-0825.

Dia 4 - Concurso Miss Jacarepaguá
Oficial às 18h
Dia 5 - Concurso Miss Beleza Negra
Jacarepaguá às 17h30
Dia 6 - Manhã de choro com Regional
Tocata do Rio às 9h30
Dia 7 - Zouk na Lona
Dia 10 - Peça Adulta "Diálogo dos Pênis"
com Marcos Wainberg e Roberto Lopes
(tudo que as mulheres gostariam de sa-
ber sobre o que os homens falam delas
numa mesa de bar). Valor: R$ 30,00 (trin-
ta reais) meia entrada para todos às 20h

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

Dia 12 - Banda Magma (Tributo a Legião
Urbana) às 20h
Dia 18 - Peça teatral “Caminhos de Mu-
lheres” às 20h30. Valor R$ 5,00 (cinco
reais) meia entrada para todos
Dia 20 - Banda Sabedoria canta Black
Sabbath às 20h
Dia 25 - Espetáculo Grupo Manguinhos
em Cena às 18h. Valor R$ 4,00 (quatro
reais) inteira e R$ 2,00 (dois reais) meia
entrada.
Dia 27 - Raiz do Samba 2ª Edição com
Pedro Menezes (Roda de Samba). Das
14h às 21h. Valor R$ 10,00 (dez reais)
meia entrada para todos

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

Dias 1 a 30 - Exposição "CDD - O Nosso
Olhar". A história da Cidade de Deus. Nesta
exposição, o público encontrará fatos his-
tóricos, curiosos e inusitados apresenta-
dos próprios moradores. Entrada franca.
Nos dias e horários das atrações.

Dia 10 - XVI Encontro de Corais do Sis-
tema Fijan às 17h30. Entrada franca. Dis-
tribuição de ingressos uma hora antes.

Dia 10 - Espetáculo de dança "Ciranda
cirandinha – Espetáculo de brincantes"
às 18h30. Entrada franca. Distribuição de
ingressos uma hora antes.

Dia 11 - Sessão de Cinema com o docu-
mentário "Bike vs Carros" às 20h. O fil-
me aborda a disparada no número de
carros nas cidades. Entrada Franca. Dis-
tribuição de ingressos uma hora antes.

Dia 12 - 3º Encontro de Corais da ACIJA
em Homenagem a Chico Buarque às 18h.
Ingresso: R$ 5,00.

Dia 16 - Samba & Outras Coisas com a
cantora Luciene Franco às 20h. Ingres-
so: R$ 5,00.

Dia 19 - SESI no Bosque. De 9h às 12h.
Programação completa em www.fir-
jan.com.br/sesicultural. Entrada franca

Dia 25 - Rede Criativa SESI Cultural. Das
18h às 21h. Entrada franca. Programa-
ção completa em www.firjan.com.br/
sesicultural.

Dia 26 - Peça teatral "Peça Ruim" às 21h.
Perdido entre a difícil tarefa de montar o
espetáculo "Édipo Rei" e uma paixão não
correspondida pela protagonista, um
diretor divide suas angústias com a plateia
em uma peça nada convencional. Ingres-
so: R$ 20,00

Dia 29 - Peça Teatral "Romeu e Isolda"
às 17h30. Criado pela Cia de Atores de
Laura, a peça fala de encontros e desen-
contros amorosos. Entrada franca. Dis-
tribuição de ingressos uma hora antes.

Dia 30 - Peça infantil "O piolho, a cao-
lha, a morte e as 4 irmãs que não deve-
riam falar" às 15h. A menina que cria um
piolho, o segredo de uma mulher caolha,
uma jovem menina que chora de saudade
do irmão e quatro irmãs que quando fa-
lavam era um desastre. Baseado em con-
tos populares a partir da pesquisa na obra
de Câmara Cascudo. Pequenas históri-
as que destacam a identidade brasilei-
ra em sua própria essência através de
seus contos. Ingresso: R$ 10,00
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Jacarepaguá: 421 anos de 
Bairro perdeu característica agrícola e é um dos que mais se desenvolvem no Rio
Jacarepaguá completa 421 anos neste mês e é uma das regiões
que mais cresce no Rio. O bairro abriga atualmente uma popula-
ção de mais de 700 mil habitantes. Comparando os dias de hoje
com algumas décadas atrás, fica difícil imaginar que o local já foi
considerado como área rural da cidade.

A região concentrou o maior número
de engenhos de açúcar durante a época
colonial. Os principais eram o Engenho
da Taquara, o Engenho Novo (atual
Colônia Juliano Moreira), Engenho do
Camorim, Engenho D’Água, Engenho
da Serra (atual Estrada do Pau Ferro) e
Engenho de Fora (atual região da Praça
Seca). Jacarepaguá passou a ser produ-
tor de insumos hortifrutigranjeiros a partir
do século 20, e se tornou um importante
abastecedor dos mercados do Centro
da cidade e arredores, começando a se
modificar radicalmente a partir da dé-
cada de 70, com a instalação de indús-
trias e habitações populares, que muda-
ram completamente o perfil agrícola dos
tempos coloniais.
Com nome de origem tupi, formado
pela junção das palavras îakaré ("jaca-
ré"), pará ("mar") e kûá ("enseada"), ou
seja, "enseada do mar de jacaré", a re-
gião fica localizada entre o Maciço da
Tijuca e o Parque Estadual da Pedra
Branca. A Baixada de Jacarepaguá, com
160 milhões de metros quadrados, ainda
faz fronteira com as Lagoas de Jaca-
repaguá e Tijuca, a sudeste, e tem como
ponto culminante o Pico da Pedra Bran-
ca, que se localiza no limite com o bairro
de Vargem Grande.
Apesar de possuir rica cobertura vegetal,
é indiscutível que a mesma esteja cada
vez mais sendo alterada devido a cres-
cente quantidade de empreendimentos
imobiliários construídos nas últimas
décadas. Apesar de a situação ambiental
do bairro ainda estar em um nível con-
fortável, quando comparada a outras

regiões da cidade, a extensa área verde
que o bairro possuía antigamente está
cada vez mais dando lugar as ilhas de
calor decorrentes da urbanização e
Jacarepaguá perdendo a antiga carac-
terística de 'Suíça Carioca', como era
considerada há 40 anos atrás.
Mas, essas não foram as únicas mudan-
ças. Ao longo desses quatro séculos, a
região sofreu também modificação em
sua composição geográfica. Um exem-
plo disso é a região que hoje compõe
os bairros de Camorim e Riocentro, que
alguns moradores passaram a chamar
de “nova Barra”. Há 30 anos, o local
possuía pouca procura em termos de
moradia e comércio, mas atualmente,
além de condomínios de classe média,
os dois bairros concentram hotel, hos-
pital e centros de entretenimento de
grande porte. Segundo o Censo de 2010
(IBGE), entre 2000 e 2010, no bairro
de Camorim a população aumentou de
786 para 1.970 habitantes, batendo o
recorde do município.

Da carroça ao BRT
Uma das grandes mudanças foi o sis-
tema de transportes, que de carroças
e carruagens passou a ser servido por
bondes à tração animal, que faziam o
trajeto até a estação ferroviária de
Cascadura. A região também chegou
a possuir uma linha férrea de bonde
que ia de Cascadura até a Freguesia de
Nossa Senhora do Loreto, com vagões
movidos por tração elétrica. Era a
Companhia Ferro Carril Cascadura -
Jacarepaguá, que posteriormente veio

pertencer à Light. Este foi o primeiro
transporte do bairro a diminuir distân-
cias, tornando-o acessível aos outros.
Posteriormente esse meio foi substitu-
ído pelas lotações, ônibus e agora os
BRTs, que foram implantados como

uma tentativa de “desafogar” o trân-
sito caótico da região devido ao ace-
lerado crescimento do bairro que se
deu, principalmente, após o processo
de ocupação da Barra da Tijuca e a cons-
trução da Linha Amarela.
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 mudanças e crescimento
Saiba quais influências históricas estão

por trás das nomenclaturas
Em sua extensa área, Jacarepaguá possui vários bairros com
nomes curiosos, alguns em homenagem a antigos proprietári-
os de terras, outros como referência a vegetação local, outros
apenas como alusão a algo que já foi muito famoso no territó-
rio.  Conheça um pouco a história que está por trás dos nomes
dos bairros da região.

Você sabe como surgiram os
nomes dos bairros de Jacarepaguá?

Praça Seca
Entre 1698 e 1775, o 4º Visconde de
Asseca doou à comunidade da região uma
área para a construção de um jardim e
de uma praça para beneficiar os mora-
dores. Por isso, o lugar passou a ser cha-
mado de “Largo do Visconde de Asseca”.
Depois de alguns anos, foi abreviado para
“Largo da Seca”, que depois passou a ser
chamado de Praça Seca.

Tanque
No passado, o Tanque era a localidade
onde tropeiros paravam com seus ani-
mais para eles poderem tomar água em
um enorme tanque de pedra que existia
no local e acabou dando nome ao bairro.

Anil
O Largo do Anil, inicialmente, era o local
onde muitas anileiras, nome popular de
uma planta chamada erva-de-anil, pro-
liferavam. Com o tempo, o lugar co-
meçou a ser chamado de Anil. Graças
a sua pequena pracinha, o Largo do Anil
nasceu e até um pequeno rio que tem
sua nascente na região foi batizado com
este nome.

Pechincha
O nome do bairro teve origem inspi-
rada em um grande mercado existen-
te no local, que vendia produtos com

preços baixos e atraia clientes de toda
a cidade. A barganha era tão famosa
que era comum as pessoas dizerem que
iam pechinchar no largo.

Gardênia Azul
A casa do proprietário de terras da
região na década de 50, José Padilha
Coimbra, era cercada por um jardim
em que predominavam gardênias. O
nome do bairro foi uma homenagem
de Coimbra a sua planta preferida.

Cidade de Deus
O nome surgiu a partir de um projeto

religioso de Dom Hélder Câmara para
o então governador da Guanabara,
Carlos Lacerda, no intuito de construir
no local um conjunto habitacional para
abrigar as vítimas das enchentes que atin-
giram o Estado em 1966. A ideia foi a
de usar nomes bíblicos nos logradouros
desses conjuntos que formariam a Ci-
dade de Deus.

Curicica
Curicica é uma palavra oriunda da lín-
gua tupi, que significa "chegada de pi-
nheiro". O nome foi escolhido como
referência à árvore predominante na

antiga estrada de Jacarepaguá que dava
acesso a baixada fronteiriça ao morro
Dois Irmãos, pela estrada de Guaratiba
(atual Estrada dos Bandeirantes).

Taquara
O nome é originário de uma espécie
de bambu utilizado para fabricar ces-
tos, existente em grande quantidade
na região na época. O nome também
foi uma homenagem ao Barão Fran-
cisco Pinto da Fonseca Teles que fez
muitas benfeitorias para Jacarepaguá,
como a fundação de escolas e obras
sociais. Por causa destes méritos, D.
Pedro II deu-lhe o título de Barão da
Taquara. Porém, dentro do bairro
ainda há outras curiosidades. Há mui-
tos anos, na confluência das Estradas
do Rio Grande, Teixeiras, Rio Pequeno
e Santa Maria, existia uma enorme
figueira que proporcionava uma agra-
dável sombra. Ali, os caçadores e
tropeiros se reuniam na hora do al-
moço. O local rapidamente foi ape-
lidado de Pau da Fome.

Freguesia
Seu nome vem da antiga denominação:
Freguesia de Nossa Senhora do Loreto
e Santo Antônio de Jacarepaguá, loca-
lizada no bairro.
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NEGATIVO
Apesar de a largura mínima das calçadas ser de um metro, essa regra não é
muito respeitada no bairro. Moradores estendem suas residências, escadas,
canteiros, fradinhos, entre outros empecilhos para o espaço do pedestre,
obrigando-os a passar pela rua.

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

Moda

Os sapatos ideais para
cada tipo de calça

NIVEA SALGADO
EMPRESÁRIA, PRODUTORA

DE MODA E BLOGUEIRA
INSTAGRAM: @NIVEASALGADO

JEANS BOYFRIEND
O jeans boyfriend é perfeito para quem quer con-
forto e gosta de brincar com a moda! Ele tem a
modelagem larga, como se você tivesse realmente
pegado a calça do seu namorado emprestada! Não
é todo mundo que gosta, principalmente porque
esconde todas as curvas da mulherada!
– A modelagem da calça jeans boyfriend não fa-
vorece nossas curvas, mas para quem gosta de
esconder qualquer gordurinha a mais, é uma boa
pedida!
– Existem modelos bem largos e alguns mais
justinhos, mais discretos! Mas sempre terá uma
sobrinha na parte do quadril e nas coxas.
Abuse do sapato com esse tipo de calça! Quanto
mais feminino/moderno for o sapato, mais estiloso
ficará o look!
– Uma boa forma de deixar um look com calça
jeans boyfriend mais feminino é usar com salto alto
e abusar dos acessórios.
Tipos de sapato:
Sandália de salto alto, scarpin, bota de cano baixíssimo (com cuidado!),
sapatilha, rasteirinha, tênis, oxford, open boot, anabela, espadrille (basta
dobrar a barra para deixar a amarração à mostra), mule, mocassim.
NÃO RECOMENDADO: Botas são mais difíceis de combinar com jeans
boyfriend, rasteirinhas muito abertas também podem passar a impressão
de desleixo. Como a calça já é bem despojada, não aconselho a usar sa-
patos com essa mesma pegada.

(parte 2)

PANTALONA
A calça pantalona possui uma modelagem mais larga, desde o cós até a
barra, sendo que em alguns casos ela começa a ficar mais larga a partir do

quadril. É uma grande conhecida da mulherada que
vivenciou os anos 70.
Assim como a flare, a calça pantalona não é uma grande
aliada das pernas curtas! Para não ficar com as pernas
achatadas, aposte em um modelo com cintura alta! E
nunca deixe arrastar a barra no chão!
– Pode ser feita em diferentes tecidos e é usada tanto
para looks mais despojados com tecidos leves como
para um look mais social, para trabalhar, com tecidos
mais grossinhos.
– Não é toda mulher que gosta desse tipo de modela-
gem, mas as adeptas, amam!
– Para as baixinhas, o salto é indispensável na hora de
usar a pantalona!
– Para as mulheres com mais de 1,65 metro, uma
rasteirinha vai muito bem com a pantalona de tecido
mais leve e fluido!
– Sapatos muito delicados não caem muito bem com
a pantalona. Saltos muito finos podem ficar despropor-
cionais.

Tipos de sapato:
Sandália de salto alto e grosso, bota com salto, sapatilha de bico fino,
rasteirinha, open boot, anabela, espadrille, mule.
NÃO RECOMENDADO: Bota sem salto, sapatilha de bico arredondado,
sandália ou sapato muito delicado, tênis e outros tipos de sapatos fecha-
dos e baixos não favorecem o look com a calça pantalona.

Fotos: D
ivulgação / Internet

Na mira do leitor

POSITIVO
A Secretaria de Desenvolvimento Social, a 7ª Inspetoria da Guarda Munici-
pal e a Comlurb realizaram no dia 8 de julho uma operação de acolhimen-
to de população de rua na Praça Seca. Na ocasião, foram visitados vários
pontos da Rua Cândido Benício e da Praça Barão da Taquara. O coreto
localizado na praça foi lavado ao final da operação, pois servia como banheiro
para os moradores de rua.
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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

Rock in Rio tem
venda ilegal de
ingressos

Golpe online

Os ingressos para o Rock in Rio
2015 já estão esgotados, mas a
venda irregular das entradas pelas
redes sociais preocupa a polícia
do Rio. Nessas comunidades po-
dem existir dois tipos de crimino-
sos: cambistas, que vendem ingres-
sos com valores acima do original
e estelionatários,  que dão golpes
repassando ingressos falsos ou
simplesmente não os entregam. A
população deve ficar atenta e de-
nunciar a prática através do e-mail
vendailegal@rockinrio.com. Nes-
te ano, o evento vai acontecer nos
dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de
setembro, na Cidade do Rock.

Essência Vital

Informatizando
Detran vai trocar
processo de
papel pelo digital

Direito de todos

Revitalização

Justiça itinerante
volta à Cidade
de Deus

O ônibus da Justiça Itinerante esteve
na Cidade de Deus no dia 6 de agos-
to para prestar atendimento jurídico
gratuito aos moradores do bairro.

Carnaval 2015

União de
Jacarepaguá tem
novo carnavalesco

As rosas não falam, mas o meio ambiente agradece

Pechincha recebe plantação de mudas

O Condomínio Pindorama,
no Pechincha, recebeu no
dia 31 de julho várias mu-
das de árvores na praça “As
rosas não falam”. No local
foram plantados cinco Ipês,
duas Escumilhas e um pé de
Pau Brasil, a recomposição
vegetal foi feita a pedido dos
moradores pela Fundação
Parques e Jardins.

Notas

Freguesia recebe Feira
Orgânica todo sábado

Comprar legumes e ver-
duras livres de produtos
químicos a um bom pre-
ço já é possível para os
moradores da Freguesia.
Todo sábado, de 7 às 13
horas, o bairro recebe a
Feira Orgânica, uma ini-
ciativa da ONG Essência
Vital, em parceria com a
UMenu Gastronomia, em
que o consumidor pode
levar para casa alimentos
mais saudáveis e a pre-
ços mais justos, com-
prados direto das mãos
do produtor. A feira orgâ-
nica da Freguesia acon-
tece na Praça Professo-
ra Camisão e faz parte do
Circuito Carioca de Fei-
ras Orgânicas.

O Detran deu início, no dia 10 de
agosto, à implantação do seu sis-
tema de processos digitais, que vai
substituir, em todos os setores de
sua administração, os processos
de papel. A iniciativa visa melho-
rar o atendimento ao cliente, tor-
nando os processos amplamente
acessíveis a funcionários e clien-
tes, que poderão acompanhar
todos os passos da administração
pela internet.

A Rua Esperança e a Praça Carida-
de, em Vargem Grande, estão de
“cara nova”. O local recebeu no dia
6 de agosto um mutirão de serviços,
dentre eles, reparos no asfalto, re-
cuperação das tampas de esgoto,
limpeza nos ralos, capina, recupe-
ração e pintura dos brinquedos e do
mobiliado da praça, bem como o
reparo dos bancos de concreto.

Via e praça em Vargem Grande
são revitalizadas

A União de Jacarepaguá anunciou
em agosto Rodrigo Almeida como
o novo carnavalesco da agremiação.
Almeida já integrou a Império da
Praça Seca e em 2015 fez parte da
Unidos de Bangu. Apesar da mu-
dança, o enredo “De grão em grão
a galinha enche o papo”, de auto-
ria do antigo carnavalesco Jorge
Caribé, será mantido.
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Instituto Militar de Engenharia do Exército Brasileiro
O Instituto Militar de Engenharia (IME) do Exército Brasileiro está com inscri-
ções abertas para o concurso de admissão ao Curso de Formação de Ofici-
ais da Ativa (CFrm) do quadro de Engenheiros Militares de 2015/2016.
São cinco oportunidades para a área de Engenharia de Fortificação e Cons-
trução. Os interessados em concorrer precisam ter concluído o nível superior
e idade máxima de 26 anos completados no período de 1º de janeiro de
2016 a 31 de dezembro de 2016.
As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro através do site
www.inscricoes.ime.eb.br, mediante preenchimento do formulário disponível
na página eletrônica, além do pagamento da taxa no valor de R$ 98,00.

Marinha do Brasil
Foi alterado para 14 de setembro o prazo máximo de inscrição no concurso
destinado ao preenchimento de 165 vagas de nível técnico para admissão
no curso de formação para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha
(CP-CAP) em 2015.
Os interessados em participar deverão ter concluído curso técnico de nível
médio na área de atuação e as oportunidades são para as seguintes espe-
cialidades: contabilidade, estatística, gráfica, marcenaria, mecânica, meta-
lurgia, meteorologia, motores, processamento de dados e química.
O curso será realizado durante 17 semanas no Centro de Instrução Almirante
Alexandrino (CIAA), localizado na Avenida Brasil, nº 10.946, Penha. A previ-
são é a de que as aulas tenham início em agosto de 2016.
As inscrições para o concurso podem ser realizadas através dos sites
www.ensino.mar.mil.br, www.ingressonamarinha.mar.mil.br, ou nas Organiza-
ções Responsáveis pela Divulgação (ORDI) do Rio de Janeiro. O valor da
taxa de inscrição é de R$ 25,00.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
realiza Processo Seletivo destinado ao preenchimento de 20 vagas para o
cargo de Tutor a Distância para as disciplinas do curso Técnico em Serviços
Públicos, sendo uma vaga para cada uma das áreas: Ambientação em Edu-
cação a Distância; Informática Aplicada; Português para fins Específicos;
Matemática Aplicada; Comportamento e Ética Profissional; Fundamentos de
Administração Pública; Fundamentos de Direito Administrativo; Responsabi-
lidade Social e Ambiental; Gestão de Pessoas; Licitações, Contratos e Con-
vênios na Administração Pública; Patrimônio Público, Materiais e Logística;
Fundamentos de Direito Tributário; Gestão de Documentos e Arquivística;
Fundamentos de Economia; Fundamentos de Contabilidade Pública; Orça-
mento Público; Qualidade na Administração Pública; Elaboração e Gestão
de Projetos; Prestação de Contas; e Cerimonial, Protocolos e Eventos.
Os aprovados vão atuar no Núcleo de Educação a Distância (NEaD) do Campus
Nilo Peçanha/ Pinheiral, com carga horária de 45 horas e bolsa no valor de
R$ 765,00. As inscrições serão realizadas até o dia 14 de setembro mediante
envio de formulário e currículo via postal para a Secretaria do NEaD.
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Dicas de Concursos

Happy Hour regado a queijos
e vinhos no Princesa

O supermercado Princesa do Pechincha
ofereceu aos clientes no dia 14 de agosto
uma noite especial com a degustação de

Os gerentes Lúcio da Silva e Gilsélio Silva contaram com o apoio de Luciana Pinheiro,
responsável pelo marketing da empresa

deliciosos queijos e vinhos e um happy hour.
O evento contou com a participação de muitos
clientes, amigos e diversos sorteios.
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Gurjão de frango com patê de alho

INGREDIENTES:
• 1 kg de peito de frango cortado em tiras médias
• 3 dentes de alho amassados ou picadinhos
• Raspas da casca de 1 limão
• Suco de 1 limão
• Sal e pimenta do reino a gosto
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo
• 1 pitada de fermento

PATÊ DE ALHO:
• 1 dente de alho
• 1 copo americano de leite bem gelado
• 1 colher (chá) de sal
• Pimenta do reino a gosto
• 2 copos americanos de óleo de milho

MODO DE PREPARO:
• Em uma vasilha média, misture os 5 (cinco) primeiros ingredientes e dei-

xe descansar alguns minutos.
• Para empanar misture a farinha de trigo com o fermento.
• Em uma panela anti-aderente de borda alta, aqueça o óleo suficiente para

fritar, coloque os pedaços de peito já empanados um a um para que não
fiquem grudados.

• Vire de vez em quando.
• O tempo de fritura é muito rápido, se passar, o peito de frango ficará seco.
• Quando estiverem moreninhos retire-os e deixe escorrer em papel toalha,

depois coloque em travessa de vidro sem papel para que não murchem.
• Sirva com o patê de alho.

PATÊ DE ALHO:
• Coloque todos os ingredientes, exceto o óleo, no liquidificador, bata na ve-

locidade máxima e vá adicionando o óleo aos poucos, até ficar consistente.
• Pode ser servido gelado também, este patê também fica muito bom com

torradinhas ou bolachas água e sal.

Receita

Amigos, a nossa receita do mês é um petisco muito conhecido,
o gurjão de frango. Nada mais é que um pedaço de peito de
frango empanado com um acompanhamento perfeito, o patê
caseiro de alho. Temos certeza que fará muito sucesso na re-
cepção para os amigos e parentes nas suas casas.

Saiba como utilizar
flores na culinária

A chegada da primavera pode servir como
inspiração para decorar pratos com flo-
res comestíveis. De fato, além do sabor
gostoso, elas dão ao prato um colorido
especial. Mas, é de suma importância
saber que nem todas as flores são comes-
tíveis, algumas são venenosas e outras
são cultivadas com agrotóxicos, por isso,
jamais inclua flores no cardápio sem ter
certeza de que elas podem ser ingeridas
e foram cultivadas para esse propósito.

Foto: D
ivulgação / Internet

Cardápio de Primavera

Entre as flores mais conhecidas que po-
dem ser ingeridas estão, capuchinha,
lavanda, amor-perfeito, calêndula, borago,
rosa, viola-odorata, alecrim e as flores da
abóbora, do manjericão e do tomilho.
Todas elas podem ser usadas para de-
corar saladas, misturar a frutas ou utili-
zadas em pratos quentes e sobremesas.
Outra opção é adicionar a bebidas como
chás ou congelar com água em cubinhos
de gelo para servir com sucos.
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Resposta da Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá: Vamos programar uma
operação de controle urbano no local. Mas sugiro que a senhora e os mora-
dores incomodados façam sempre o registro do problema, no momento em
que está acontecendo, junto às autoridades policiais e que deixem registrado
também na Central da Prefeitura, através do 1746. Todas as Secretarias da Pre-
feitura seguem os registros e efetuam ações em função das reclamações rece-
bidas, inclusive com prazo para solucionar as questões.
Observação do JNB: Nossa equipe entrou em contato com o 18ºBPM (Jacarepaguá),
mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

SUJISMUNDOS NA TAQUARA
Na Passarela da Taquara, há um
rio que está cheio de detritos em
sua extensão. Ele passa também
pela Estrada dos Bandeirantes (no
Largo da Taquara, em frente à es-
tação do BRT) e também pela Rua
André Rocha (próximo ao R9). É
uma quantidade absurda de lixo
jogado pelos moradores, transe-
untes e donos de loja. Há pias,
manequins, frutas, entulhos, etc.
Quando é que as pessoas irão ter
educação nesse País? Já solici-
tei a limpeza pelo 1746, mas a
Comlurb  não é culpada por esse
absurdo! Isso só terá efeito se a
população tiver consciência. Ti-
nha era que dar uma multa gran-
de para quem faz isso!

Fernanda Souza

MOTORISTA APRESSADINHO
No dia 5 de agosto, às 18h10, na Taquara, embarquei no ônibus da linha
601 (Taquara/ Saens Pena) pertencente à viação Litoral e, ao descer na
Estrada do Gabinal, o motorista não esperou os passageiros desembarca-
rem, simplesmente fechou a porta e arrancou com o veículo. Minha mão fi-
cou presa e os outros passageiros que gritaram para ele parar e abrir a por-
ta. Eu não era a única que faltava descer, ainda tinham vários passageiros
aguardando para desembarcar no local. Solicito que seja feita uma revisão
dos motoristas, principalmente no que estava dirigindo o ônibus 601 de nú-
mero 20.210 na data e horário descritos acima. Respeito todos nós gosta-
mos e temos direito.

Fátima Guerreira

Resposta da Secretaria Municipal de Transportes: A SMTR lamenta o ocorri-
do e informa que todos os motoristas do sistema de ônibus municipal passaram
por treinamento até dezembro de 2014, atendendo ao Código Disciplinar dos
Ônibus publicado no mesmo ano. O Código estabelece regras e normas de conduta
para os consórcios e seus trabalhadores. Qualquer motorista novo também tem
de passar pelo treinamento para ingressar no sistema. A SMTR conta com a aju-
da da população para fiscalizar o sistema e pede que as denúncias sejam feitas
à central 1746, canal de comunicação da Prefeitura com o cidadão. As denún-
cias feitas ao 1746 norteiam as ações das equipes de fiscalização.

POLUIÇÃO SONORA NO ANIL
Sou moradora do bairro há mais de seis anos e nunca presenciei a falta
de respeito que vem ocorrendo na Praça do Anil. A maioria dos bares do
local fazem shows a partir das 23 horas, indo, quase que diariamente até às 4
horas da manhã. Não tem viatura da PM que acabe com o desrespeito à lei do
silêncio, isso sem falar que a rua onde eu moro, virou banheiro público e local
para se praticar sexo, brigas, pegas e tudo mais. O assunto vem aborrecendo
os moradores.

Maria das Graças Vianna

Sua Reclamação REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Virgem:

Previsão astrológica
do mês de setembro

Áries (21/03 a 21/04): com o
seu regente no signo de Leão,
sua criatividade e suas obras
ganharão destaque nesse
período, aproveite.

Peixes (20/02 a 20/03): esta-
rás envolvido com questões fa-
miliares, que o deixará muito
feliz, a retomada de antigas ami-
zades será algo muito positivo.

Aquário (21/01 a 19/02):
momento família, toda atenção
será bem recompensada pelo
carinho dado e recebido.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
não perca as rédeas no coman-
do, incentivar colegas em no-
vos desafios trará confiança e
sucesso a todos.

Sagitário (22/11 a 21/12): tome
bastante cuidado nas suas via-
gens, verifique bem os documen-
tos, para não ser pega com
surpresas desagradáveis.

Escorpião (23/10 a 21/11):
viva mais os momentos socias,
culturais, busque os amigos
para essas atividades e você
irá se surpreender.

Libra (23/09 a 22/10):  é hora
de limpar mágoas passadas,
liberte-se dos ressentimentos,
faça um balanço geral dos
seus relacionamentos.

Virgem (23/08 a 22/09): toda
a sorte está contigo virginiana,
seu entusiasmo irá contagiar as
pessoas que esperam o melhor
de você.

Leão (22/07 a 22/08): hora de
ir mais longe, foca numa via-
gem para o exterior, pois lá
poderá mostrar seu talento de
forma extraordinária.

Câncer (21/06 a 21/07): a pes-
soa que você quer, está ao seu
lado, mostre-se mais encan-
tadora, permita-se viver esse
momento.

Gêmeos (21/05 a 20/06): mo-
mento proprício a toda forma
de trabalhar com comunicação,
a divulgação de novas metas,
venda e comércio.

Touro (21/04 a 20/05): é possí-
vel que você conheça alguém
que o ajude a tomar decisões
muito importantes, precisas e a
desapegar-se daquilo que já era.

São as pessoas mais funcionais, aquelas que se empenham na praticidade
das coisas, tudo tem que estar em ordem. Planeta regente: Mercúrio. Signo
do elemento: terra. Parte do corpo: estômago. Cor: amarelo

Bilhete Único tem novas
regras para evitar fraudes

A fim de que sejam evitadas as fraudes
no uso do Bilhete Único Intermunicipal,
o Governo do Estado criou um termo de
adesão acompanhado de novas regras
para os usuários. A medida foi publicada
no dia 11 de agosto no Diário Oficial. Agora,
quem adquirir o BU Intermunicipal vai ter
que assinar um termo de adesão em que
constam as regras para o uso do mes-
mo, inclusive frisando que o cartão é
pessoal e intransferível.
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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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