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Saúde
Especialista alerta sobre os
principais exames periódicos
femininos.
| Página 15

Gapeb
Instituição beneficente presta assistência a jovens e adultos que sofrem com deficiência física ou intelectual.
| Página 8

Cultura

LUGAR DE LIXO É NO LIXO
O descarte irregular de lixo em diversos pontos da região contribui para a
formação de bolsões d’água e enchentes. No mês de fevereiro, as fortes chuvas
carregaram resíduos e objetos depositados nas ruas para ralos e rios, o que
retrata um cenário de risco para a população. Reverter a situação dependerá
da ação educada de cada cidadão e o meio ambiente vai agradecer.

| Página 12

Galeria de Arte Urbana expõe
obras de artistas nacionais e
internacionais a céu aberto
em Jacarepaguá.
| Página 9

Saiba mais
Direito | Página 19
Justiça Itinerante oferece
serviços gratuitos à população
na Cidade de Deus.
Meio Ambiente | Página 10
Dia Mundial da Água contribui
para melhor conscientização
sobre o uso adequado do recurso.
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Editorial

ALESSANDRA NUNES E STELLA WALLITER
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Expediente

Entre sonhos e a realidade
Neste mês são comemoradas duas
datas importantes, o Dia Internacional da Mulher e a Páscoa. O JNB
presta homenagem às mulheres destacando suas conquistas ao longo
dos anos, direitos adquiridos
como o voto, a aceitação no mercado de trabalho e o reconhecimento da Organização das Nações
Unidas (ONU), que firmou acordo
garantindo a igualdade entre homens
e mulheres e a instituição do Dia Internacional da Mulher em 1977,
saiba mais na página 14. Conheça
na página 18 um pouco sobre a história e simbologias da Páscoa, uma
festa judaica e cristã.
Apesar de ser um mês festivo, nem
tudo é motivo de comemoração. As
fortes chuvas que castigam a região
desde fevereiro é um fato preocupante. O descarte irregular de lixo

foi um ponto de destaque. Ralos e
rios sobrecarregados de lixo tiveram prejudicado o escoamento das
águas que se acumularam formando grandes bolsões e alagamentos.
Veja na página 12.
E por falar em aspectos que exigem
atenção, a Cidade das Artes, localizada na Barra da Tijuca, sediou no
dia 23 de fevereiro o projeto "Visão Rio 500 - um olhar para o futuro", que resultou na elaboração
de sugestões para o Rio de Janeiro nos próximos 50 anos. Confira na página 21.
Que as decisões sejam assertivas
para o bem-estar da população e que
o Poder Público permaneça empenhado em executar suas promessas.
Desejamos a todos um mês de muitas conquistas, independente dos
desafios. Boa leitura!
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Nossa missão

Nosso compromisso

O Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá nasceu
com o objetivo de promover a disseminação das
informações que interferem no cotidiano e divulgar os eventos sociais e culturais da região.

JORNAL FILIADO |

LOGÍSTICA / CIRCULAÇÃO
Coordenador: Ernani Matos
circulacao@nossobairro.net
Assistente: Adilson Santiago
Distr. Gratuita Jornal Nosso Bairro
Tel./fax:(21) 3627-7945 / 2440-4549
As matérias e os artigos assinados são de responsabilidade dos autores. É permitida a reprodução, desde
que seja citada a fonte e que nos seja enviada a cópia do
material. O jornal não se responsabiliza pelas matérias
assinadas e pela veracidade dos anúncios veiculados.

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

ADJORI-RJ

ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO
INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Na mira do leitor

Chiquinho Brazão

Não perca a oportunidade
de regularizar o seu imóvel
O prazo para a regularização de moradias em
Jacarepaguá,Vargem
Grande, Vargem Pequena, Itanhangá e Vila Valqueire termina no dia 15
de junho. As Leis Complementares 160 e 161,
que garantem a legalização do imóvel, estão em
vigor desde o dia 16 de
dezembro. “É importante
agilizar a documentação
para não perder o prazo”,
alerta o vereador Chiquinho Brazão.
O grande trunfo das LCs
é a flexibilização de uma
série de exigências para
a regularização dos condomínios construídos até
2013. Chiquinho Brazão,
lembra que por muitos
anos, moradores viveram
uma verdadeira via-crúcis, para tentar a legalização do seu condomínio
e que à aprovação das
LCs 160 e 161, tornaram
a situação bem mais favorável.
O que habitualmente ocorre é que em diversas áreas dessas regiões beneficiadas, muitos moradores têm registro de loteamentos,
mas não o registro individual de imóveis. Com a nova lei, é possível regularizar o condomínio ou loteamento e depois, parcelando cada unidade, é possível vendê-lo, inclusive, através de financiamento. Assim, para vender, locar, segurá-lo ou até mesmo
hipotecá-lo para obter uma linha de crédito no banco, o imóvel
precisa, obrigatoriamente, estar em pleno acordo com a lei. A
regularização também é indispensável para o proprietário, quando o imóvel vier a sofrer qualquer alteração legal, ou seja, venda,
herança, mudança de uso, seguro ou desapropriação. Chiquinho
Brazão explica que, com a regularização, as famílias terão os imóveis
valorizados e o Poder Público poderá cumprir com as obrigações
na prestação de serviços essenciais.
Segundo o vereador, a regularização, além de valorizar o imóvel,
traz para as famílias a tranquilidade de contar com uma moradia
definitiva, sem sobressaltos, podendo, inclusive sofrer reformas.
“A habitação é um bem precioso, regularizado, proporciona estabilidade e segurança”, conclui.
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

A família Brazão parabeniza mães, esposas
e filhas pelo Dia Internacional da Mulher.

POSITIVO

O Parque Aquático Maria Lenk, em Jacarepaguá, ficou pronto dentro do
prazo para receber os atletas do nado sincronizado e dos saltos ornamentais durante os Jogos Olímpicos de 2016. A instalação foi apresentada no
dia 12 de fevereiro por autoridades locais, incluindo o prefeito do Rio Eduardo
Paes. Entre as melhorias estão uma nova piscina de aquecimento e uma sala
com tanque seco para
treinamento de saltos ornamentais. A plataforma de saltos e
o posto médico foram reformados e
há novos banheiros para pessoas com deficiência.

NEGATIVO

A quarta-feira de cinzas foi de “destroços” para o BRT Rio. Os corredores
Transcarioca e Transoeste tiveram 12 estações depredadas durante o Carnaval, incluindo a Taquara, que teve a fiação da máquina de refrigerantes
cortada. Entre os atos de vandalismo nas estações e BRTs estavam portas
de vidro quebradas e rachadas, grades arrancadas, monitores danificados,
fios cortados, bilheterias pichadas, bancos quebrados e mecanismos de portas
escangalhados. Além da Taquara, foram também afetadas as estações Candido
Magalhães, Bosque da Barra, Recreio Shopping, Santa Luzia, Vicente de
Carvalho, Manacéia, Arroio Pavuna, Inhoaíba, Terminal Alvorada, Otaviano e
Gláucio Gil.
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
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Psicóloga
GHABRIELA ALMAS

PSICÓLOGA E PSICOPEDAGOGA
GHABI.ALMAS@HOTMAIL.COM
CEL.: (21) 99774-7876 / CRP 05/30956

As conquistas e desafios femininos
Fotos: Internet / Divulgação

Em 1968 ocorreu um episódio histórico de protesto envolvendo centenas
de mulheres nos EUA contrárias ao concurso “Miss América” e tudo o que
ele envolvia relacionado a ditadura da beleza e a opressão às mulheres. E
nesse movimento foi imortalizado um ato que, na verdade, nunca ocorreu
de fato. O famoso “Bra-Burning” ou a “Queima dos sutiãs” como conhecemos por aqui não foi autorizada pelas autoridades locais. Mas a atitude destas
mulheres foi revolucionária e está presente no nosso imaginário, demarcando
a luta feminista.
Apesar de movimentos em oposição a submissão das mulheres e propostas igualitárias já terem surgidos bem anteriormente, datando séculos passados, a ideia de queimar não só sutiãs, mas outros símbolos considerados como “instrumentos de tortura”, como cílios postiços, maquiagem e
sapatos de salto alto, foi um rompimento de paradigmas. Assim, simbolicamente elas incendiaram os sutiãs que tanto as esmagavam e reprimiam,
fazendo um paralelo com a vida de milhares de mulheres oprimidas pelo
mundo.
A partir de então, podemos constatar as diversas conquistas econômicas,
políticas e sociais protagonizadas pelas mulheres. Apesar de haver ainda
um processo de redefinição do lugar da mulher na sociedade, nesta trajetória percebe-se, de uma maneira geral e nos países ocidentais, um
empoderamento do feminino, no qual a mulher procura tomar as rédeas de
sua própria vida. Desde as últimas décadas do século XX, houve um aumento maciço das mulheres no mercado de trabalho e no sustento das famílias.
O perfil da mulher fraca e submissa ao homem começou a mudar e elas
passaram a mostrar que tinham competência para liderar governos, empresas e famílias. Mas tudo isso também trouxe um alto grau de responsabilidade e aumento de carga de trabalho profissional e familiar. Vejo que em
muitas mulheres existe uma grande exigência interna para que possa “dar
conta de tudo” e provar suas capacidades, com isso acabam se esquecendo delas mesmas enquanto seres humanos com suas necessidades físicas
e emocionais. Apesar de conseguirem entrar no mercado de trabalho quase que exclusivamente masculino, muitas ainda tomam para si quase todas
as tarefas domésticas e com isso acabam por exercer jornadas duplas ou
até mesmo triplas.
É importante se deixar reconhecer como uma pessoa que possui sentimentos e não como uma máquina feita para produzir. Somos seres multifacetados
que podemos ser fortes, mas também frágeis, rimos e choramos, acertamos e erramos, assim como muitas vezes necessitamos de ajuda. Um sentimento não exclui o outro em nossas vidas, por isso somos capazes de
conciliar diferentes papéis: mulher, mãe, profissional e tantos outros. Para
tanto é preciso igualar também a carga de trabalho no âmbito familiar e
modificar a percepção do comportamento masculino dentro de casa, inserindo-os mais na participação da criação dos filhos e dos afazeres domésticos. É preciso compreender que apesar de existirem diferenças biológicas, físicas e psíquicas entre homens e mulheres, isso não extingue o equilíbrio e divisão no desempenho de suas ações e tarefas cotidianas.
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Direito
DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS

ADVOGADA CIVIL
INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Lei garante amparo à mulher
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Instituição
beneficente torce
para não fechar
as portas
Após perda de patrocínio, Gapeb
sofre com escassez de verbas

Foto: Divulgação / Internet

Foto: Gapeb

Leitores, estamos no mês em que se comemora o Dia Internacional da
Mulher. A mulher vem crescendo, avançando, competindo de igual para
igual com o homem ao longo do tempo, mas em relação ao rendimento
salarial ainda permanece subjugada ao preconceito imposto pelo meio
social. O espaço feminino cresceu tanto que foi necessária a criação de
mecanismos que a protegesse da discriminação e das diferenças, portanto o direito vem acompanhando de pertinho essa evolução.
Amparos legais:
1 - Lei Maria da Penha, que garante amparo à mulher que sofre violência
doméstica. Também há a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher
(DEAM) – localizada no Tanque. Tel.: 3399-7580.
2 - Benefícios previdenciários, que podem ser garantidos desde que
contribuam regularmente na qualidade de contribuinte, tendo direito a
qualquer benefício depois de cumprida a carência.
3 - Garantias de alguns direitos durante a gravidez como licença maternidade, falta justificada desde que seja requerida a declaração de comparecimento às consultas de pré-natal ou qualquer outro exame pertinente à gravidez. A licença maternidade para mães adotivas também é uma garantia.
Espero ter colaborado mais uma vez.
• Lei Maria da Penha

Nº 11.340 / 07 de agosto de 2006

Medidas protetivas

I -suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao
órgão competente, nos termos da Lei no 10.826/ 22 de dezembro de 2003;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando
o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio
de comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade
física e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a
equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

Com a missão de acolher, orientar e assistir portadores de
transtornos, autistas, deficiências mentais, entre outras associadas, o Grupo Assistencial Professor Eurípedes
Barsanulpho (Gapeb), localizado no Anil, é uma instituição
beneficente, sem fins lucrativos, que há mais de 20 anos
apoia pessoas acima de 18 anos de idade e suas famílias carentes financeiramente, visando a integração social e a conquista da autonomia dessas pessoas na sociedade.
O espaço é o único que presta assistência a jovens e adultos que sofrem
com deficiência física ou intelectual.
“Outras instituições atendem até a idade de 18 anos. Após isso, essas pessoas vêm para o Gapeb. Apesar da
extensa fila de espera, recentemente
precisamos ‘enxugar’ o quadro de funcionários e de atendidos porque não
tivemos renovado o patrocínio da
Petrobras”, lamenta o diretor administrativo Marcos Lopes.
A supervisora geral e psicóloga da instituição, Cristiane Schuenck, conta que,
embora a demanda seja vasta, o local atende apenas indivíduos com deficiência intelectual e/ou física. “Não
atendemos a pessoas com doença mental,
porque não temos estrutura para isso,
tendo em vista que precisaríamos de
equipe médica e de enfermagem para
medicações. Nós não somos ligados
a área da saúde, mas a da assistência

social”, completa.
Entre as atividades oferecidas no local estão fonoaudiologia, fisioterapia,
psicologia, pedagogia, psicomotricidade, psicopedagogia, terapia ocupacional, massoterapia, conscientização corporal, oficina de artes,
informática, educação física, hidroginástica, dança, música, além de passeios e eventos.
Ao todo, são 94 assistidos e mais 150
familiares que recebem total assistência
da instituição, que atualmente não possui patrocínio, apenas conta com
doações de pessoas físicas e de pequenas empresas. Para ajudar o Gapeb a conseguir manter suas atividades em funcionamento, basta entrar em
contato pelo e-mail gapeb@gapeb.com.br, pelo telefone (21)24365929 ou comparecer à unidade, que
fica localizada na Rua Lino Coutinho,
91, Anil.
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Galeria de Arte Urbana reúne murais
artísticos de vários estilos

Obras de artistas nacionais e internacionais são expostas a céu aberto
Inaugurada em outubro do ano passado no Espaço Cultural Escola Sesc, em Jacarepaguá, a Galeria de Arte Urbana (GAU) reúne nos muros do campus 30 murais a céu aberto, distribuídos
em quase quatro mil metros de extensão, feitos por artistas profissionais e amadores da cena grafite nacional e internacional.
Os murais reúnem obras de vários estilos que formam um diversificado
panorama da arte de rua usando tintas
e sprays em imagens de contestação,
poesia e reflexão. Entre os artistas participantes estão Siss (paulista que ficou
mundialmente conhecida por ter ilustrado com sua arte a capa de um álbum
da Madonna), João Vejam, de Santa
Catarina, além de representantes da cena
grafite do Rio de Janeiro, Fabio Ema,
Acme, Marcelo Ment e Akuma. Do
México, o grafiteiro Cix também tem
seu trabalho exposto na GAU, com um
estilo popularmente conhecido como
“psicodelic pop” e com frequente alusão à cultura popular mexicana, através
do uso de várias cores e fluorescentes.

O gerente de cultura da Escola Sesc,
Sidnei Cruz, conta que a iniciativa é um
convite a “ver com os olhos livres”. “A
arte do grafite é a força da rua, da vida
pública, em sua diversidade de estilos
e conceitos, nos lembrando do quanto
as diferenças são importantes, necessárias
e reais”, expõe Cruz.
A Galeria de Arte Urbana oferece visitas mediadas por monitores e audioguias de segunda a sexta-feira, das 10
às 17 horas (mediante disponibilidade
de agendamento).
Espaço Cultural Escola Sesc
Avenida Ayrton Senna, 5.677, JPA
Informações: 3214-7404
espacoculturalescolasesc@gmail.com
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A Física e o cotidiano

Água: recurso em
constante ameaça
Foto: Internet / Divulgação

JORGE BRUM
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FÍSICO
BRUMJJ@GMAIL.COM

Foto: Internet / Divulgação

A ciência da força do pensamento

Muitas crianças nutrem o sonho de jogar uma partida de futebol numa Copa
do Mundo. Mas, para outras, isso pode acontecer ao acaso. Na Copa do
Mundo de 2014 realizada no Brasil, bilhões de pessoas puderam contemplar ao vivo um dos chutes mais incríveis dados na história do futebol. Para
aqueles que pensaram num dos gols da Alemanha contra o Brasil ou no
gol do título alemão, se enganaram.
Descrevo um movimento que durou poucos segundos para ser executado,
mas que precisou de décadas para ser idealizado. Antes do jogo de estreia
entre Brasil e Croácia, um jovem paraplégico vestindo uma armadura de
metal chamada exoesqueleto deu o pontapé inicial à Copa do Mundo. Foi
uma cena bem rápida que as emissoras de TV quase não chegaram a mostrar, mas o rapaz fez o movimento, controlando sua perna robótica através
dos seus pensamentos e, por mais incrível que pareça, conseguiu ainda
sentir a textura da grama que ele pisava.
O responsável por essa façanha foi o pesquisador brasileiro Miguel Nicolelis,
que junto de sua equipe nos Estados Unidos, estuda há décadas as possíveis formas de conversão dos impulsos elétricos do cérebro para controlar
máquinas, computadores, entre outros, de forma não invasiva.
As possibilidades, segundo Nicolelis, são muitas. Num futuro próximo, controlaremos nossos computadores simplesmente com a força do pensamento.
Teremos trajes que nos farão mais fortes, rápidos e sensíveis. Seremos capazes de falar, simplesmente, pensando no que queremos dizer e nem precisaremos emitir qualquer som pela boca.
Pessoas com limitações físicas voltarão a andar, enxergar e falar.
Poderemos controlar nossos eletrodomésticos apenas pensando no que
queremos que eles façam, ainda que estejamos vendo nossa partida de futebol
no estádio. Tudo isso como fruto da ciência básica.
Para muitas pessoas a Copa do Mundo no Brasil foi um fracasso. Mas, para
aqueles que enxergam mais longe, foi uma grande vitória. E, para aquele
jovem, um pequeno passo e um simples chute na bola valeram mais do que
qualquer gol de placa já feito. Para a humanidade, um grande salto e rumo
a um futuro bastante promissor.
Essa coluna é dedicada ao professor Miguel Nicolelis, que mostrou ao mundo
que a ciência pode dar o chute mais importante de uma Copa, mesmo não
balançando as redes.

No dia 22 de março é celebrado o Dia
Mundial da Água. A data foi escolhida
pela ONU (Organização das Nações
Unidas) há 24 anos, durante a conferência Eco-92, com o objetivo de promover
reflexões e discussões acerca da consciência do homem em relação a utilização deste bem natural tão necessário
ao ser humano.
O uso racional desse recurso está longe
de alcançar o propósito firmado naquela
ocasião. Rios e mares poluídos, projetos

em andamento, e a escassez de água
potável em algumas cidades e regiões
passaram a fazer parte do cenário atual.
Mais do que nunca, é urgente que novas
atitudes sejam tomadas pelas autoridades
e pela população a fim de evitar colapsos
futuros. Recentemente, enfrentamos uma
crise hídrica da qual ainda tentamos nos
recuperar. Resta-nos aguardar que as
águas de março caiam em abundância em
nossas represas e que todos colaborem
para que elas não se esgotem.
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Lixo contribui para alagamentos na região
Chuvas de fevereiro causam transtornos em vários bairros
É pau, é pedra, é garrafa pet, latas de refrigerantes, sofás e muito mais. Tudo isso nas ruas e rios
sem temor às consequências

Lixo é descartado pela população nos rios da região

Bueiros são tomados por lixo na Taquara

mente todos pagam pela irresponsabilidade de alguns.

Antes mesmo das águas de março fecharem o verão, como cantava Tom
Jobim em homenagem à natureza, o
cenário em Jacarepaguá após as chuvas em fevereiro não foi tão ecológico quanto a canção. Os temporais
que castigaram o Rio de Janeiro no
mês passado retratam o descaso de
algumas pessoas que, sem nenhum pesar, descartam o lixo de forma irregular nas ruas e rios da região.
Enquanto as águas das chuvas buscavam escoamento, carregavam detritos descartados que entupiam os ralos facilitando a formação de bolsões
d’água e enchentes. O acúmulo de lixo
e entulho nos rios diminui sua capacidade de vazão fazendo com que ele
suporte cada vez menos água, provocando o seu transbordamento, como
aconteceu na Avenida Geremário
Dantas, próximo a Praça do Barro
Vermelho, no Tanque. Apesar das
ações de limpeza realizadas pelas autoridades e pelo esforço daqueles que
prezam pelo descarte correto, infeliz-

Dificuldade de escoamento propicia alagamentos

Saiba como descartar
bem o seu lixo
As chuvas são inevitáveis nesta
época do ano, mas alguns cuidados com o descarte do lixo podem ajudar a minimizar ou até
mesmo evitar enchentes.
• Procure utilizar sacos plásticos
que acondicionem bem os resíduos e evite colocar neles um
peso maior do que o de sua capacidade;
• Disponha o lixo o mais próximo possível do horário em que
passa o caminhão de coleta de
lixo domiciliar;
• É importante lembrar que no
momento de chuva forte, o morador não deve colocar o lixo para
a coleta, mas sim aguardar a passagem do caminhão, pois os
sacos de lixo podem ser carregados pela chuva e entupir os ralos, obstruindo a passagem da
água e gerando assim as temidas enchentes.
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Saiba como surgiu o Dia Internacional da Mulher
Homenagem foi fomentada pelo reconhecimento e luta contra a discriminação

Foto: Divulgação / Internet

No dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher.
Apesar de não haver um fato específico para que a comemoração fosse feita nessa data, várias intervenções históricas
aconteceram, principalmente no âmbito trabalhista, as quais
colaboraram para a homenagem.

Funcionárias do Instituto de Resseguros do Brasil, a primeira empresa brasileira a oferecer
creche para filhos de funcionárias.

Foto: Divulgação / Internet

Em 1932 as mulheres conseguiram o direito de votar, fortalecendo a luta feminina

Por muitos anos a mulher era vista apenas como mãe, esposa e dona de casa.
Somente ao homem era destinado o
trabalho remunerado. Com a Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra durante o século 18, muitas mulheres passaram a trabalhar fora, embora
obtendo remuneração inferior a masculina e realizando trabalhos pesados em
que as cargas horárias variavam de 14
a 16 horas diárias. Então, teve início a
luta feminina contra sua discriminação
no mercado trabalhista.
Entre elas, foi a que ocorreu durante
a Primeira Guerra Mundial (1914-1918)
em que houve uma série de protestos
em todo o mundo. Um deles aconteceu no dia 8 de março de 1917, em
que cerca de 90 mil operárias russas
entraram em greve revindicando contra
as péssimas condições de trabalho. Ao

mês de março também foi associado
um incêndio que ocorreu em 1911
numa fábrica têxtil de Nova York
devido ao péssimo estado das instalações elétricas do local. O acidente
vitimou 125 mulheres.
No Brasil, as manifestações em favor
dos direitos da mulher tiveram início
no século 20 através de grupos anarquistas, que também buscavam melhores condições de trabalho e de vida.
A luta feminina se fortaleceu na década de 30, quando as mulheres conseguiram o direito de votar, em 1932.
Mas, somente em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) firmou o primeiro acordo internacional que garantia a igualdade entre
homens e mulheres e o Dia Internacional da Mulher foi reconhecido pela
ONU em 1977.
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Veja quais são os principais
exames periódicos femininos

Consultas ao ginecologista devem começar na adolescência
A partir da adolescência, as visitas de meninas e mulheres ao ginecologista para realização de exames devem acontecer anualmente.
Testes para monitoramento dos índices de glicemia, colesterol, triglicerídeos, ureia, creatinina, TGO, TGP,
hemograma e urina, são indispensáveis.
Na avaliação de rotina estão inclusas
a anamnese (histórico que vai desde os
sintomas iniciais até o momento da
observação clínica, realizado com base
nas lembranças do paciente), o exame clínico detalhado e os exames complementares.
Segundo a ginecologista e obstetra do
Hospital Rios D’Or, Andréia Ferreira
(CRM: 52720356), de uma forma geral, o exame laboratorial solicitado as
adolescentes é o de sangue, mas a orientação é a de que elas anotem o período do ciclo menstrual, mantenham os
cuidados com a higiene e tenham em

dia o calendário vacinal adequado.
Quanto às mulheres jovens com vida
sexual ativa, são colhidos o preventivo (para rastreio de infecção pelo HPV
- Human Papiloma Virus), além dos exames laboratoriais. Os de imagem são
associados a alguma queixa clínica ou
sinais sugestivos de alteração no exame clínico.
Para as mulheres na menopausa, além
do preventivo e dos exames laboratoriais, também devem ser feitos a
mamografia, a ultrassonografia transvaginal e a densitometria óssea de fêmur
e lombar.
A periodicidade de cada um dos exames complementares será definida
conforme os resultados iniciais e o
exame clínico.

Exames preventivos

Confira o objetivo de cada um
dos exames periódicos femininos
• O "preventivo" que é a citologia
oncótica, tem a função de rastrear o vírus
do HPV que pode causar o câncer de
colo uterino, vulva e vagina e rastrear
também doenças sexualmente como a
Trichomoníase. Ele também nos auxilia na avaliação da flora vaginal (secreções normais no canal vaginal).
• Exames laboratoriais auxiliam em
avaliações de anemias, alterações da
glicemia e colesterol, deficiência de
vitaminas, alterações hormonais, diagnóstico de gravidez e rastreio de
marcadores tumorais.
• Ultrassonografia transvaginal auxilia em avaliações de cistos ovarianos, avaliação da ovulação. No

útero auxilia na identificação de
miomas, pólipos endometriais, identificação e acompanhamento da gravidez. Nas trompas possibilita identificar o seu aumento de volume ou
gravidez ectópica.
• Mamografia é utilizada para o rastreio
de câncer de mama, que pode ser
complementada por ultrassonografia de
mama, ressonância de mama ou core
biópsia. A orientação para estes desdobramentos deverá ser acompanhada de um exame clínico rigoroso.
• Densitometria óssea ajuda no rastreamento e prevenção da osteopenia e
osteoporose, evitando a fratura de fêmur
e quadril.
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No Bairro Acontece...

BAILINHO NO SHOPPING

ZOOBLOCO

O bloco de carnaval Zoobloco “soltou os bichos” e se apresentou no dia 30 de janeiro na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca.

O Center Shopping Rio promoveu, durante o Carnaval,
dois bailinhos infantis e brincadeiras com o tema “No
Tempo da Carochinha”. O destaque ficou para a banda paulista A Furiosa, que agitou a folia das crianças.
Foto: Ilan Pellenberg Fotografia / OitoeOitoAgencia

ESCOLA MUSICAL EM NOVO ENDEREÇO

SEMEANDO O IMAGINÁRIO

O Grupo Costurando Histórias se apresentou com
a peça “Fala, Bicho!” na Cidade das Artes no dia
20 de fevereiro.
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A escola de música Opus 3 está em novo endereço desde
janeiro, agora localizada na Estrada do Tindiba, 1.866, loja
104. Confira os cursos em http://opus3ensinomusical.com.br/

CHOQUE DE ORDEM NA FREGUESIA

No dia 25 de fevereiro, aconteceu no Largo da Freguesia uma fiscalização de controle urbano feito pela Secretaria Municipal
de Ordem Pública (SEOP). A ação teve como objetivo reprimir o uso indevido das calçadas (carros, ambulantes, etc) e
contou com o apoio da Região Administrativa de Jacarepaguá, da Guarda Municipal e do 18º BPM.
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As informações abaixo são de responsabilidade dos
centros culturais e estão sujeitas à alterações.

Agenda Cultural

Dias 2 a 31/3 - Exposição: Trabalho sobre madeira e papel. Nos dias e horários das atrações. Com vernissage no dia
02/03 às 20h. Entrada Franca
Dia 5 - Peça infantil "Juvenal, Pita e o
Velocípede" às 17h. Ingresso: R$ 12,00

Dia 12 - Show com a cantora Elisa
Fernandes às 21h. Ingresso: R$ 34,00
Dia 17 - Lançamento do livro "A Arte
de ser ousada, uma homenagem a
Carmen da Silva" de Comba Marques
Porto às 20h. Entrada Franca
Dia 18 - Exibição do documentário "Um
dia especial" às 20h. O filme relata situações de crianças com autismo e
outras síndromes raras. Entrada Franca
Dia 19 - Peça teatral "Não vamos pagar!" às 21h. Um protesto em um supermercado, contra os preços altos,
que desencadeia situações surpreendentes. Ingresso: R$ 22,00

Foto: Rama de Oliveira

Dia 30 - Peça teatral stand-up "Antes
Solo do que mal acompanhado" com
Claudio Torres Gozanga às 21h. Ingresso: R$ 40,00

Dia 11 - Show com a cantora Zizi Possi
às 21h. Ingresso: R$ 34,00

Dia 31 - Rede Criativa SESI Cultural Zona
Oeste - Roda de Conversa – Mulher Criativa. Fechando as comemorações do
mês da Mulher, a Rede Criativa SESI
Cultural Zona Oeste promove uma conversa sobre as diversas possibilidades
da mulher dos dias de hoje em relação
ao trabalho, a família e ao país. Ao final
da conversa, Masé Santana presenteará a todos com sua linda voz. Entrada
Franca.

Shopping em Jacarepaguá recebe
programação especial da Disney
A rede Cinemark do Center Shopping Rio, no Tanque, promove a temporada “O Maravilhoso Mundo de Disney”, que acontece até o dia 1º de maio.
O projeto é uma parceria com a Disney que consiste em uma programação
especial para as crianças aos sábados e domingos, a partir das 11 horas.
Entre as atrações da temporada estão os filmes “Valente” (12, 13, 19 e
20 de março), “A Bela e a Fera” (26 e 27 de março e 2 e 3 de abril), “A
Princesa e o Sapo” (9, 10, 16 e 17 de abril) e “Branca de Neve e os
Sete Anões” (23, 24 e 30 de abril e 1° de maio).
Center Shopping Rio
Avenida Geremário Dantas, 404 – Tanque. Informações: 3312- 5000

Luan Santana no Barra Music
O cantor Luan Santana sobe
ao palco do Barra Music, em
Jacarepaguá, no dia 1º de
abril, às 23 horas.
Foto: Divulgação

TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788
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Classificação: 18 anos
Informações:
3303-1000 ou pelo site:
http://www.barramusic.art.br/

18

ESTE É O NOSSO BAIRRO | WWW.NOSSOBAIRRO.NET

Quer anunciar? 3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net

A primeira Páscoa aconteceu durante a libertação e fuga para Canaã do
povo hebreu escravizado durante
mais de 200 anos no Egito. A palavra Páscoa, do hebraico Pessach, significa passagem e atualmente celebra
a ressurreição de Cristo.

A comemoração faz referência as seguintes passagens: a última Ceia de Jesus com
os discípulos, a sua prisão, o julgamento, a condenação e a crucificação. A
Páscoa é uma das festas móveis do calendário, vindo logo após a Quaresma
e culminando na Vigília Pascal.

Símbolos mais importantes da festa
Cordeiro: Representa Jesus Cristo, que
é o cordeiro de Deus que se sacrificou em favor de toda a humanidade, como creem os cristãos.
Pão e vinho (ou trigo e uva): Simbolizam, respectivamente, o corpo e
o sangue de Cristo entregues na cruz
do calvário.
Cruz da Ressurreição: Traduz, ao
mesmo tempo, sofrimento e ressurreição.
Círio: É a grande vela que se acende
na Aleluia. Quer dizer: “Cristo, a luz dos
povos”. Alfa e Ômega nela gravadas
querem dizer: “Deus é o princípio”.
Peixe: Na era das perseguições, os
cristãos não podiam falar publicamente o nome de Jesus. Recomendaram
então a palavra Peixe = ICQUS, em
grego, pois cada letra corresponde a
inicial da afirmativa: “Jesus Cristo, de
Deus Filho, Salvador”. Em suas casas e roupas, pintavam a figura de um
peixe como profissão de fé em Jesus Cristo. Ressuscitado, Jesus, em suas
aparições, serve-se de peixe e ofere-

ce-o aos apóstolos. Daí a associação
do Peixe ao Tempo Pascal.
Ovos e coelhos: Com origem no judaísmo e passada para o cristianismo,
a Páscoa acabou sendo adotada por
outras culturas no mundo, inclusive
naquelas em que o cristianismo não
é praticado. Com isso, passou a ser
comemorada durante a passagem do
inverno para a primavera. Naquele
período, para celebrar a considerada
deusa da primavera Eostre (Ostera),
as pessoas presenteavam umas as
outras com ovos pintados com gravuras que representassem plantas ou
elementos naturais, além de cozinharem ovos junto com ervas ou raízes
impregnadas com corante natural
para colori-los. Eostre era representada pela figura de uma mulher segurando um ovo enquanto observava um coelho. Daí surgiu a conjunção
de algumas figuras utilizadas na Páscoa, o ovo e o coelho. Atualmente o
ovo passou a simbolizar o nascimento,
enquanto o coelho, por ser um animal com capacidade de gerar grandes ninhadas, sua imagem simboliza
a capacidade da igreja de produzir
novos discípulos constantemente.

Foto: Divulgação / Internet

Saiba mais sobre
a Páscoa
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Justiça Itinerante realiza serviços
gratuitos na Cidade de Deus
Atendimentos acontecem toda quinta-feira na Praça Julio Grooten

Foto: TJRJ

O ônibus da Justiça Itinerante oferece toda quinta-feira, na
Cidade de Deus, diversos serviços à população. Entre eles, divórcio, ação de alimentos, investigação e reconhecimento de
paternidade, certidão de nascimento tardio ou fora do prazo,
tutela, defesa do consumidor e casamento de casais que já
moram juntos.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (TJRJ) destaca que o projeto contempla apenas pessoas necessitadas nos termos da Lei 1050/60.
No caso de matrimônios de casais que
já moram juntos, são distribuídas no dia
do atendimento apenas 100 senhas e os
futuros cônjuges precisam estar munidos de originais e cópias dos seguintes
documentos: certidão de nascimento,
identidade e CPF, comprovante de residência e identidade e CPF das testemunhas. Quanto a pessoas que foram
casadas anteriormente, deverá ser apresentada a certidão de casamento com
o divórcio averbado.

Sobre o Justiça Itinerante

A iniciativa do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) tem
como objetivo facilitar o acesso à justiça e fomentar a cidadania, por intermédio de atendimentos regulares. O
programa conta com a participação de
juízes, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e torna os
serviços acessíveis aos cidadãos menos
favorecidos financeiramente.
Os serviços são gratuitos e o ônibus fica
estacionado na Praça Julio Grooten s/
nº, esquina com Rua Edgard Werneck,
de 9 às 15 horas, todas as quintas-feiras. Informações: www.tjrj.jus.br.
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REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ
TELHAS CAINDO NA CALÇADA
LÉO FREITAS

CABELEIREIRO
LPINTO.LEO@GMAIL.COM

Tendências para o outono-inverno
Para que o Dia Internacional da Mulher exalte a beleza feminina, apresento
as seguintes dicas:

Maquiagem
Com a chegada das estações mais
frescas do ano, abuse das cores
frias na maquiagem, como marrom,
azul real, preto esfumaçado, verde
musgo, grafite, dentre outras.

Cabelos
Para garantir o sucesso na coloração, escolha cores escuras, como
mel e castanho, em tons madeira e
chocolate.

As telhas usadas para o cercamento da área de um terreno abandonado,
situado na Estrada dos Bandeirantes, ao lado do Habib's, na Taquara,
estão em péssimo estado. O risco de desabamento do material é preocupante, principalmente em dias de ventanias, em que elas podem se soltar e causar algum tipo de acidente, inclusive atingindo algum veículo
na pista. Dá para perceber a existência de passagens para o interior do
terreno, aumentando o risco de assaltos. Sem contar a probabilidade de
existir, no local, focos de mosquitos.
Suzana Martelo
ESPAÇO DEDICADO AO LEITOR QUE “FLAGRA” OS FATOS DE JACAREPAGUÁ.
ENVIAR FOTO, TEXTO E NOME PARA REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET.
ASSUNTO: REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

Regras da nova ortografia são
obrigatórias em 2016
Foto: Internet / Divulgação

Unhas

Fotos: Divulgação / Internet

As tonalidades mais escuras como, marrom, vinho
e cinza são boas opções.

Acordo padroniza grafia em países que utilizam a língua portuguesa

A mulher atual é decidida e conhecedora de si, por isso abusa das cores e das
tendências. Felicidades para você que é guerreira, batalhadora, mãe, filha,
avó, menina e mulher.

As novas regras do acordo ortográfico passaram a ser obrigatórias no Brasil desde
o dia 1º de janeiro de 2016. O acordo que
tem como objetivo padronizar a ortografia
da língua portuguesa foi assinado em 1990
entre Angola, Brasil, Cabo Verde, GuinéBissau, Moçambique, Portugal e São Tomé
e Príncipe, países da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Cada país ratificou o documento assinado e definiu os prazos para a entrada em
vigor do novo acordo. No Brasil, o acordo foi ratificado em setembro de 2008 e
desde o mês passado se tornou obrigatório. A princípio, as medidas seriam
aplicadas em janeiro de 2013, mas o
governo brasileiro preferiu conceder mais
tempo para a implantação.
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Visão Rio 500 discute o futuro da cidade
Evento contou com elaboração de três projetos

Foto: Prefeitura do Rio de Janeiro

A Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, recebeu
no dia 23 de fevereiro o projeto "Visão Rio 500 um olhar para o futuro". O evento, que acontece
em diferentes pontos do Rio de Janeiro desde
agosto de 2015, tem como objetivo promover
ações e elaborar diretrizes para discutir o futuro
da cidade no próximo cinquentenário, quando o
Rio vai completar 500 anos.
Entre os temas que integraram as discussões do projeto estavam: alto valor humano: equidade de oportunidades
e cidadania; referência global
em sustentabilidade e resiliência; cidade competitiva,
inovadora e de oportunidades; território conectado, integrado e democrático; e RJ
fonte de bem-estar, qualidade
de vida e dignidade.
Cerca de 200 pessoas participaram do evento foram
distribuídas em grupos para
pensarem em eixos básicos
para a cidade. Ao final do even-

to, cada grupo apresentou três
projetos, intitulados de “sonhos”. Na ocasião, o deputado federal Pedro Paulo prometeu que o projeto final estará
pronto em três meses. Também estiveram presentes no
encontro o deputado estadual Tiago Mohamed e o subprefeito da Barra e Jacarepaguá
Alex Costa.
Os interessados em contribuir
com ideias que possam ser
úteis para o futuro da cidade podem dar opiniões através da plataforma colaborativa visaorio500.rio.
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Notas

Linha Amarela
volta a cobrar
pedágio duplo
Os condutores de veículos que
retornam pela Linha Amarela em um
período de duas horas não terão
mais isenção do pagamento duplo
de pedágio. Sendo assim, a tarifa
volta a ser cobrada dos usuários em
qualquer intervalo de tempo. A
decisão está valendo desde o dia
1º de março, de acordo com a
decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro.

Carnaval 2016

Apesar de não terem alcançado
colocação no grupo especial, as
escolas de samba de Jacarepaguá
fizeram bonito no carnaval e animaram os foliões da região. Na
série A, a escola Renascer de
Jacarepaguá agitou a Marquês de
Sapucaí e ocupou o 8º lugar. A 11ª
colocação ficou com a União do
Parque Curicica. A União de
Jacarepaguá ocupa agora a 13ª
colocação no Grupo B. Já no Grupo de Acesso C, a Mocidade Unida
da Cidade de Deus ficou em 10º
lugar, passando para a série D.

Praça Seca ganha cabine blindada
A Polícia Militar instalou no dia
17 de fevereiro uma cabine blindada na Praça Barão da Taquara,
na Praça Seca. As obras para a
instalação do posto tiveram início em dezembro do ano passado a pedido dos moradores
do bairro e do 9° Batalhão da PM.
É esperado que o local, de fato,
tenha policiamento e não fique
abandonado.

Identificação

Segurança

FIA e BRT distribuem pulseiras
de identificação para crianças

Força Nacional
chega aos eventosteste para as
Olimpíadas

A Fundação da Infância e Adolescência (FIA) e o Consórcio BRT
distribuíram no Terminal Alvorada,
na Barra da Tijuca, durante o mês
de fevereiro mais de 19 mil
pulseirinhas de identificação e
centenas de kits informativos a
familiares de crianças durante o
Programa SOS Crianças Desaparecidas. O objetivo da iniciativa foi
deixar os responsáveis pelos pequenos, que se dirigiram a praias
e lugares de grande aglomeração,
a par dos procedimentos que de-

Recuperação animal
Coruja é resgatada na Freguesia

Lixo Zero
nos blolcos
Programa multou
cerca de 2 mil
foliões
O Programa Lixo Zero fiscalizou diversos blocos de carnaval da cidade no mês passado e aplicou cerca
de 2.000 multas. Sendo 1.200 por
urina nas ruas e 800 por descarte irregular de lixo. No ano passado,
foram cometidas 2.557 infrações,
sendo 1.035 multas por urina em
local impróprio.

vem ser adotados em casos dos
chamados desaparecimentos temporários, que ocorre quando a localização acontece no mesmo dia.
Foto: BRT / FIA

Veja a classificação
das agremiações da
região no Carnaval

Policiamento reforçado
Foto: Divulgação / Subprefeitura da Barra e JPA

Fim da
gratuidade

Guardas da Patrulha Ambiental resgataram uma coruja em uma residência localizada na Freguesia no
dia 15 de fevereiro. O resgate foi
realizado após contato do cidadão
com a Central 1746, da Prefeitura do

Rio. A coruja, do tipo orelhuda, foi
encontrada no pátio de um condomínio na Rua Fritz Feigl e estava com
um ferimento nos olhos. Ela se chocou com uma janela de vidro e não
conseguiu mais levantar voo. A ave
foi encaminhada para receber tratamento veterinário no Centro de Recuperação de Animais Silvestres
(CRAS), em Vargem Pequena.
A orientação para quem encontra
animais silvestres em área urbana ou
em qualquer situação de risco fora
do seu habitat é para que acione a
Patrulha Ambiental, que funciona 24
horas, através do telefone 1746. O
manuseio não é aconselhável e muito
menos tentar afugentar os animais,
pois pode agravar qualquer lesão que
eles apresentarem.

Os eventos-teste para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro que vão acontecer até o início
das competições, em 5 de agosto,
estão recebendo apoio de 280 agentes
da Força Nacional. São 22 eventosteste que já estão sendo realizados nos
Parques Olímpicos de Jacarepaguá,
do Maracanã e de Deodoro.
A previsão é a de que o efetivo cresça
nas semanas que antecedem as
Olimpíadas e Jogos Paralímpicos e
o número de agentes na cidade
chegue a 9,6 mil. A função desempenhada pela Força Nacional nas
competições será a de garantir a
segurança do público, dos atletas
e das instalações esportivas.

Você Repórter
Envie foto dos
problemas do
bairro para o JNB
Flagrou alguma irregularidade
em Jacarepaguá?
Fotografe e nos envie, juntamente
com um texto explicativo.
O nosso portal possui uma
seção especial para o envio de
fotos e reportagens.
No jornal impresso o material
poderá ser publicado na seção
“Repórteres de Jacarepaguá”
www.nossobairro.net
redacao@nossobairro.net
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Prepare-se para um
outono mais frio

Receitas
FÁTIMA GUERRA

GOURMET
FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Foto: Divulgação / Internet

Pasta deliciosa de bacalhau

O verão se despede em março, dando
lugar ao outono, que tem início a 01h30
do dia 20. Neste ano, a previsão é a de
que as temperaturas sejam mais baixas
do que no outono passado, que foi um
pouco mais quente devido ao fenômeno climático El Niño (causado pelas alterações na temperatura da água do
Oceano Pacífico, capaz de afetar o clima a nível mundial).
A nova estação possui noites mais longas,

Olá, amigos! Neste mês de março comemoramos a Páscoa e, como tradição,
na Sexta-feira Santa, muitas pessoas optam pelo consumo de peixe na ocasião. Uma boa sugestão é o bacalhau, que permite seu preparo de formas
diversas. Por isso, nossa receita traz uma pasta que pode, certamente, funcionar com entrada no almoço.

Receita
INGREDIENTES:
• 1 kg de bacalhau
• 1 cebola média picada
• 3 dentes de alho espremidos
• 1 pimentão verde picado
• 1 pimentão amarelo picado
• 1 pimentão vermelho picado
• 2 colheres de sopa de azeite
• 1 tomate picado
• 1 xícara de azeitonas verdes picadas
• 2 colheres de salsa picada
• 200 g de requeijão cremoso
• 200 g de cream cheese
MODO DE PREPARO:
• Dessalgue e desfie o bacalhau, retirando as espinhas e peles.
• Coloque no fogo uma panela com água e, quando levantar a fervura,
acrescente o bacalhau e deixe por 5 minutos, retirando em seguida.
• Numa frigideira coloque o azeite, o alho, a cebola e os pimentões coloridos.
• Refogue levemente.
• Deixe esfriar e junte ao bacalhau, já escorrido e frio.
• Misture bem e junte as azeitonas verdes.
• Acrescente o cream cheese e o requeijão.
• Envolva bem, acerte o sal, se necessário, e coloque a salsa picadinha.
• Sirva com torradinhas e bom apetite.

mudanças bruscas de temperatura e maior incidência de nevoeiros. De acordo com
os dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), durante o outono, as temperaturas
na região sudeste ficam mais baixas devido à entrada de massas de ar frio. As mínimas variam entre 12°C e 18°C, chegando
a menos de 10°C nas regiões serranas, e
as máximas oscilam entre 18°C e 28°C.
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Horóscopo
MALU RODRIGUES

ASTRÓLOGA,
MALUCATAO@GMAIL.COM

Previsão astrológica
do mês de março
Signo de Peixes:
Pessoas amáveis, sensíveis aos sentimentos dos outros e muito imaginativos. São muito queridos, mas tendem a não adiar suas próprias iniciativas. Elemento: água. Planeta: Netuno. Cor: verde claro. Pedra: ametista
Áries (21/03 a 21/04): as questões pendentes, arianos, devem ser concluídas com maior urgência e as dores de
cabeça virão.

Libra (23/09 a 22/10): olhe os
gastos excessivos, a questão
financeira deve ser controlada,
adie mais um pouco aquele
desejo querido.

Touro (21/04 a 20/05): momento de mudar a maneira de
pensar, dê vida as novas formas de criatividade, você se
surpreenderá.

Escorpião (23/10 a 21/11):
tudo aquilo que desejares com
firmeza e poder, para tua integridade moral, esse é o momento!

Gêmeos (21/05 a 20/06): você
estará irradiando felicidades,
mostrando todo o talento de
comunicador nos negócios.

Sagitário (22/11 a 21/12):
momento muito bom para planejar mudança de casa ou
mesmo uma reforma, o
resultdo será positivo.

Câncer (21/06 a 21/07): com
a ajuda do planeta Júpiter
junto à Lua, tudo que foi feito
com confiança, agora só trará alegrias.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
as questões com filhos, podem
dar muita dor de cabeça, mas
pensa com o coração que tudo
dará certo.

Leão (22/07 a 22/08): parcerias em alta, sentirá todo o seu
charme nas conquistas, pode
até surgir um novo amor.

Aquário (21/01 a 19/02): poderá sentir-se atraído por alguém
diferente dos seus meios de vida,
mas isso será mais forte!

Virgem (23/08 a 22/09): não
fuja da responsabilidade assumida, os seus desejos foram
além da realidade, agora tem
que assumir.

Peixes (20/02 a 20/03): você está
se sentindo a mais bela das mulheres, netuno junto ao sol a fará
crer que o céu é infinito!

Erros de português frequentes

REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

No dia a dia, é comum observarmos que algumas pessoas se confundem 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) Ressarcimento
O cliente receberá o ressarcimento pela mercadoria
danificada, e não ressacimento.
2) Discórdia
A discórdia entre as famílias foi resolvida, e não descórdia.
3) Fomentar
O encontro dos parlamentares fomentou a aprovação da lei, e não formentou.
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