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POLUIÇÃO DO TRÂNSITO
Poluentes oriundos do trânsito podem gerar doenças e prejudicar o meio am-
biente. O problema se agrava no verão, pois, a radiação solar favorece as rea-
ções químicas e o tempo seco dificulta a dispersão dos gases. | Página 12

| Página 32

| Página 26

Saúde

Emprego
Pesquisa prevê redução na
contratação de empregados
temporários neste final de ano

Saiba mais
Detran | Página 28
Posto de vistoria da região
ganha novo endereço

Futuro distante | Página 24
Secretário de transporte prevê
metrô para JPA em 2045

Hemorio relata que percentual
de doadores de sangue está
abaixo da média no Estado

| Página 10

Economia
Litro da gasolina comum é
vendido a quase R$ 4 em
postos de Jacarepaguá
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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.

Vem chegando o verão
O verão ainda não chegou, mas as
altas temperaturas desta primave-
ra anunciam que ele não será nada
fácil. Os efeitos do aquecimento
global estão cada vez mais evi-
dentes e, na contramão do que se
espera, a humanidade continua
poluindo cada vez mais o meio am-
biente. Você poderá conferir na
página 12 que o aumento da frota
de veículos nas ruas, por exemplo,
gerou mais emissão do CO2, que
é o principal gás causador do efeito
estufa. Pesquisas mostram que os
próximos verões no planeta po-
dem bater o recorde como os mais
quentes da história. Mas, o que está
sendo feito para mudar o futuro?
Os efeitos da poluição se refletem
na saúde, e são muito mais nocivos
do que se imagina, comprove na pá-
gina 16. Bem, se o homem, de uma
maneira geral, não sente o “peso
na consciência” com relação ao mal
que tem feito para si e para o pla-

Editora H. Sheldon:
CNPJ: 29.418.852/0001-85

neta, ao menos com a crise econô-
mica e a alta do dólar começam a
pesar nas bombas de combustível,
veja na página 10.
Apesar das altas temperaturas, ao
que tudo indica, o único lugar em
que as coisas aparentemente não
vão esquentar neste final de ano é
no comércio. Com a crise econô-
mica, o setor não prevê elevada
quantidade de contratações de em-
pregados temporários para o pe-
ríodo de compras no Natal, como
você poderá ler na página 32.
Nesta edição, também seleciona-
mos na página 26 os passos para
você saber como proceder para
ser um doador de sangue. E lem-
bre-se que a vida é um ato de amor
e amor consiste em atitudes de
doação, em abrir mão dos seus
próprios interesses para pensar no
seu futuro e no do próximo, e isso
inclui o nosso planeta.
Boa leitura!
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NEGATIVO
Os engarrafamentos proporcionados pelas blitzes na hora do rush. No dia
29 de setembro, às 17h30, por exemplo, foi realizada uma na altura do Mato
Alto, na Praça Seca, e o congestionamento já se refletia na Taquara. Os
motoristas levaram cerca de 30 minutos para se deslocarem da Taquara ao
Mato Alto.  Elas são de suma importância, mas os engarrafamentos podem
alertar os motociclistas em situação irregular a buscarem outra rota, tendo
em vista que o rastro de congestionamento pode sugerir que no caminho
há uma blitz.

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

Na mira do leitor

POSITIVO
A instalação de baias de estacionamento na Rua Cândido Benício, na al-
tura do número 600, próximo ao Condomínio Palace Place, no bairro da
Praça Seca. Foram implantadas mais 10 vagas para carros, uma vaga para
carga e descarga e cinco vagas para motos.

Chiquinho Brazão

É dever de todo político
trabalhar em prol do cidadão

Foi com muita luta que consegui a aprovação por 26 votos a zero,
em 1ª votação, do Projeto de Lei Complementar nº 103/2015,
que atende a uma antiga reivindicação dos moradores de con-
domínios e loteamentos nos bairros de Vargem Grande,
Vargem Pequena e Itanhangá.
O Projeto de Lei Complementar de autoria do Poder Executivo foi
alterado com a apresentação de um substitutivo de minha auto-
ria, que garante de forma bem esclarecida a regularização e a le-
galização desses loteamentos e condomínios, como por exem-
plo, primeiro, a legalização do parcelamento do solo.
Como Presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, essa con-
quista é muito significativa porque representa uma luta de muitos
anos que assumi como uma das prioridades do meu mandato.
Nas diversas reuniões com grupos de moradores, síndicos e co-
merciantes era unânime a reivindicação para a legalização dos imóveis
nessa região.
É válido ressaltar que o projeto original não contemplava a legali-
zação do solo. Ao perceber essa “falha” decidi, portanto, apresen-
tar o substitutivo a fim de corrigir esse erro. Fato é que não se lega-
liza uma edificação sem a existência de um lote, por isso a impor-
tância de legalizar primeiro o parcelamento do solo e depois a
edificação. O que isso significa? Significa que os moradores des-
sas áreas vão poder regularizar suas moradias, fazer melhorias e
até mesmo vendê-las pela Caixa Econômica Federal.
Costumo dizer que a cidade é viva. Ela se transforma, se renova
a todo instante, por isso defendo ações, planos e projetos que
antecipam, direcionam e aglutinam esforços para a construção
de uma cidade mais justa e inclusiva.
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Contato com o Vereador:
• Telefones: 3814 2136 / 3814 2010
• FAX: 3814 2137
• E-mail: chiquinho.brazao@camara.rj.gov.br
• Twitter: www.twitter.com/brazaochiquinho
• FaceBook: www.facebook.com/chiquinho.brazao
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Psicóloga

Quem sorri os males espanta

Será que sorrir é mesmo “o melhor remédio” como dizem? Existem muitos
estudos que comprovam que dar boas gargalhadas nos afeta de forma positiva.
Rir é tão bom que nos traz benefícios físicos, psicológicos e sociais. Rir é
tão importante que até já existe uma data especial só para ele: no dia 6 de
novembro comemora-se o Dia Nacional do Riso.
Todos nós já vivemos momentos em que não conseguimos parar de rir, quando
tudo parece ficar mais alegre e há uma percepção de leveza no ambiente.
É como uma catarse, em que o bom humor nos invade promovendo um
estado de felicidade.
Os principais estudos sobre a eficácia que o riso tem sobre nossa saúde apontam
para uma melhoria na qualidade de vida daqueles que exercitam o riso, pois
quem ri ou simplesmente sorri mais, tende a se relacionar melhor com as pessoas.
Afinal, quem está por perto é contagiado por um belo sorriso ou uma diver-
tida gargalhada, favorecendo o encontro de novas amizades.
O nosso coração também é grato pelos momentos de descontração e riso,
já que, segundo especialistas, ao sorrirmos há um aumento da circulação
sanguínea, o que é bom para o sistema cardiovascular.
Entre outras tantas vantagens do riso está a produção de endorfina; um
neurotransmissor produzido pelo nosso próprio organismo, que é conside-
rado um analgésico natural, nos trazendo a sensação de prazer. Por isso,
quem ri tem um aumento na tolerância e alívio da dor.
Um bom exemplo da importância do riso no tratamento de pacientes pode
ser visto no filme “Patch Adams – o amor é contagioso”, estrelado pelo ator
Robin Williams. Baseado em uma história real, na qual um estudante de
medicina humaniza o tratamento de seus pacientes. Dentre as muitas inter-
venções que fez, as mais significativas promoviam, através do riso, o oti-
mismo aos pacientes. A terapêutica utilizada teve um impacto tão favorá-
vel, que se tornou conhecida no mundo como uma importante aliada na
recuperação dos quadros de doenças. Aqui no Brasil temos os chamados
“Doutores da Alegria” em que pessoas fantasiadas de palhaços motivam o
riso aos pacientes internados nos hospitais.
Esta sensação de bem-estar emocional atua também no combate à depres-
são, na diminuição do estresse, além de promover um aumento da autoestima.
As pessoas que conseguem se manter estáveis emocionalmente tendem a
vivenciar situações difíceis de maneira mais favorável e com mais recursos
internos para superá-los.
Com tantas as vantagens que um bom riso produz, não hesite em rir. Lem-
bre-se que o riso faz parte dos nossos primeiros comportamentos e é universal
entre os homens, afinal não há nada mais belo e agradável do que o sorriso de
uma criança. Rir faz bem, então sorria bastante e sempre. Procure atividades
que o façam sorrir, seu corpo e sua mente só terão a agradecer!

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

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

Foto: Internet / D
ivulgação
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Direito

DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

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

Mediação e conciliação

Caro leitor, vamos conversar sobre mediação e conciliação. Ao surgir
um conflito, as pessoas podem escolher qual a melhor forma de resolvê-
lo. Entre a justiça,a arbitragem, a mediação e a conciliação. A diferença
entre mediação e conciliação é bastante sutil, mas relevante. Na conci-
liação, o conciliador, é um terceiro que se coloca entre as partes envol-
vidas, atua como intermediário tentando facilitar o diálogo para que che-
guem a um acordo. A mediação também tem um mediador (terceiro) que
se interpõe entre os litigantes conduzindo-os a um acordo. Na concilia-
ção o conciliador tem uma participação mais ativa, sugerindo soluções
para o conflito. Na mediação, o mediador não soluciona os litígios como
na arbitragem, ao contrário, ajuda as partes a compreenderem as ques-
tões apresentadas e os interesses levando-os a solução.
A mediação tem como objeto o direito disponível (referente a patrimônio
em que as partes podem usar, alienar, ou seja, fazer uso dele como bem
queira) e também direitos indisponíveis desde que aceitem transação,
porém, quando o objeto do conflito é um direito indisponível, o acor-
do havido entre ambos deverá ser homologado (confirmado) em juízo
com o parecer do Ministério Público.
Poderá haver mais de um mediador desde que as partes aceitem e o
conflito seja bastante complexo. A Câmara privada de mediação e
conciliação é o órgão competente para julgar a ação. Existem dois ti-
pos de mediação: a judicial e a extrajudicial (nesta o procedimento é
fora dos tribunais). Também poderá ser feita pela internet, sempre con-
tando com a anuência das partes envolvidas. Todo direito é cercado
de princípios, o princípio da confidencialidade é um deles. Ele deter-
mina que toda a informação relativa ao procedimento de mediação será
confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada nem sequer
em processo arbitral ou judicial. Este dever aplica-se ao mediador, às
partes, seus prepostos, advogados, assessores técnicos e as outras
pessoas que tenham participado direta ou indiretamente no procedi-
mento.
O direito existe para nos servir e deve ser visto como um aliado, não
um inimigo. É importante que o domine, o que só acontecerá à medi-
da que for adquirindo conhecimento jurídico.
Espero ter cooperado mais uma vez para o seu entendimento jurídico.
Um forte abraço e fique com Deus.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

/ 
In

te
rn

et

Dia da Bandeira

A Bandeira do Brasil foi criada quatro
dias após a Proclamação da República,
ou seja, em 19 de novembro de 1889, com
o intuito de representar as conquistas e
o momento histórico vivido pelo País.
Ela foi resultado de uma adaptação na tra-
dicional Bandeira do Império Brasileiro, cria-
da pelo artista plástico francês Jean-Baptiste
Debret, que teve substituído o escudo im-
perial português por um círculo azul com
estrelas na cor branca desenhado pelo pintor
Décio Vilares. As constelações equiparam-

se ao aspecto do céu no dia 15 de novem-
bro de 1889, no Rio de Janeiro.
Cada estrela que integra a esfera
corresponde a um Estado brasileiro e, de
acordo com a Lei nº 8.421, de 11 de maio
de 1992, deverá ser atualizada em ca-
sos de criação ou extinção de algum
Estado. A estrela localizada acima da
inscrição “Ordem e Progresso” é chama-
da Spica e representa o Estado do Pará,
o único em que a capital, Belém, fica si-
tuada acima da linha do equador.

1. Pará - 2. Amazonas - 3. Mato Grosso do Sul - 4. Acre - 5. Mato Grosso - 6. Amapá
7. Rondônia - 8. Roraima - 9. Tocantins - 10. Goiás - 11. Bahia - 12. Minas Gerais

13. Espírito Santo - 14. São Paulo - 15. Rio de Janeiro - 16. Piauí - 17. Maranhão - 18. Ceará
19. Rio Grande do Norte - 20. Paraíba - 21. Pernambuco - 22. Alagoas - 23. Sergipe

24. Santa Catarina - 25. Rio Grande do Sul - 26. Paraná - 27. Distrito Federal

Curiosidade

Vigilância Sanitária promove
campanha contra raiva animal

A Vigilância Sanitária realiza aos sábados
até o dia 28 de novembro, das 8 às 17 horas
a campanha de vacinação gratuita contra a
raiva em cães e gatos. Será feito um rodízio
com os locais de vacinação e cada região
atenderá um calendário específico, que pode
ser consultado pelo site www.rio.rj.gov.br/
vigilanciasanitaria ou pelo telefone 1746.
A estimativa é vacinar cerca de 556.199
animais, no intuito de se aproximar da

população canina e felina da cidade, que
está em torno de 695.249. No momento da
vacinação, os cães deverão estar com
coleira e guia, e os gatos em sacolas de
pano ou em gaiolas apropriadas. Os ani-
mais com temperamento agressivo devem
portar focinheira. Sintomas como dores no
local vacinado, febre e comportamento mais
quieto do animal podem ocorrer por até 36
horas após a aplicação.

Foto: D
ivulgação / Internet
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Gasolina é coisa de rico
Litro do combustível chega a quase R$ 4

A alta do dólar já pesa nas bombas de combustível da região.
Desde o final de setembro, a Petrobras realizou reajustes de 6%
no preço da gasolina e 4% no do diesel nas refinarias. Com isso,
o valor do litro da gasolina comum chega a quase R$ 4 em pos-
tos de Jacarepaguá.
Segundo dados da Agência Nacional
do Petróleo (ANP), o preço médio
do litro da gasolina comum vendido
a R$ 3,48 em setembro deste ano no mu-
nicípio do Rio de Janeiro passou a ser
vendido a R$ 3,53 na primeira semana
de outubro, sendo encontrado a R$ 3,69
em postos de Jacarepaguá. Já o diesel
não sofreu tanta mudança no município,
passando de R$ 2,77 para R$ 2,79.
Os dados da ANP revelam que de to-
das as capitais do Sudeste, o Rio de
Janeiro é o que tem o preço mais alto
da gasolina. Na cidade de São Paulo,
o preço do litro da gasolina comum
passou de R$ 3,06 para R$ 3,12 após
o reajuste, em Belo Horizonte passou
de R$ 3,16 para R$ 3,19, enquanto em
Vitória o valor atual da gasolina gira em
torno de R$ 3,36, não tendo sofrido
muita mudança em outubro.

Se para encher o tanque o carioca gas-
tava R$ 156,60, agora esse valor pas-
sará a ser de R$ 158,85, o que parece
não fazer muita diferença em uma vi-
sita ao posto, mas, se analisado o gas-
to anual, o motorista que percorre uma
distância média de 20 quilômetros por
dia vai ter um gasto anual superior a
R$ 2.500,00 e, isso, torcendo para que
o preço do combustível não aumente
ainda mais.
Em novembro de 2014, o reajuste de
preços foi de 3% sobre a gasolina e 5%
sobre o diesel. Já em fevereiro deste ano,
conforme o decreto presidencial 8.395,
publicado no "Diário Oficial da União",
houve aumento da tributação sobre os
combustíveis nas refinarias que gerou
novo reajuste com impacto de cerca de
R$ 0,22 no litro da gasolina e de R$ 0,15
no do diesel.Fo
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Confira os danos que os poluentes
causam à saúde e ao meio ambiente

Poluentes

Monóxido de
Carbono - CO

Danos à saúde Danos ao Meio Ambiente

Óxidos de
Nitrogênio - NOx

Hidrocarbonetos
- HC

Material
Particulado

Causa efeito danoso no sistema nervoso
central, com perda de consciência e visão.
Exposições mais curtas podem também

provocar dores de cabeça e tonturas.

Aumento da sensibilidade
à asma e à bronquite.

Alguns Hidrocarbonetos são cancerígenos
e mutagênicos. São irritantes aos olhos,
nariz, pele e trato respiratório superior.

Aumento de atendimentos
hospitalares e mortes prematuras.

Insuficiências respiratórias.

Redução da visibilidade.

Pode levar à formação de chuva
ácida, danos a vegetação.

São precursores para a formação do ozônio
troposférico e apresentam potencial
causador de efeito estufa (metano).

Danos a vegetação, redução da
visibilidade e contaminação do solo.

Poluição automotiva gera danos à
saúde e ao meio ambiente
Verão agrava o problema
O verão se aproxima e as altas temperaturas acompanhadas da
baixa umidade colaboram para agravar a poluição do ar. Nessa
época é comum o uso de ar-condicionado nos veículos de trans-
porte que acabam ajudando a causar mais danos ao meio ambi-
ente e à saúde.

Entre os poluentes lançados pelos veí-
culos de transporte estão o monóxido
de carbono (CO), óxidos de nitrogê-
nio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e
material particulado (poeira, fumaça e
outras partículas prejudiciais suspensas
no ar). Apesar de todos causarem da-
nos à saúde a ao meio ambiente, o CO,
por ser um gás incolor e inodoro, pode
causar a morte por envenenamento de
forma silenciosa e em poucos minutos
quando respirado em níveis elevados.
Ele é produzido com a queima de pro-
dutos combustíveis como, por exem-
plo, a gasolina e o GLP (Gás Liquefei-
to de Petróleo).
Segundo dados da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente (SMAC), os
dados estatísticos mais recentes de
emissão de CO feitos em veículos auto-
motores para o município do Rio de
Janeiro são de 2009. A emissão verificada
para os carros a gasolina foi de 0,30 g/
Km, para os carros flex rodando a
gasolina a emissão foi de 0,33 g/Km
e circulando a etanol hidratado foi de 0,56
g/Km. Para veículos movidos a GNV
(Gás Natural Veicular) a emissão de CO
foi de 0,56 g/Km.
Apesar do aumento da quantidade de
veículos nas ruas, o emprego de novas
tecnologias na fabricação dos motores,
juntamente com as mudanças na legis-
lação para fabricação dos combustíveis
proporcionou queda considerável na

emissão do monóxido de carbono. É
o que revelam os dados da SMAC re-
lativos à emissão de CO que saía no es-
capamento em veículos zero quilôme-
tro até o ano de 1983, quando foram
observados que a emissão de CO que saía
no escapamento era de 33 g/Km para
carros movidos à gasolina e 18 g/Km para
carros movidos a etanol hidratado.
Se por um lado a situação melhorou,
por outro não se pode dizer o mesmo.
O aumento da frota gerou mais emis-
são de CO2, principal gás causador do
efeito estufa, que tem no setor de trans-
porte uma das suas maiores fontes.
Atualmente, a emissão de CO2 para
cada veículo zero quilômetro movido
a gasolina A é de 2,269 Kg/L, a etanol
anidro é de 1,233 Kg/L, a etanol
hidratado de 1,178 Kg/L e a GNV
1,999 Kg/m³. Se os últimos verões já
estavam com temperaturas altas em
extremo, é bom se preparar para os
próximos, que podem bater o recor-
de mundial como os mais quentes já
registrados na história devido a com-
binação entre o fenômeno El Niño e
os gases do efeito estufa.
A Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente destaca que quanto maior for a in-
cidência de radiação solar, maiores se-
rão as condições de reações químicas
para a formação do poluente ozônio, um
dos grandes vilões à saúde em dias de
predomínio de sol. Tendo em vista que

Foto: Internet / D
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a radiação solar reage com os óxidos de
nitrogênio, emitidos pelos veículos, for-
mando assim esse poluente. Além dis-
so, o tempo seco dificulta a dispersão de
todos os poluentes de maneira geral, tendo
em vista os ventos fracos associados. Outro

agravante à poluição no verão é o uso
de ar-condicionado nos veículos, pois
o equipamento, quando acionado, gera
uma queima mais elevada de combus-
tíveis, o que proporciona maior emis-
são de monóxido de carbono.
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Educadores devem notificar sinais de maus-tratos
Denúncias precisam ser feitas junto ao Conselho Tutelar da localidade
É falsa a impressão de que o papel dos educadores para com os
alunos se limita aos muros de uma escola ou creche. Pois cabe
também a esses profissionais efetuarem denúncia ao Conselho
Tutelar caso percebam sinais de maus-tratos em seus educandos.
A Lei Federal nº 8069/90, artigo 245,
do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) estabelece multa de três a
20 salários de referência (aplicando-se
o dobro em caso de reincidência), se
“Deixar o médico, professor ou res-
ponsável por estabelecimento de aten-
ção à saúde e de ensino fundamental,
pré-escola ou creche, de comunicar à
autoridade competente os casos de que
tenha conhecimento, envolvendo sus-
peita ou confirmação de maus-tratos
contra criança ou adolescente”. O ar-
tigo 13 prescreve que “Os casos de
suspeita ou confirmação de maus-tra-
tos contra criança ou adolescente se-
rão obrigatoriamente comunicados ao
Con-selho Tutelar da respectiva loca-
lidade, sem prejuízo de outras provi-
dências legais”.
A psicóloga do Conselho Tutelar (CT)
18 – Taquara, Tatiana Costa, conta que

às vezes o Conselho Tutelar é visto
como um “bicho papão” pela socie-
dade, enquanto a sua função é apenas
garantir a proteção à criança e ao ado-
lescente. “Não precisa de comprova-
ção, qualquer suspeita de maus-tratos
deve ser notificada ao Conselho Tu-
telar pelos educadores. A partir da
denúncia, o CT solicita o compareci-
mento do responsável pela criança ou
adolescente à sede do Conselho para
esclarecimentos e, se a pessoa não aten-
de a notificação, o conselheiro pode
realizar uma visita de averiguação na
residência sem aviso prévio para ve-
rificar se aquilo que foi notificado na
denúncia procede ou não”, explica a
psicóloga do CT 18.
O ato de denunciar pode, não só con-
tribuir para o fim da violência, como
também evitar atitudes mais drásticas
que resultem na morte da criança ou

adolescente. Devido a grande deman-
da de denúncias, Jacarepaguá ganhou
no dia 24 de setembro mais uma uni-
dade do Conselho Tutelar. A 18ª uni-
dade do município funciona na Es-
trada do Tindiba, 2.527 (esquina com

a Rua Atituba), Taquara. No local, são
atendidos os moradores dos bairros
da Freguesia, Pechincha, Tanque,
Taquara, Praça Seca e Vila Valqueire.
Informações: ct18taquara@gmail.com
ou pelo telefone: (21) 7311-6629.
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Poluição pode levar a morte
Reações químicas no corpo humano em contato com a poluição oferecem riscos à saúde
Cerca de sete milhões de vidas no mundo foram abrevia-
das devido à poluição do ar no ano de 2012, segundo o
estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgado
no ano passado. O número aponta que uma em cada oito
mortes no mundo é resultante da exposição ao ar conta-
minado, tendo como principal causa as complicações
cardiorrespiratórias relacionadas ao meio ambiente.

Segundo informações do Ministério do
Meio Ambiente (MMA), os principais
poluentes atmosféricos são aldeídos
(RCHO), dióxido de enxofre (SO2),
dióxido de nitrogênio (NO2), hidrocar-
bonetos (HC), material particulado
(MP), monóxido de carbono (CO),
ozônio (O3) e poluentes climáticos de
vida curta (PCVC). O pneumologista
do Hospital Rios D’Or, Renato Abe-
lha (CRM: 526572908), destaca que os
veículos automotivos são os principais
responsáveis pela emissão de poluentes
através da queima dos derivados do pe-
tróleo, que contribuem com 70% da
poluição atmosférica nas cidades. “To-
das essas substâncias podem causar da-
nos à saúde. O acometimento mais fre-
quente se dá nas vias aéreas superiores
como nariz e garganta. Podem agravar
doenças respiratórias preexistentes como
asma, bronquite crônica e enfisema pul-
monar. As crianças são as mais atingidas
pela poluição atmosférica”, expõe o mé-
dico, que destaca ser possível observar
um aumento em cerca de 8% nas
internações por doenças respiratórias em
dias de mais acúmulo da poluição.
Enquanto as partículas maiores dessas
substâncias se depositam na mucosa rea-
gindo com a água existente ou causando
irritação direta aos tecidos nas regiões do
nariz e garganta, causando, por exemplo,
rinites e laringites, muito frequentes nas
cidades com maior índice de poluição
atmosférica. As partículas pequenas po-
dem ser aspiradas para o interior dos
pulmões e sua periferia (nos alvéolos) cau-

sando dificuldade para
respirar, tosse, aumento da
secreção e até mesmo, em
casos mais graves, crise
asmática e insuficiência
respiratória pela inflama-
ção do tecido pulmonar.
O pneumologista conta
que as reações químicas
que acontecem no corpo
humano quando entra em
contato com a poluição
são muito mais graves do
que se imagina. “O dió-
xido de enxofre em con-
tato com a água das
mucosas transforma-se
em ácido sulfúrico; os
hidrocarbonetos podem
ser absorvidos para a cor-
rente sanguínea a agredir
a medula óssea, induzin-
do câncer como leucemias;
o monóxido de carbono
pode causar asfixia por se
combinar com os glóbu-
los vermelhos. Se acima
de 60% dos glóbulos fi-
carem ligados ao monó-
xido de carbono pode
ocorrer perda da consci-
ência e morte”, alerta Abelha.
Porém, os transtornos à saúde não
param por aí, pois o monóxido de
nitrogênio (NO) e o dióxido de nitro-
gênio (NO2) são os poluentes mais
importantes da classe dos óxidos de
nitrogênio (NOx). Em caso de into-

Foto: Internet / D
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xicação mais grave instalam-se edema
pulmonar, hemorragias alveolares e
insuficiência respiratória, que também
podem causar a morte. A fuligem é um
dos materiais particulados (MP) que,
por ser muito pequena, pode penetrar
nos alvéolos pulmonares. “Essa expo-

sição é constante e muitas vezes nem
se imagina a presença dela ao nosso
redor. Por isso, lutar pela implantação
de meios de transportes mais eficien-
tes e com utilização mais racional da
geração de energia é fundamental”,
adverte o pneumologista.
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No Bairro Acontece...

AURORA
O ator Felipe Folgosi lançou sua graphic novel “Aurora” no dia 15 de
outubro na Fnac do Barra Shopping. “Aurora” é um thriller que mistura
fatos científicos e questões filosóficas.

OUTUBRO ROSA
As alunas do projeto Rio em Forma, da Praça do Skate,
participaram das comemorações do Outubro Rosa no dia 4,
no Center Shopping.Fo
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SEGURANÇA NÃO É FORÇA, É ESTRATÉGIA
Este foi o tema do primeiro Congresso de Segurança promovido pela
Aluízio Cunha Consultoria realizado no dia 26 de outubro, no Garden Party.
Da esquerda para a direita: inspetor Getúlio (41ª DP), Delegado Rodolfo
Waldeck (32ª DP) e Alex Costa (subprefeito da Barra e Jacarepaguá).

DIA DA CRIANÇA COM DIVERSÃO
Duas mil pessoas participaram do Projeto Dia de Criança Feliz reali-
zado em 18 de outubro, na comunidade Chacrinha, no Mato Alto.
O evento contou com distribuição de sorvetes, pipocas, algodão doce
e brinquedos, além do sorteio de bicicletas.

LOTAÇAO ESGOTADA
A banda Anjos da Noite lotou o Clube Português
de Jacarepaguá no dia 10 de outubro. Muita dança
e alegria animou o público durante a noite.

LIXO ZERO
Crianças da escola Garriga de Menezes, na Freguesia, deram lição
de cidadania aos alunos e funcionários da instituição, no dia 23 de
setembro, destacando a importância do descarte correto do lixo.
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A Física e o cotidiano

JORGE BRUM
FÍSICO

BRUMJJ@GMAIL.COM

O tempo e os artistas

O que é o tempo? Qual é a origem do tempo? Ele terá fim? Perguntas que muitos
de nós já fizemos algum dia e que ainda faremos por muito, muito tempo.
A ideia de tempo, na física clássica, sugere uma entidade intocável, imutá-
vel; talvez a mesma imagem que as pessoas ainda preservem nos dias de
hoje. Passado, presente e futuro numa ordem óbvia e que traz a certeza e
a segurança de um mundo rotineiro em nossas vidas diárias.
Tudo seguia de forma monótona e pacata, até que um alemão, de cabelos
esvoaçantes e sorriso contagiante, propôs a tal da teoria da relatividade e
que, entre muitas implicações, transformava o tempo, de uma variável inde-
pendente chata, desinteressante e absoluta, em uma dinâmica, misteriosa
e sedutora. Einstein propôs que espaço e tempo deveriam ser entendidos
como uma única entidade e surgia o famoso termo "espaço tempo".
Apoiado no fervor cultural da época houve um interesse maciço do público
geral e, em especial, de renomados artistas como o expoente do cubismo:
Pablo Picasso. Picasso tem várias de suas obras influenciadas pela quarta
dimensão,  a relativização do tempo, como ficou conhecida pelos não es-
pecialistas. Em sua obra mais famosa, Les Demoiselles d'Avignon, uma das
mulheres pode ser observada de três perspectivas diferentes simultaneamente,
algo possível somente para um ser "quadridimensional".
O mais intrigante, porém, sobre o espaço tempo nas teorias de Einstein é
o fato de que o tempo pode fluir mais rápido ou mais devagar para dois
observadores distintos.
São duas as situações típicas em que o tempo é alterado nas perspectivas
desses observadores, tais como, um viajante em alta velocidade e/ou na
presença de fortes campos gravitacionais. Na primeira hipótese, alguém em
menor velocidade observa o tempo passar mais rápido do que alguém em
maior velocidade e,  já na segunda hipótese, alguém próximo a um campo
gravitacional muito forte sente o tempo mais lentamente do que alguém
afastado desse campo. O mais curioso é que ambos acreditarão que os
segundos duraram o mesmo de sempre.
Por mais que essa ideia ainda deixe muitas pessoas desconfortáveis, a teoria
não deixa dúvidas e as correções relativísticas do tempo são fundamentais
em nosso cotidiano, especialmente no posicionamento via GPS, nas tele-
comunicações, entre outros.
De qualquer forma, a percepção humana é limitada e o entendimento do
que representa a ideia de uma teia espaço temporal não é óbvia,  assim
como não parecem óbvios seus efeitos no cotidiano.
O artista holandês M. C. Escher, famoso por suas obras impossíveis, tem
entre elas uma estrutura que se assemelha a um tsseract, ou uma represen-
tação tridimensional de um objeto quadridimensional, numa tentativa bri-
lhante de expor os conceitos ao grande público.
Algumas pessoas tendem a perceber o tempo de maneira demasiadamen-
te simples; outras, sequer questionam suas estranhas características. E, fi-
nalmente, há aqueles que, na medida certa, traduzem suas aspirações, como
Chico Buarque na música "O tempo e o artista", em que o artista está na
plateia de um anfiteatro e o tempo, no palco, como a grande estrela, num
espetáculo ainda sem final conhecido.

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

Dias 5 a 27 - Exposição "Sob o olhar da
'Geração S'". Nos dias e horários das atra-
ções.

Dia 6 - Show "Insano" com a banda Jamz,
às 21h. A banda, que brilhou na edição
2014 do programa “Superstar”, da TV Globo,
apresenta canções como: “Insano”, “Pra
que parar” e “Natural”. Ingresso: R$ 40.
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Agenda Cultural

Dia 14 - Peça teatral "No meio do nada",
com Ricardo Blat e Fernando Moura, às
21h. Ingresso: R$ 20.

Dia 25 - Talk Show "Samba & Outras coi-
sas" com a cantora Ellen de Lima, às 20h.
Ingresso: R$ 5.

Dia 27 - Terceira edição do Palco Rede
Criativa. A partir das 18h. Entrada franca.
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O Teatro Sesi Jacarepaguá vai receber no dia 02 de dezembro, às 20
horas, o espetáculo “Deixa Clarear, musical sobre Clara Nunes”
protagonizado pela atriz Clara Santhana. O espetáculo é o encontro
das duas Claras: a atriz e a cantora.  Durante os 75 minutos de dura-
ção, o musical apresenta várias fases da carreira e da vida de Clara Nunes
e tem como ponto alto a música, que atua como uma extensão da cena.

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

Deixa Clarear em dezembro no Sesi

Foto: Claudia Ribeiro

Feira da Providência chega ao  Riocentro

A 55ª edição da Feira da Providência estará no Centro de Convenções
Riocentro neste mês. A feira acontecerá nos pavilhões 2 e 3, nos dias
25 a 29 de novembro, das 12 às 23 horas. Considerada como um dos
principais eventos socioculturais da cidade, a Feira da Providência recebe
anualmente cerca de 100 mil pessoas.  Além das diversas opções de
compras, lazer e entretenimento, ela também proporciona uma viagem
cultural por estados e países, através da culinária, do artesanato, do
folclore e das tradições.

O Centro de Convenções Riocentro fica localizado
na Avenida Salvador Allende, 6.555, Jacarepaguá.
Informações: www.feiradaprovidencia.org.br
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A Cidade das Artes recebe o Festival Risadaria de 13 a 15 de novem-
bro. Leandro Hassum, Rafael Cortez e Marco Luque estão entre as
atrações. Os ingressos já estão à venda, custam a partir de R$ 25 e
já podem ser comprados no site www.risadaria.com.br. Serão reali-
zadas três sessões: sexta (13/11), às 22h; sábado (14/11), às 22h; e
domingo (15/11), às 20h. Vendas na bilheteria do Teatro: 3ª a domin-
go das 13h às 19h. Em dias de espetáculos até o início dos mesmos.
Pelo Telefone*: 11 4003-1212 ou 21 3328-5300
Pela internet*: www.ingressorapido.com.br *compra sujeita a cobrança
de taxa de conveniência e taxa de entrega.

Cidade das Artes: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Risadaria na Cidade das Artes

O Teatro Sesi Jacarepaguá vai receber no dia 6 de novembro, às 21
horas, o show “Insano” da banda Jamz, que brilhou na edição 2014 do
programa “Superstar” da TV Globo. Ingresso: R$ 40,00

Av. Geremário Dantas, 940, Freguesia . Informações: 3312-3753 3312-3788

Jamz no Sesi

Foto: D
ivulgação / Internet

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

Descubra seu estilo e fique
mais confiante ao se vestir

NIVEA SALGADO
EMPRESÁRIA, PRODUTORA

DE MODA E BLOGUEIRA
INSTAGRAM: @NIVEASALGADO

Quando você se conhece, fica mais fácil se vestir com confiança. Separei
alguns estilos femininos acompanhados de dicas que ajudarão na hora da
escolha de um look que seja mais adequado ao seu perfil:

(parte I1)

Troca ecológica

ESTILO SEXY
Determinado por quem tem um perfil mais ousa-
do, exuberante e pouco sofisticado.
Valoriza roupas, quase sempre justas, decotes,
fendas, transparências e brilhos, além de cores vivas.
Dica: Acessórios com movimento e grandes, pin-
gentes, argolas e pulseiras. Saltos são essenciais
para colocá-la ainda mais a vista. Cuidado: para
ser sexy não precisa ser vulgar, pois o que é su-
gerido é muito mais interessante do que o exibi-
do. Se optar pela fenda na saia, modere no de-
cote, se optar pelo curto, pegue leve no justo.

ESTILO ESPORTIVO
Definido por quem prefere roupas casuais,
jeans, moletom, camisetas básicas, tecidos
leves, lisos ou de estampas retas.
Dica: Tente ousar na hora de sair à noite
com um vestido, mesmo que preto bási-
co. Tenho certeza que irá impressionar!

ESTILO DRAMÁTICO
O dramático é inovador, desafiador,
forte, exagerado e intimidante. As adep-
tas deste estilo gostam de acessórios,
roupas com cores fortes, adoram o preto
e fazem combinações desafiadoras.
Dica: Se o visual for preto dê um toque
de cor para dar um charme.

ESTILO CLÁSSICO
Característico de quem aprecia bom
corte e tecidos de qualidade. Opta
por cores discretas, tons neutros e
lisos. Utiliza poucos acessórios,
maquiagem suave, corte de cabe-
lo com linhas simples.
Dica: Ouse de vez em quando.

Projeto de sustentabilidade transforma
lixo em passagem no BRT
O Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca,
recebeu em outubro um projeto que
alia sustentabilidade à economia para
o bolso dos passageiros. Uma máqui-
na, localizada ao lado da bilheteria,
permite que usuários depositem em-
balagens recicláveis e recebam em tro-
ca um cartão RioCard com carga para
uma passagem, no valor de R$ 3,40.
Para ganhar o bilhete, são necessári-

os cinco vasilhames. O material de-
positado será recolhido e levado para
a reciclagem pela ONG Doe seu Lixo.
Como ainda está em fase de testes,
o projeto vai disponibilizar uma quan-
tidade limitada de cartões e cada pes-
soa só poderá resgatar dois cartões
RioCard por dia.  A máquina vai fun-
cionar em dias úteis, de 7 às 19 ho-
ras, até o dia 19 de novembro.

Sob nova direção

Lona de Jacarepaguá
tem nova gestão

A partir do dia 1º de novembro, a Lona Cultural Jacob do Bandolim, no
Pechincha, será gerida pelo grupo CDD na Tela. Segundo a Secretaria Municipal
de Cultura (SMC), a seleção dos novos gestores das lonas culturais é resul-
tado de um processo amplamente divulgado pelo órgão, que leva em con-
sideração critérios como, a capacidade de gerir o equipamento, a relação
afetiva do proponente com o entorno das lonas e a preocupação com o
calendário olímpico. Quanto a transformação da Lona Cultural de Jacarepaguá
em arena, conforme promessa feita pelo prefeito Eduardo Paes em setem-
bro de 2009, a SMC conta que a conversão segue um cronograma que tem
início com a reforma das lonas de Bangu e de Realengo.
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Metrô em Jacarepaguá: quem viver verá
Previsão de conclusão do projeto da linha 6 será para o ano de 2045

O secretário Estadual de Transportes,
Carlos Roberto Osório, e o coordena-
dor de projetos da Secretaria de Esta-
do de Transportes, Felipe Michel, se
reuniram com autoridades e morado-
res de Jacarepaguá no dia 22 de outu-
bro dentro do Clube Olímpico de
Jacarepaguá, na Freguesia, para apre-
sentação de um projeto para implan-
tação do sistema de metrô na região.
O tema do encontro abordou a possibilida-
de de conectar Jacarepaguá ao sistema metro-
viário do Rio de Janeiro através da criação da
linha 6 do metrô, que ligaria a Alvorada a Del
Castilho, passando pela Freguesia através das
estações Gabinal, Geremário Dantas e Pau Fer-
ro. Segundo Osório, a nova linha teria, ao todo,
34 quilômetros de extensão e 21 estações. Os
estudos incluem a possibilidade de chegar à
Freguesia por meio da linha 4, proveniente da
Barra da Tijuca, e da linha 1, a partir da esta-
ção Uruguai.
A previsão é a de que o Plano Diretor Me-
troviário esteja pronto em fevereiro do ano
que vem e o projeto seja concluído apenas
em 2045.
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Dia do Doador de Sangue reforça a importância do ato
Quantidade de doadores permanece abaixo da média

No dia 25 de novembro é celebrado o Dia Nacional do Doador
Voluntário de Sangue. A data foi instituída em junho de 1964,
pelo, então, presidente do Brasil Castello Branco através do
Decreto 53.988.

A Organização Mundial de Saúde
(OMS) determina que os países tenham
entre 3% e 5% da população como
doadora de sangue regular, mas, segundo
o Hemorio, a média de doadores no
Estado do Rio de Janeiro tem sido de
apenas 1,3%. Os cariocas e fluminenses
atendem, em geral, os chamados em
situações críticas, mas ainda não pos-
suem o hábito de fazer a doação regu-
larmente. De acordo com o diretor geral
do Hemorio, Luiz Amorim, são espe-
rados cerca de 20 mil doadores de san-
gue até o final deste ano.
O processo da doação de sangue é
seguro e o material utilizado é descar-
tável. Quem faz uma vez não é obri-
gado a doar sempre. No entanto, é
essencial que pessoas saudáveis ajudem
regularmente, pois os bancos de san-
gue têm necessidade de manter esto-
que. Para doar é necessário pesar no

mínimo 50 kg, ter entre 16 e 68 anos
incompletos, estar bem de saúde e
portar documento oficial de identida-
de com foto (RG, carteira de trabalho,
certificado de reservista ou carteira do
conselho profissional). Não é necessá-
rio estar em jejum, o voluntário deve
somente evitar alimentos gordurosos nas
4 horas que antecedem a doação e as
bebidas alcoólicas 12 horas antes. Jo-
vens com 16 e 17 anos só podem doar
com autorização dos pais ou respon-
sáveis. O modelo da declaração pode
ser adquirido através do site do Hemorio
– www.hemorio.rj.gov.br. Todos os
tipos sanguíneos são importantes e
pessoas que possuem tatuagens reali-
zadas há mais de um ano, também po-
dem doar.

Informações:
www.hemorio.rj.gov.brFo
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
está com inscrições abertas para o concurso público destinado ao provi-
mento de vagas para níveis fundamental, médio e superior. As remunera-
ções variam de R$ 1.739,04 a R$ 7.333,09, conforme o cargo e a jornada
de trabalho. Os interessados em participar do certame deverão se inscre-
ver até às 23h59 do dia 15 de novembro, pelo site da Fundação Bio-Rio.
concursos.biorio.org.br.

Confira as vagas:
Nível Fundamental: Auxiliar de Biblioteca (29), Auxiliar de Administração (5)
e Operador de Máquinas Agrícolas (1).
Nível Médio: Assistente em Administração (24), Revisor de Textos Braile (1),
Tradutor e Intérprete Linguagem de Sinais (12), Técnico de Laboratório /
Área: Física, Eletrônica e Eletrotécnica (1), Técnico de Laboratório /Área:
Informática (3), Técnico de Laboratório / Área: Farmácia (2), Técnico de
Laboratório/ Área: Física, Automação e Metrologia (1), Técnico de Labora-
tório/ Área: Química (4), Técnico de Laboratório / Área: Química e Biologia
(7), Técnico de Laboratório / Área: Química, Polímeros e Petróleo de Gás
(2), Técnico de Tecnologia da Informação (3), Técnico em Agropecuária (1),
Técnico em Arquivo (3), Técnico em Artes Gráficas (1), Técnico em Audiovisual
(2), Técnico em Contabilidade (8), Técnico em Eletrotécnica (1), Técnico
em Enfermagem (1), Técnico em Química (1), Técnico em Secretariado (3)
e Técnico em Segurança do Trabalho (1), Assistente de Aluno (23) e Auxiliar
de Enfermagem (1).
Nível Superior: Administrador (8), Analista de Tecnologia da Informação (8),
Arquiteto e Urbanista (2), Arquivista (2), Assistente Social (1), Auditor (2),
Bibliotecário/documentalista (5), Contador (5), Enfermeiro/Área: Enfermagem
do Trabalho (1), Engenheiro / Área: Civil (2), Engenheiro / Área: Elétrica (1),
Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (1), Médico-Veterinário (2), Médico / Área:
Medicina (5), Médico / Área: Psiquiatria (1), Nutricionista/habilitação: Alimen-
tação (1), Pedagogo (4), Programador Visual (1), Psicólogo /Área: Educa-
cional (1), Psicólogo / Área: Organizacional (2), Relações Públicas (1), Re-
visor de Textos (1), Secretário Executivo (4), Tecnólogo /formação: Análise
e Desenvolvimento (2), Tecnólogo /formação: Gestão Ambiental (1), Tecnólogo/
formação: Gestão Pública (4), Tecnólogo /formação: Gestão de Eventos (1),
Tecnólogo/formação: Gestão de Recursos Humanos (1), Tecnólogo/forma-
ção: Governança de Tecnologia da Informação (1), Tecnólogo /formação:
Infraestrutura e Redes (2), Tecnólogo/formação: Logística Pública (1), Tecnólogo/
formação: Multimídia e Audiovisual (1), Tecnólogo /formação: Segurança da
Informação (1), Técnico em Assuntos Educacionais (8) e Zootecnista (1).

Câmara Municipal de Silva Jardim
A Câmara Municipal de Silva Jardim, no Estado do Rio de Janeiro, irá rea-
lizar concurso público para preencher 138 vagas, sendo 18 imediatas e 120
para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para cargos de
nível fundamental, técnico, médio e superior. Os salários variam de R$ 900,00
a R$ 2.100,00. As inscrições estarão abertas até o dia 23 de novembro pelo
site www.inesapconcursos.com.br. As taxas variam de R$ 65,00 a R$ 100,00.

Confira as vagas:
Nível Fundamental: Serviços Gerais nas especialidades de Auxiliar Adminis-
trativo (1); Recepcionista (2); Motorista (1); Agente de Serviços Gerais (1); e
Copeiro (1).
Nível Médio/ Técnico: Analista Legislativo Técnico nas especialidades de
Tesoureiro (1); Agente Administrativo (2); Técnico em Contabilidade (1); Técnico
em Informática (1); e Assistente Legislativo/ Oficial Legislativo (5).
Nível Superior: Analista Legislativo nas áreas de Técnico Legislativo (1) e
Orçamento e Gestão (1).

Dicas de Concursos

REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

TAMPÃO ENFERRUJADO

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

ASSUNTO: REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

Quero apontar uma falha na conservação dos tampões que vedam as
galerias de gás, luz e esgoto do bairro. Trabalho na Taquara e pego o
ônibus de retorno para casa no ponto em frente à Passarela da Taquara,
na Estrada do Tindiba. Como mostra a foto, o perigo está nítido no
local. Veja o tampão de ferro corroído formando um buraco exatamente
onde as pessoas se aglomeram para aguardar a chegada dos coletivos
e, com o problema, podem, na distração para “correr” ao encontro dos
ônibus, perderem o equilíbrio, cairem e se machucarem. Como cida-
dã, acredito que a troca do tampão possa ser rápida. Vou fiscalizar!

Maria Estela

Posto do Detran na
Barra tem novo endereço

O posto de vistoria do Detran (Departa-
mento Estadual de Trânsito) na Barra da
Tijuca, que funcionava no chamado
“cebolão”, ganhou novo endereço. Os
serviços de licenciamento anual, trans-
ferência de propriedade, alteração de
característica, emplacamento, entre ou-
tros, passarão a ser prestados na Aveni-
da João Cabral de Melo Neto s/nº , via
paralela a Avenida Ayrton Senna. O novo
posto fica ao lado da entrada de cargas
do shopping Via Parque.
Embora instalada em caráter provisório,
a nova unidade é composta por 33 linhas
de vistoria, mesmo número existente no
posto em que as atividades foram encer-
radas, além de equipamentos modernos

que permitem os veículos serem monito-
rados por câmeras OCR (que fazem a
leitura eletrônica das placas) desde a
entrada até a saída da unidade. O posto
contará também com dois links de siste-
mas independentes, a fim de evitar de-
mora no atendimento em caso de que-
da de comunicação via internet.
A área da antiga unidade foi devolvida
ao município para obras de ampliação
do Terminal Alvorada, tendo em vista os
Jogos Olímpicos de 2016. O Detran RJ
segue em negociação com a prefeitura
em busca de um local para a implanta-
ção do posto definitivo na região.

Informações: www.detran.rj.gov.br
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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

Policiamento

Renovação

Obras
Bairro Maravilha
chega na Praça Seca

Bikes

Urbanização

Trens passam a
aceitar bicicletas
aos sábados
Está autorizado o ingresso de ciclis-
tas portando bicicletas em trens do Rio
de Janeiro aos sábados durante todo
o dia, como já acontece aos domin-
gos e feriados. A medida, em caráter
experimental, visa incentivar o uso da
bicicleta e sua integração com os
modais de alta capacidade.

Caminho livre
Obras visam
desafogar o trânsito

Melhor acessibilidade
Estação Merck ganha passarela

A passarela localizada sobre a Estrada dos
Bandeirantes, altura da Estação Merck do
BRT Transcarioca, na Taquara, foi inaugura-
da no mês passado. O equipamento possui
aproximadamente 242 metros de extensão,
tem rampas nas duas extremidades e esca-
da no vão central. A previsão da Subprefeitura
da Barra e Jacarepaguá é a de que até o fi-
nal deste ano conte com um elevador para
garantir a acessibilidade de portadores de ne-
cessidades especiais com capacidade de
carga mínima para oito pessoas.

Notas

Prainha tem renovado o selo
Bandeira Azul até 2016

A Coordenação Nacional da Bandei-
ra Azul aprovou pelo quarto ano
consecutivo a Prainha, no Recreio
dos Bandeirantes, como indicada a
receber o selo sócio ambiental Ban-
deira Azul para a temporada 2015-
2016. Para manter a certificação,
neste ano foram feitas no local obras
necessárias para cumprimento de
exigências, como a recuperação da
passarela de pedestres e implanta-
ção de grades de proteção.
Essa é a única praia do Rio de Ja-
neiro a conseguir o certificado inter-
nacional. Para manter a classifica-

Teve início no mês passado as obras
do Programa Bairro Maravilha na
Estrada da Chácara, na Praça Seca.
No local, será feito sistema de dre-
nagem, calçadas e iluminação
novas, asfalto e redutores de velo-
cidade (quebra - molas).

O Programa Morar Carioca na Colô-
nia Juliano Moreira trouxe no mês
passado a urbanização da comunidade
Entre Rios e Arco-Iris e a canalização
do rio que corta a comunidade. Fo-
ram entregues também unidades
habitacionais do Programa Minha
Casa, Minha Vida e construídos  três
Espaços de Desenvolvimento Infantil
(EDIs), que são creches para crianças
de seis meses a 5 anos e 11 meses.

Obras do Morar Carioca são
concluídas na Colônia

A Avenida Ayrton Senna vai ter mais
um acesso para desafogar o fluxo
na região. A nova pista servirá aos
motoristas que vêm do Recreio, pela
Avenida das Américas, e querem ir
para a Avenida Ayrton Senna, em
direção à Linha Amarela. Esse novo
acesso será feito pela pista central,
sem necessidade de contornar o
“cebolão” ou de fazer o retorno em
frente ao Barra Shopping. Além dis-
so, estão sendo realizadas na região
obras de ampliação do Terminal
Alvorada e alargamento das pistas
e agulhas de acesso.

O 18º Batalhão da Polícia Militar
(Jacarepaguá) anunciou no mês
passado que estará intensificando as
abordagens no interior de ônibus e
BRTs, em toda área de Jacarepaguá.
O objetivo é reduzir assaltos no in-
terior de coletivos. As operações
acontecerão em locais e horários
alternados, e todos os bairros da
região serão contemplados.

Batalhão de JPA
intensifica ações
em coletivos

ção, a Prainha atende desde 2012
a 33 quesitos distribuídos nas cate-
gorias educação e informação
ambiental; qualidade da água; se-
gurança e gestão ambiental. Os itens
são avaliados anualmente pelo ins-
tituto dinamarquês Foundation For
Environmental Education, entidade
credenciada pela ONU e Unesco.  A
Prainha possui também um Parque
Natural Municipal, com área de
146,93 hectares, localizado na Ave-
nida Estado da Guanabara, que é
aberto à visitação diariamente das
8 às 17 horas.
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Rojões portugueses no vinho tinto

INGREDIENTES:
• ½  kg de carne suína (lombinho ou pernil)
•  2 colheres de sopa de molho inglês
•  4 dentes de alho
•  ½  pimentão de cada (amarelo/verde/vermelho)
•  200 ml de vinho tinto seco
•  Sal a gosto
•  Salsa picada
•  3 colheres de sopa de manteiga
•  4 batatas cortadas em cubos médios

MODO DE PREPARO:
• Corte a carne em cubos, faça uma marinada com molho inglês, alho, vi-

nho tinto, sal e reserve por cerca de uma hora.
• Pique os pimentões coloridos e a cebola e reserve.
• Descasque e corte as batatas em cubos e cozinhe-as.
• Depois escorra e reserve.
• Leve ao fogo uma panela com azeite e frite a carne por 10 minutos, me-

xendo sempre.
• Acrescente os pimentões e a cebola misturando bem e junte a marinada.
• Deixe cozinhar até a carne ficar macia.
• Numa frigideira salteie as batatas com manteiga até ficarem levemente

douradas.
• Sirva numa travessa a carne e as batatas e coloque a salsa picada por cima

Bom apetite!

Receita

Olá, amigos!  Para este mês apresentamos um prato tradicio-
nal da cozinha portuguesa, que utiliza carne suína, normal-
mente o lombinho ou pernil. Nesse país a utilização da carne
suína tem uso muito superior à carne bovina, e certamente
faz com que a cozinha portuguesa tenha uma grande varieda-
de receitas utilizando esse ingrediente.

Tapioca: uma aliada da balança

Sucesso no cardápio de quem quer ema-
grecer, a tapioca não contém glúten e,
por isso, acaba sendo utilizada como
substituta do pão francês.
A tapioca é feita apenas com a fécula de
mandioca e, para o preparo, não é preci-
so utilizar óleo. Basta aquecer a iguaria
em uma frigideira que, após derreter um
pouco, será formada uma casca e, como
se fosse um crepe, poderá ser recheada
com os mais variados ingredientes.
Mas, cuidado! Não adianta optar por re-
cheios muito calóricos ou que levem

corantes, senão será como pedir em um
restaurante uma pizza gigante com re-
frigerante light. Algumas dicas aconse-
lháveis para o recheio são frutas, quei-
jos brancos, cottage, atum, carnes ma-
gras e mel.
Para o armazenamento, o ideal é com-
prar a goma de tapioca já hidratada,
passá-la por uma peneira e guardar na
geladeira ou no congelador. Mas, se
quando for usar, verificar que a massa
contém alguns “caroços”, peneire mais
uma vez antes do preparo.

Foto: D
ivulgação / Internet
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Empregos: vagas temporárias diminuem
Previsão é a de que surjam apenas 24 mil oportunidades em todo o Brasil
Com a crise econômica, o final deste ano não prevê elevada quan-
tidade de contratações de temporários para o período de com-
pras no Natal. Uma pesquisa recente divulgada pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) revela que muitos empresários irão “pi-
sar no freio” na hora de contratar para o último trimestre do ano.

Segundo o levantamento, nove em cada
dez empresários dos setores do comércio
varejista e de serviços não contrataram
e nem pretendem contratar funcionári-
os para reforçar o quadro das empre-
sas neste ano. Apenas 7% afirmaram que
não contrataram, mas ainda o farão.
O presidente da CNDL, Honório Pi-
nheiro, conta que a provável razão pela
qual muitos empresários estão insegu-
ros em contratar se dá devido a um
histórico de vendas retraídas em 2015,
inclusive em datas comemorativas. “Em
sua maioria, os empresários brasileiros
dos setores de comércio varejista e ser-
viços estão pessimistas com relação à
economia do País e isso produz impac-
tos diretos na expectativa deles para o
final de 2015, o que desestimula a contra-

tação de mão-de-obra”, explica Pinheiro.
A estimativa do SPC Brasil e da CNDL
é a de que apenas 24.427 vagas tem-
porárias sejam criadas no final deste ano.

Como funciona o
emprego temporário
Em sua maioria, as vagas são para o
cargo de vendedor e exige que o can-
didato tenha o ensino médio comple-
to, ou em curso. Essas podem ser uma
oportunidade não só de conquista do
primeiro trabalho, como também a de
ocupação de uma vaga efetiva no mer-
cado. Foi o que aconteceu com Sueli
Nunes, que conquistou o seu primeiro
emprego no período das festas de fi-
nal de ano. “Entrei por causa das ven-
das de Natal e trabalhei durante três

meses como temporária em uma loja.
No final do contrato, demitiram a fun-
cionária antiga da empresa e ficaram
comigo”, conta.
O contrato temporário tem duração li-

mitada a 90 dias e o trabalhador tem os
mesmos direitos que um funcionário efe-
tivo, a diferença é que, na hora da dis-
pensa, não recebem o aviso prévio, nem
a multa de 40% sobre o FGTS.

Foto: Internet / D
ivulgação



WWW.NOSSOBAIRRO.NET    |    ESTE É O NOSSO BAIRRO 3 3Quer anunciar?  3267-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net

ENXUGANDO GELO
Estamos com um grande problema na Estrada Campo da Areia, número
1.901, no Pechincha. Constantemente entro em contato com 1746, da Pre-
feitura, para solicitar a Comlurb a retirada de entulho no local depositado pelas
pessoas da região, mas após alguns dias, está tudo cheio novamente. Preci-
samos urgente de uma ajuda para o pessoal parar com essa imundice!

Eric Lacerda

Resposta da Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá: A Subprefeitura da Barra
e Jacarepaguá tem feito ações para transformar locais de descarte irregular de
lixo em espaços aprazíveis e disponíveis para a passagem de pedestres. A colo-
cação de "laranjões", novos contêineres de lixo, com maior capacidade de acúmulo
de material e totalmente mecânicos têm ajudado a mudar o perfil desses locais,
mantendo eles mais limpos. O “laranjão” é acionado por um pedal, que provo-
ca a abertura da tampa, sem necessidade de contato com o lixo depositado, o
que é mais higiênico. Depois, o recolhimento desse lixo também é mecânico,
um caminhão descarrega o material e um outro faz a lavagem do latão.

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 abor-
recendo os moradores.

Maria das Graças Vianna

Resposta da Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá: Vamos programar uma
operação de controle urbano no local. Mas sugiro que a senhora e os morado-
res incomodados façam sempre o registro do problema, no momento em que
está acontecendo, junto às autoridades policiais e que deixem registrado tam-
bém na Central da Prefeitura, através do 1746. Todas as Secretarias da Prefeitura
seguem os registros e efetuam ações em função das reclamações recebidas,
inclusive com prazo para solucionar as questões.

Sua Reclamação REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

Observação do JNB: Nossa equipe entrou em contato com o 18ºBPM (Jacarepaguá),
mas não obteve retorno com relação à carta enviada pela leitora.

IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E
CRIANÇAS MERECEM MAIS RESPEITO
Sou idoso, morador de Jacarepaguá e recentemente necessitei fazer uma
visita à casa de uns amigos no Pechincha. Quando cheguei ao bairro, ca-
minhando na altura da Light, mas do outro lado da rua, quase fui atropelado,
pois necessitei descer da calçada e não consegui subir os degraus de uma
calçada completamente. Depois fiquei alguns minutos me recuperando do susto
e observei que outras pessoas também se arriscavam. Logo pensei: como
um bebê no carrinho, cadeirantes, deficientes visuais e físicos driblam esse
perigo? Logo adiante, próximo ao ponto de ônibus existe uma loja fechada
que avançou o espaço da calçada e os pedestres são obrigados a correr es-
premidos para chegar ao semáforo. O que é isso? Acredito que a prefeitura
possa exigir dos proprietários dos imóveis um ajuste nos modelos das calça-
das e imediatamente. Alguns acidentes são anunciados e o descaso jamais
deverá ser valorizado. É hora de quebrar a calçada e fazer o negócio direito
como está na lei.

Antonio Alves

Resposta da Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá: Infelizmente, senhor Anto-
nio, ainda não estamos no mundo ideal em relação às calçadas. Esses espaços
são de responsabilidade dos proprietários e nem todos têm o cuidado de cui-
dar e conservar as calçadas para o acesso de pedestres e cadeirantes. Infeliz-
mente o senhor não descreveu com precisão o local em que a calçada está as-
sim ruim. Precisamos do nome da rua, que acredito seja a Estrada do Tindiba,
nem o número e um ponto de referência para que possamos pedir ao fiscal que
faça a notificação ao proprietário para consertar o estado da calçada em frente
ao seu imóvel. Sugiro que o senhor telefone para a Central da Prefeitura, 1746,
para que a Secretaria responsável envie um fiscal ao local, ou telefone para a
Subprefeitura. Importante citar que precisamos do nome da rua, número e refe-
rência, para realizarmos o seu pedido.

REDUÇÃO DE LINHAS E DE EMPREGO
Sou motorista de ônibus desempregado e lamento o que tem acontecido
com a nossa profissão na cidade devido a extinção ou o encurtamento
das linhas. Acabam com algumas linhas de ônibus, obrigando a população
a viajar ainda mais espremida e fazendo baldeações, e ainda desempregam
centenas de trabalhadores. Nas empresas de ônibus sobram candidatos a
motoristas para as poucas vagas que existiam e hoje foram extintas.

Sergio Pessoa
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Escorpião:

Previsão astrológica
do mês de novembro

Áries (21/03 a 21/04): as coi-
sas parecem que fogem do
seu controle, marte no seu
signo oposto, te lembra em
redobrar a atenção.

Peixes (20/02 a 20/03): momen-
to de muita sensibilidade, quem
sabe não é a hora de você
descobrir um talento artístico?

Aquário (21/01 a 19/02): assu-
ma de uma vez por toda esse
compromisso com alguém que
está esperando seu sim.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
um comportamento sério não
quer dizer dureza de emoção,
mais sim, confiabilidade com as
pessoas.

Sagitário (22/11 a 21/12):
período propício para você
investir em um estudo mais
elevado, busque uma forma-
ção superior.

Escorpião (23/10 a 21/11):
pode investir nas suas verda-
des, sua comunicação está em
alta, mercúrio junto ao seu Sol
fortalece o que você diz.

Libra (23/09 a 22/10):  seja mais
realista nas suas investidas, não
se iluda com tanto charme, as
vezes só atrapalham.

Virgem (23/08 a 22/09): curta
esse momento de realização
profissional, você trabalhou
duro, o mérito é seu.

Leão (22/07 a 22/08): compar-
tilhe suas ideias com os ami-
gos, são eles que irão te aplau-
dir na hora certa.

Câncer (21/06 a 21/07): pres-
ta atenção a quem está do seu
lado, o amor pode surgir num
piscar de olhos!

Gêmeos (21/05 a 20/06): uma
coisa de cada vez geminiano,
não adianta mil ideias na cabeça
e nenhuma no papel.

Touro (21/04 a 20/05): amor
em harmonia, beleza conjuga-
da com seus prazeres, apro-
veita esse momento e viva tudo
de bom para você.

Capacidade de transformar, renovar, renascer das cinzas, em qualquer si-
tuação que se possa viver. São pessoas que amam de verdade e vivem de
verdade! Partes do corpo: orgãos sexuais. Cor: vermelha. Elemento: água

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, dá dicas para você não fazer
feio ao se expressar.  Confira os exemplos abaixo:

1) Preguiçoso
João estava muito preguiçoso hoje, e não pregriçoso.
2) Deixar
Vou deixar o relatório na mesa, e não dexar.
3) Incomodando
A mosca estava incomodando, e não encomodando.

Erros de português frequentes
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET
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PARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO ENVIE E-MAIL PARA GUIA@NOSSOBAIRRO.NET OU 3627-7945

PRODUTOS E SERVIÇOS
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