
Audiência Pública esclarece
dúvidas sobre a lei complemen-
tar que garante aos moradores
a legalização de imóveis.

Doença que apresenta sintomas semelhantes aos da gripe comum levou a óbito
mais de 750 pessoas no País só neste ano, segundo boletim do Ministério da
Saúde. Confira os sintomas, formas de prevenção e tratamento da doença que
se tornam mais intensos no inverno.
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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.

Contagem regressiva
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos
do Rio de Janeiro se aproximam e
a Cidade Maravilhosa se prepara
para receber visitantes de diversas
partes do mundo. Os trajetos no
bairro vão mudar nos dias de com-
petições na Barra da Tijuca e no
Riocentro, leia na página 26, mas o
sistema de transporte continuará igual
por Jacarepaguá, apenas com peque-
nas alterações como redução na frota
que atende a região para remane-
jamento destinado as áreas dos jo-
gos. Isso significa BRTs e ônibus es-
cassos passando em intervalos mais
extensos e consequentemente super-
lotados, como já tem sido observa-
do desde o mês passado.
Por falar em BRT, os veículos ar-
ticulados completaram dois anos
de existência e, de fato, trouxeram
agilidade reduzindo o tempo de vi-
agem . Por outro lado, a ineficiente

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

fiscalização nas estações e nos
BRTs contribuem para atos de
vandalismo e práticas irregulares.
Nesta edição, você também pode-
rá conferir os sintomas, as formas
de prevenção e o tratamento da gripe
H1N1, na página 10. Confira na pá-
gina 11 as mudanças que a indústria
alimentícia adotará neste mês para
informar nos produtos a presença
de substâncias alergênicas.
Na parte cultural, o rapper MV Bill
sobe ao palco do Teatro Sesi Jaca-
repaguá cantando músicas de seu
novo álbum, intitulado “Contem-
porâneo”. Já o Teatro Bradesco Rio
recebe a cantora Bruna Goés no
show "Back to Amy - Tributo à Amy
Winehouse". Veja essas e outras pro-
gramações dos centros culturais da
região na página 17.

Boa leitura!
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Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está com inscrições abertas para concurso
público que visa o preenchimento de 21 vagas para o cargo de Assistente Téc-
nico de Gestão em Saúde, na Carreira de Suporte à Gestão em Ciência e Tecnologia,
Produção e Inovação em Saúde Pública.
Os candidatos devem possuir ensino médio completo e disponibilidade para
trabalhar em regime de 40 horas semanais. A remuneração é de R$ 2.313,61,
acrescida de auxílio alimentação no valor de R$ 458,00 e outras gratificações
descritas no edital. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00.
Um segundo edital da Fiocruz tem como objetivo contratar 10 profissionais para
o cargo de Especialista em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saú-
de Pública. Para se inscrever, é obrigatório que o candidato tenha doutorado
em ciências da saúde, ciências biológicas, ciências exatas e da terra ou enge-
nharias, com ênfase em biociências, bioquímica, biotecnologia, química, pro-
cessos químicos e bioquímicos ou engenharia química e, no mínimo, seis
anos de experiência na área, após a conclusão do doutorado. Também com
jornada de 40 horas semanais e vencimento básico de R$ 8.022,79, os se-
lecionados também receberão retribuição de titulação e auxílio alimenta-
ção no valor de R$ 458,00. O valor da taxa de inscrição é de R$ 250,00.
Para ambos os concursos, as inscrições deverão ser realizadas até o dia 08 de
agosto através do endereço www.concurso.fiotec.fiocruz.br.

Marinha do Brasil
O Comando do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil oferece 16 vagas a serem
preenchidas mediante a concurso público para prestação de serviço militar tem-
porário nos cargos de inspetor naval (11 vagas) e vistoriador naval (5 vagas).
Para participar, o candidato precisa ter habilitações em ciências náuticas, tecnologia
em construção, manutenção de sistemas de navegação fluvial ou tecnologia em
construção naval. As funções serão desempenhadas no Rio de Janeiro (RJ), Macaé
(RJ), Angra dos Reis (RJ) e Vitória (ES), por até oito anos. As inscrições deverão
ser realizadas através do endereço www.mar.mil.br. O valor da taxa de inscrição
é de R$ 55,00.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizará concurso público
destinado ao provimento de 7.500 vagas para a função de Agente de Pes-
quisas e Mapeamento com atuação nos municípios distribuídos nos 26
Estados Brasileiros e no Distrito Federal. Com jornada de 40 horas sema-
nais e salário de R$ 1.250,00, acrescido de auxílio alimentação e transporte, os
candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos de idade, ensino médio completo e
outros requisitos descritos no edital. As inscrições serão realizadas até o dia 19
de julho através do site da banca organizadora www.cesgranrio.org.br, median-
te pagamento da taxa de R$ 30,00.

Exército Brasileiro
A Escola de Formação Complementar do Exército Brasileiro (EsFCEx) oferece
44 vagas a serem preenchidas mediante a concurso público para ingresso no
curso de formação de oficiais do quadro complementar. São 40 vagas nas áreas
de ciências contábeis (7), direito (15), enfermagem (6), informática (10) e veteri-
nária (2) enquanto o que visa à admissão para o estágio de instrução e adapta-
ção de capelães militares, totalizam quatro oportunidades para candidatos com
credos católico apostólico romano (3) e evangélico (1).
Para participar, é necessário ter ensino superior com registro no órgão da res-
pectiva classe, ou ter formação teológica regular de nível superior, ordenação
de sacerdote católico romano ou ser consagrado como pastor evangélico, além
de ter comprovados ao menos três anos de atividades pastorais.
As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de agosto através do site
www.esfcex.ensino.eb.br, e o valor da taxa é de R$ 120,00.

Dicas de Concursos Audiência Pública
aborda questionamentos
sobre imóveis irregulares

Mais de seiscentas pessoas comparece-
ram a Audiência Pública realizada no Clube
Recreativo Português de Jacarepaguá, na
Taquara, no dia 22 de junho. O encontro
teve como objetivo esclarecer dúvidas de
moradores e representantes de condomí-
nios com relação a aplicação da lei com-
plementar nº 161/2016, que garante aos
moradores de Jacarepaguá o requerimen-
to, junto à Prefeitura do Rio, para a legali-
zação de imóveis.
Na ocasião, o presidente da Comissão de
Assuntos Urbanos, Chiquinho Brazão, des-
tacou que o prazo para a solicitação de
parcelamento do solo vai até o dia 30 de
dezembro deste ano. O vereador também
expôs que estão autorizadas a fazer o pe-
dido todas as pessoas que constem da
ortofoto de 2013, lotes e a respectiva
edificação, conforme disponível no Ins-
tituto Pereira Passos, da Secretaria Mu-
nicipal de Urbanismo e tenham área (ter-
reno) superior a 120 metros quadrados
com frente (testada) de no mínimo cinco
metros, com construção unifamiliar ou
bifamiliar. Para dar início ao processo o
solicitante deve comparecer à Estrada do
Tindiba, 1.499. Informações: 3814-2136/
3814-2138/ 3814-2561.

Confira o que é necessário para reque-
rer a legalização:

1º PARA O PARCELAMENTO DO SOLO –
I – para a regularização do parcelamento:
a) projeto de acordo com a Resolução SMU
nº 728 de 10 de julho de 2007;
b) discriminação em planta dos lotes
construídos, com legenda demonstrativa do
tipo de construção;
c) documentação:

certidão de ônus reais atualizada com
abrangência de até cento e oitenta dias
anteriores à data da emissão da certidão;
IPTU – Imposto sobre a Propriedade Pre-
dial e Territorial Urbana;
planta cadastral com a demarcação do
lote;
ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica ou RRT – Registro de Respon-
sabilidade Técnica do profissional res-
ponsável pelo projeto;
se representado por associação de mo-
radores, juntar contrato social, ata de
posse da administração requerente,
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas e cópias da identidade e do
CPF – Cadastro de Pessoas Físicas do
atual representante;
d) o Poder Público, através da área técnica
da Secretaria Municipal de Urbanismo -
SMU, especificará, quando da aprovação
e efetiva emissão da licença, se o parcela-
mento se enquadra como loteamento,
grupamento ou vila.
2º PARA A CONSTRUÇÃO –
II – para a regularização da construção:
a) formulário de licenciamento de edificação
residencial unifamiliar e bifamiliar, aprova-
do pelo Decreto nº 37.918 de 29 de outu-
bro de 2013;
b) planta de situação em escala superior a
1/250;
c) documentação:
instrumento que comprove a propriedade;
identidade e CPF do proprietário;
ART ou RRT do profissional responsável
pelo projeto e execução da obra;
demais declarações comuns a proces-
samentos de legalização e DARM - Do-
cumento de Arrecadação Municipal de
cinquenta por cento.
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Psicóloga

Benefícios do esporte

Ao iniciar uma atividade física, é comum a pessoa ter como intenção uma
mudança, que muitas vezes diz respeito a imagem corporal. E realmente o
esporte ou até mesmo uma caminhada, aliada a alimentação saudável, dis-
ciplina e realização de avaliação física trará modificações não só no corpo
do praticante, mas na sua vida em geral.
O corpo ficará mais forte, saudável, terá mais flexibilidade e disposição, porém
as conquistas alcançadas não se limitam ao físico do ser humano, mas também
se estende a questão emocional e social.
A prática de esportes realizada de maneira equilibrada proporciona uma
série de benefícios não apenas para o corpo, mas também para a mente,
além de favorecer e estimular o convívio social.
Estudos realizados apontam que praticar esportes contribui para a redu-
ção de doenças crônicas, como por exemplo, as cardíacas e as diabetes.
Os exercícios físicos favorecem a produção de neurotransmissores (que são
substâncias químicas produzidas em uma célula do nosso cérebro chama-
da neurônio) relacionados ao humor, que são a serotonina e a dopamina,
trazendo uma alteração positiva no humor e beneficiando pessoas com de-
pressão leve ou moderada.
A vivência esportiva permite o convívio social e traz a oportunidade de ad-
quirir novos conhecimentos e interações. A importância do desempenho
em equipe, assim como o respeito mútuo passam a fazer parte da vida de
seus praticantes, na tomada de uma maior consciência de si e do coletivo.
Respeitando as habilidades motoras e cognitivas de cada um, os esportes
ajudam a trabalhar a inteligência emocional, a perseverança, o raciocínio,
exercita a memória e desenvolve o senso de responsabilidade. As conquis-
tas alcançadas melhoram a confiança e autoestima de seus praticantes.
O esporte pode estar ligado à vida das pessoas desde a infância, porém ava-
liações médicas periódicas e identificação com o que se gosta de fazer, sem
imposições, são fundamentais para o êxito e continuidade de quem o pratica.

Referência:
http://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/esporte-saude.

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

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

Foto: Internet / D
ivulgação
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A Física e o cotidiano

JORGE BRUM
FÍSICO

BRUMJJ@GMAIL.COM

Sapientia Lucet in uultu e a
solidão da ciência
Quando olhamos fotos antigas, conseguimos lembrar de tantos detalhes que,
muitas vezes, somos transportados para o momento exato em que a fotogra-
fia foi feita. Quase sempre somos capazes de dizer, entre tantas coisas, o lo-
cal, o motivo, o fotógrafo, o ano e, às vezes, até o dia daquela imagem.
Imagine se pudéssemos tirar uma foto do universo? E, ao olharmos para ela,
que detalhes conseguiríamos descobrir? Que conclusões chegaríamos? Há
quem diga que é essa a grande metáfora do conhecimento humano. Mas, na
verdade, a história é ainda mais complicada.
Diferentemente de uma foto da nossa infância, quando temos a representa-
ção estática capturada durante um segundo de uma longa vida que pode
chegar aos 100 anos, ao tentarmos compreender o Universo seria o oposto:
tentamos entender todo o filme do Cosmos e seus 13.7 bilhões de anos es-
tando presos a um singelo lapso de tempo, quase como uma fotografia típi-
ca. Seria como se os personagens de um filme, a partir de uma das 24 poses
que compõem um mísero segundo da película, tentassem descobrir detalhes
dos telespectadores que estão no cinema os assistindo (hipótese bastante
perturbadora, não?). Essa sim é uma metáfora digna para nosso problemão.
Nesse sentido, a ciência é uma atividade de solidão. Enquanto existem pes-
soas para nos ajudarem nos detalhes, nas histórias daquela foto antiga, os
cientistas não têm ninguém a quem recorrer. Nada é garantido. Novas teorias
vivem sucedendo antigas e essa é a única certeza. Alguns dos maiores cien-
tistas da humanidade já foram suplantados. Newton se "apoiou nos ombros
de gigantes" e sucedeu Galileu. Einstein trouxe a relatividade e sucedeu Newton.
Mais cedo ou mais tarde, a própria relatividade ficará para trás. Essa é a ciên-
cia. E, se não há linha de chegada e não há rota para a vitória, como deve-
mos nos guiar por esses caminhos tortuosos e incertos?
Quando duas pessoas observam, digamos, um quadro de um pintor famoso,
os comentários tendem a ser tão variados, que elas parecem estar vendo imagens
diferentes. Qual das versões é a correta? Aquela que dá mais detalhes técni-
cos, como o tipo de tela, pincel, combinação de tintas, tipo de traço etc ou
aquela que simplesmente tenta descrever o que vê diante de si, sem qualquer
conhecimento prévio?
Agora, imaginem quando pessoas diferentes e de formações bem distintas
observam o Universo em si: Existem muitas interpretações para os mesmos
fenômenos. Tribos ancestrais percebiam alguns fenômenos naturais como
entidades vivas e, algumas vezes, como divindades. Alguns países até hoje
homenageiam "Thor", o Deus do Trovão, em seus calendários. A ciência mo-
derna é capaz de explicar em detalhes o fenômeno do trovão. E a pergunta
mais uma vez se aplica: Qual a melhor explicação? Qual a correta?
Não há resposta trivial para nenhuma pergunta desse tipo. Para a ciência não
há verdade absoluta! Simplesmente a ciência escolheu uma rota e segue trilhá-
la em seu próprio caminho. Não há quaisquer críticas a qualquer outro cami-
nho escolhido por outras correntes.
O cardeal dominicano do século XIII Hugo de Saint-Chair escreveu em seu livro
"Provérbios Livres" a seguinte frase: "Sapientia Lucet in uultu" ou "a sabedoria
brilha nos olhos de quem a possui", em tradução interpretativa.
Talvez seja essa a única forma de nos guiarmos nessa escuridão que a ciência
trilha: através do brilho no olhar daqueles que conseguem ver para além do
trivial. Mas o verdadeiro brilho vem acompanhado de humildade, perplexida-
de, surpresa e até temor e só pode acontecer para aqueles que querem ver
além da névoa diária que tampa nosso olhar; que nos impede de ver ao longe.
Einstein certa vez escreveu "A coisa mais bela que podemos experimentar é o
mistério. É a fonte de toda a verdadeira arte e toda a ciência. Para aqueles
que essa emoção é uma estranha, quem não é mais capaz de parar para
contemplar e ali permanecer extasiado em temor, está absolutamente morto:
seus olhos estão fechados".

Sapientia Lucet in Uultu.

Autor escreve livro
sobre época das senzalas

“No tempo das senzalas” é o título do novo
livro do morador da Taquara, José Rolan-
do. A obra relembra a difícil história vivida
pelos negros no século XIX, quando os
mesmos eram comprados e vendidos li-
vremente nas feiras e também apresenta
a coragem que os fez suportar em silên-

cio as opressões, em busca da liberdade.
A literatura contém 207 páginas e possui
uma narrativa envolvente, que prende a
atenção do leitor até seu desfecho.
Informações:
José Rolando da Silva: (21) 3342-2037
jose.rolando@hotmail.com

Prazo para vistoria anual
de veículos é estendido

O Detran-RJ ampliou os prazos para a rea-
lização da vistoria anual obrigatória. Sendo
assim,  os veículos de placa com final 0 e 1,
que deveriam ter realizado procedimento até
o dia 31 de maio, agora poderão fazê-lo até
o dia 31 de agosto, assim como os veículos

com final de placa 2, cujo prazo anterior era
30 de junho. Pelo novo calendário, os pra-
zos vão de até 31 de agosto (placas com fi-
nais 0, 1 e 2) até 30 de novembro (finais 8 e
9). Antes, os prazos eram entre 31 de maio
(finais 0 e 1)  31 de outubro (finais 8 e 9).
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Promessa de um paraíso passou depressa
Corredor Transcarioca completa dois anos

Ao longo desses dois anos de operação, o BRT Transcarioca
trouxe à população da região mais agilidade no transporte
de passageiros, mas o sonho está virando um pesadelo.
O corredor expresso, que liga a Bar-
ra da Tijuca ao Aeroporto Internaci-
onal Tom Jobim, foi inaugurado em
junho de 2014. Desde a sua implan-
tação alguns problemas ainda persis-
tem e precisam ser solucionados.
A pouca fiscalização nas estações
contribuem para que as mesmas
sejam alvo de vandalismo, que só
neste ano já custou mais de R$ 200
mil ao Consórcio BRT. Isso sem
contar a escassez de cordialidade por
parte de usuários que atravessam as
pistas do corredor expresso fora da
faixa, entram e saem pelas portas la-
terais das estações sem pagar pas-
sagem, não respeitam as filas indi-
anas para ingressarem no BRT e nem
sequer esperam o desembarque de
passageiros para embarcarem nos
ônibus articulados.
Outros problemas que ganham des-
taque é a notória presença de came-

lôs e pedintes, que é proibida, e o fato
de alguns motoristas não pararem os
BRTs adequadamente nas portas das
estações, obrigando os passageiros
a “pularem” uma longa distância ou
a se esquivarem no pequeno espaço
não alinhado para a passagem. Ulti-
mamente, os usuários do BRT Trans-
carioca também estão sofrendo o
longo período de espera pelos veí-
culos articulados nas estações e a
consequente superlotação dos ônibus
que já vinham cheios. Inclusive os te-
levisores das estações que marcavam
por volta de cinco minutos o tem-
po aproximado para a chegada do
próximo BRT, agora chegam a prever
cerca de 20 minutos de espera. O que
está ruim pode ficar ainda pior com
os Jogos Rio 2016 em que os usuá-
rios convencionais terão que compar-
tilhar o uso dos seus ônibus articu-
lados com os visitantes.



1 0 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET Quer anunciar?  3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net

Inverno pode favorecer propagação de H1N1
Doença atingiu cerca de 119 pessoas no Rio de Janeiro em 2016
O vírus influenza A (H1N1) levou a óbito neste ano 764 pessoas no
Brasil, sendo 36 no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com bole-
tim mais recente divulgado em maio pelo Ministério da Saúde. Os
dados mostram que as regiões sudeste e sul foram as que apre-
sentaram maior incidência de amostras positivas da doença.

Segundo a pesquisa, um total de 3.978
casos de síndrome respiratória aguda
grave (SRAG), que é uma complicação
da gripe, por influenza A foram noti-
ficados no País ao longo de 2016, sen-
do 119 no Rio de Janeiro. Até o final
da campanha de vacinação contra a gripe
H1N1, em maio, a região sudeste foi a
que apresentou o melhor desempenho
com um total de 93,9% de pessoas
imunizadas. As vacinas aplicadas abran-
geram indivíduos dos grupos de riscos
contra três subtipos do vírus da gripe,
incluindo o vírus tipo A, causador da
gripe H1N1.
O Rio de Janeiro teve imunizado 88,3%
desse índice com um total de 3.217.075
doses aplicadas. O público-alvo da
campanha envolveu crianças de 6 me-
ses a 5 anos, gestantes, mulheres que
deram à luz há menos de 45 dias, ido-
sos, profissionais da saúde, entre outros.
A médica infectologista do Hospital
Rios D’Or Silvia Maria Araujo de Oli-
veira (CRM: 52.76923-1) explica que a
vacina contra a gripe é, de fato, uma
importante medida de prevenção da
doença, mas não é a única a ser adota-
da. “Nos períodos de circulação do
vírus, as medidas para prevenção de-
vem ser reforçadas como, lavar as mãos
frequentemente com sabão ou álcool
gel; cobrir a boca e o nariz quando
espirrar ou tossir, evitando a contami-
nação das mãos, com um lenço ou na
dobra interna do cotovelo e evitar
multidões ou aglomerados”, orienta.

Sobre a influenza A (H1N1)
A influenza A, também conhecida como

H1N1 ou gripe suína, é uma infecção viral
aguda transmitida por uma mutação do
vírus da gripe comum, afetando o sis-
tema respiratório. De fácil transmissi-
bilidade, ela ocorre através de secreções
das vias respiratórias da pessoa conta-
minada ao falar, tossir, espirrar ou pe-
las mãos. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) estima que a influenza
acometa 5 a 10% dos adultos e 20 a 30%
das crianças, causando 3 a 5 milhões de
casos graves e 250.000 a 500.000 mortes
por ano.
Os sintomas da H1N1 são semelhan-
tes aos da gripe comum, febre alta e
tosse, porém podem ser acrescidos de
dor no corpo e de cabeça, garganta
inflamada, tosse, rinite e, nas crianças,
otite média, náuseas e vômitos tam-
bém poderão estar presentes. A in-
fectologista expõe que os sintomas
podem surgir após um período que
varia de 1 a 4 dias do contágio e de-
saparecem com 3 a 7 dias do início da
doença, embora o mal-estar e a tosse
possam persistir por mais de duas se-
manas, em alguns casos. “Mesmo asso-
ciado a um quadro viral autolimitado na
maioria dos casos, o vírus da influenza
possui o potencial de causar quadros clí-
nicos mais graves como, pneumonia viral,
infecções bacterianas secundárias (otites,
sinusites, pneumonia) ou coinfecções por
outros vírus”.
Assim como os outros tipos de gripe,
a H1N1 é mais comum no inverno. O
Ministério da Saúde alerta que as pes-
soas infectadas busquem tratamento nos
postos de saúde. “A recomendação é
sempre procurar atendimento médico

para avaliação inicial dos fatores de risco
de gravidade envolvidos e início pre-
coce de tratamento, se esse for indica-
do”, frisa Oliveira. Na maioria das vezes
o tratamento é feito apenas com me-
dicamentos sintomáticos. Entretanto,
pacientes de maior risco de gravidade
da doença como gestantes, adultos com
mais de sessenta anos, crianças meno-
res de dois anos e indivíduos que apre-
sentem doença crônica especialmente
doença respiratória crônica, cardiopa-

tia, obesidade (IMC = 40), diabetes
descompensada, síndrome de Down,
imunossupressão e imunodepressão,
devem ser tratados com agentes anti-
virais. “O reconhecimento precoce, em
até 48 horas desde o início dos sinto-
mas é essencial para uma adequada
resposta ao tratamento, quando indica-
do”, destaca a médica. Entre os especia-
listas indicados para diagnosticar a gri-
pe H1N1 estão clínico geral, infectologista
e pneumologista.

Fotos: D
ivulgação / Internet
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Anvisa obriga indústria a mudar rótulo de alimentos
Presença de substâncias alergênicas devem ser informadas nas embalagens

A partir deste mês, a indústria alimentícia passa a ser
obrigada a informar no rótulo dos produtos a presen-
ça de substâncias alergênicas, como crustáceos,
amendoim e leite.

A resolução, aprovada em julho
do ano passado, determina que
os fabricantes de alimentos e
bebidas evidenciem nos rótulos
informações sobre a presença,
derivados ou apenas traços dos
17 principais alimentos causadores
dereações alérgicas como, trigo
(centeio, cevada, aveia e suas es-
tirpes hibridizadas); crustáceos;
ovos; peixes; amendoim; soja; leite
de todos os mamíferos; amêndoa;
avelã; castanha-de-caju; castanha-
do-Pará; macadâmia; nozes; pecã;
pistaches; pinoli; castanhas, além
de látex natural. Se não for possí-
vel garantir a ausência das subs-
tâncias, o rótulo deve fazer o alerta
informando qual substância aler-
gênica pode estar contida.
Porém, os produtos que já estão
disponíveis nas prateleiras dos
mercados, não precisarão ser re-

tirados, pois o prazo é válido
apenas para a mudança na linha
de produção. Os produtores que
ainda não se adaptaram, têm a
opção de apenas adicionar uma
etiqueta ao produto, em vez de
alterar o rótulo.
O objetivo da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) é,
com a medida, evitar que pais e
responsáveis por crianças com
alergias continuem enfrentando
dificuldades para identificar quais
alimentos podem ou não ser con-
sumidos pelos pequenos. Segun-
do a agência reguladora, a esti-
mativa é a de que 6% a 8% das
crianças com menos de 6 anos de
idade sofram de algum tipo de
alergia. Na maioria dos casos, a
única solução possível é evitar o
consumo dos alimentos causado-
res da aversão.
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História das Olimpíadas
A primeira edição dos Jogos Olímpicos aconteceu, em 1896, em Atenas
e desde então, o evento vem crescendo de tal maneira a ponto de se
tornar o maior do planeta, capaz de reunir delegações de mais nações
do que a Organização das Nações Unidas (ONU) conseguiu agregar.

Medalhas em homenagem
aos Jogos Rio 2016 estão
disponíveis para venda

O Comitê Rio 2016 e a Casa da Moeda
do Brasil (CMB) lançaram no dia 9 de ju-
nho um conjunto de medalhas comemo-
rativas dos jogos Olímpicos e Paralímpicos
do Rio de Janeiro. Os objetos foram fa-
bricados em ouro, prata, bronze e bron-
ze dourado e trazem estampadas imagens
alusivas à história dos Jogos Olímpicos,

Foto: Casa da M
oeda

aos mascotes Vinicius, Tom e Ginga, além
de pontos turísticos da Cidade Maravilho-
sa. Os artefatos não são iguais aos que
serão entregues aos atletas na premiação
das competições. Eles estarão disponíveis
para venda através da internet e também
em pontos estratégicos da Cidade e cus-
tam entre R$ 70 e R$ 9.560.

Rio entra no
clima olímpico

A poucos dias dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos do Rio de Janeiro, a Cidade
Maravilhosa sofre com a crise do Estado na
saúde, na educação, na segurança, entre
outros, mas se esforça por se manter bela
durante o grande evento. Os Jogos Olímpi-
cos acontecem entre os dias 5 e 21 de agosto
e os Paralímpicos entre os dias 7 e 18 de
setembro. As competições serão realizadas
nas zonas da Barra da Tijuca, Copacabana,
Maracanã e Deodoro.
A maior parte das modalidades serão dis-
putadas na Barra da Tijuca, incluindo o golfe,
que será realizado no Campo de Golfe,
localizado entre a Avenida Lúcio Costa e a
Avenida das Américas. O Parque Olímpico
da Barra, com área total de 1,18 milhão de
metros quadrados, será palco principal das
competições de basquete, judô, taekwondo,
luta-livre, luta greco-romana, handebol, tê-
nis, ciclismo (pista), polo aquático, natação,
nado sincronizado, ginástica artística, ginás-

tica rítmica, ginástica de trampolim, esgri-
ma e saltos ornamentais. Durantes as
Paraolimpíadas, o Parque Olímpico sediará
as competições de basquete em cadeira de
rodas, rúgbi em cadeira de rodas, judô,
bocha, futebol de cinco, golbol, tênis em
cadeira de rodas, ciclismo e natação.
Já o Riocentro, em Jacarepaguá, terá alguns
dos pavilhões do seu Centro de Conven-
ções adaptados para a disputa de espor-
tes como boxe, tênis de mesa, badminton,
halterofilismo e levantamento de peso.
O policiamento na região foi reforçado e está
sendo feito com apoio da Força Nacional
desde os eventos-teste para os jogos. A
previsão é a de que o número de agentes
na cidade chegue a 9,6 mil nas semanas
que antecedem as Olimpíadas e as Para-
limpíadas. A função desempenhada pela
Força Nacional nas competições será a de
garantir a segurança do público, dos atle-
tas e das instalações esportivas.
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Cidade se prepara para sediar Jogos Olímpicos e Paralímpicos em agosto e setembro

Confira os períodos e pontos de venda das medalhas:
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No Bairro Acontece...

DE OLHO NOS LIVROS
O Center Shopping Rio, sediou durante o mês de junho a feira de
livros “Mundo Fantástico da Leitura e dos Fantoches”. O evento
disponibilizou aos leitores títulos de diversos gêneros: infantil, infanto-
juvenil, literatura brasileira, romances, ficção, biografias, saúde,
culinária, jurídico e fantoches.

BLACK BIRD É SUCESSO!
No dia 10 de junho, a banda Black Bird, cover dos Beatles, se apre-
sentou no Center Shopping Rio, no Tanque. O show contou com
clássicos de sucesso do grupo, como “Let It Be” e “Hey Jude”.

CARTAS DE DRUMMOND
Nos dias 11 e 12 de junho, o Teatro de Câmara da Cidade das
Artes recebeu o emocionante monólogo desenvolvido pela atriz
Sura Berditchevsky a partir das correspondências do poeta Carlos
Drummond de Andrade e sua filha Maria Julieta.

RACE NO SESI
O Teatro Sesi Jacarepaguá foi palco do espetáculo Race no dia
17 de junho. O elenco contou com a participação de Heloísa
Jorge, Nill Marcondes, Gustavo Falcão e Yashar Zambuzzi.
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VIDEOCLIPE NA FREGUESIA
A cantora Luiza Barros gravou no dia 14 de
junho no Recanto da Serra, na Freguesia, o
clipe de sua nova música "Delirar".

SE ESSA PRAÇA FOSSE MINHA
A Praça do Barro Vermelho recebeu no dia 19 de junho o grupo
Trupe de Lá Tag na apresentação de dança e peça teatral Se
essa praça fosse minha.

Fo
to

: C
en

te
r S

ho
pp

in
g 

/ 
D

iv
ul

ga
çã

o

Fo
to

:  D
ieg

o 
A

ire
s

Fo
to

: C
en

te
r S

ho
pp

in
g 

/ 
D

iv
ul

ga
çã

o
Fo

to
: R

od
rig

o 
M

en
ez

es

Fo
to

: I
lan

 P
ell

en
be

rg
 /

 @
O

ito
eO

ito
A

ge
nc

ia 
/ 

Re
pr

od
uç

ão
 F

ac
eb

oo
k 

Ci
da

de
 d

as
 A

rte
s



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

O Center Shopping Rio, no Tanque, recebe até 18
de setembro, a Expoarte Internacional. A feira pode
ser conferida de segunda a sábado, de 10 às 22
horas e domingos e feriados, de 13 às 21 horas. A
Expoarte reúne a arte da cultura popular brasilei-
ra, através do artesanato, além de fazer com que
todos os interessados tenham acesso às manifes-
tações artísticas de outros lugares do mundo. Na
gastronomia, os destaques são os queijos, vinhos

e doces.  A feira acontece no segundo piso, em frente à Praça de Alimentação
com entrada gratuita. O Center Shopping Rio fica na Avenida Geremário Dantas,
404, Tanque. Tel: (21) 3312-5001

Tanque recebe feira internacional
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TEATRO BRADESCO RIO
(Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do
Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)
www.teatrobradescorio.com.br

Dia 3 - Abba Mamma Mia - The Tribute
Show - O espetáculo argentino é uma
homenagen criada para o grupo ABBA,
agora em turnê pelo Brasil. Às 20h.

Dia 5 - Show "Os Arrais". Dupla brasileira
de indie folk, composta pelos irmãos Tiago
Arrais e André Arrais. Utilizando-se de
temáticas cristãs, a banda tornou-se no-
tória em 2013 com o seu segundo disco
"Mais", que recebeu avaliações favoráveis
da mídia especializada. Às 21h

Amy, Cor do Som e Abba na Barra

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

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

Dias 1 a 31/7 - Exposição fotográfica da
Cia 2 Banquinhos. Com aproximadamen-
te 50 fotos, a exposição retrata o olhar
de mais de 10 fotógrafos que registraram
o trabalho da Cia 2 Banquinhos, que tem
o objetivo de resgatar e preservar o tom
descontraído e mágico do teatro de rua,
do circo e do palhaço. De terça a sexta,
das 9h às 21h. Entrada franca.

Dias 9 e 16/7 - Peça teatral "O palhaço
que sabia voar". Dentro dos devaneios
de um poeta que vive entre o sonho e rea-
lidade, o espetáculo leva o público a sentir
como é estar dentro de um processo de
criação de uma obra de arte. Às 18h.
Ingresso: R$ 10.

Dia 12 - Peça teatral "2ª mostra de
esquetes do Teatro SESI Jacarepaguá".

Torneio de games e jogos no Sesi - 2º round

As turmas do infantil, jovens e adultos,
das oficinas culturais do SESI, sobem ao
palco encenando esquetes teatrais reple-
tas de muito humor. Às 20h. Entrada franca.

Dia 15 - Show com o rapper "MV Bill" às
21h. Ingresso: R$ 10.

Dias 22 e 29/07 - Peça teatral infanto-
juvenil "Miguel, o invisível", às 20h. In-
gresso: R$ 10.

Dias 23 - Peça teatral "Os Sapos". Pre-
miado espetáculo de Renata Mizrahi,
discute ligações afetivas que unem os
casais.Classificação etária: 16 anos.Às
21h. Ingresso: R$ 10.

Dias 27 - Peça teatral stand-up "Antes
Solo do que mal acompanhado" com
Claudio Torres Gonzaga. O comediante,
integrante do grupo Comédia em Pé,
reúne vários gêneros de comédia, como
num cabaré de humor. Personagens,
esquetes, números musicais e improvi-
so. Tudo costurado com stand-up, além
de estar aberto a sugestões vindas da
internet. Às 21h. Ingresso: R$ 40.

Dia 28 - Torneio de games e jogos - 2°
Round (veja destaque) - A partir das 18h

Dia 30 - Oficina infantil "Oficirco Bigugi -
Oficinas de Circo". Aulas práticas de
malabares, acrobacia de solo, maquiagem
e confecção de equipamentos com ma-

terial reciclável, às 16h. Entrada franca.

Dia 30 - Peça Infantil "Palhaçaria Circo
Show". O espetáculo instiga os especta-
dores a participar como ator-colaborador
nas acrobacias e palhaçadas, às 17h.
Ingresso: R$ 10.

Um mega torneio de jogos eletrônicos e card games ocupa o Teatro SESI
Jacarepaguá com as finais transmitidas no Palco. Além da interatividade
com novidades sobre o mundo dos games e uma rara exposição de
consoles clássicos. Dia 28, a partir das 18h

Mesa 5
Jogo: PAC-Man
Plataforma: Fliperama Arcade
Máximo de inscrições:
16 Participantes
Tempo aproximado: 1h30

• Premiação em troféu para os pri-
meiros lugares e medalhas para se-
gundos e terceiros lugares em todos
os torneios.
• As inscrições para o torneio aconte-
cem por ordem de chegada
• O free play é livre antes e depois
dos torneios.
Ingresso: R$ 10

Programação dos torneiros:

Mesa 1
Jogo: Futebol Pro Evolution Soccer 2016
Plataforma: PlayStation 4
Máximo de inscrições:
8 Participantes
Tempo aproximado: 3 horas

Mesa 2
Jogo: Mortal Kombat X
Plataforma: Xbox One
Máximo de inscrições:
16 Participantes
Tempo aproximado: 1h30

Mesa 3
Jogo: Naruto Shippuden 4
Plataforma: PlayStation 4.
Máximo de inscrições:
16 Participantes
Tempo aproximado: 1h30

Mesa 4
Jogo: Street Fight 5
Plataforma: PlayStation 4
Máximo de inscrições:
16 Participantes
Tempo aproximado: 1h30

O teatro Sesi Jacarepaguá fica
situado na Av. Geremário
Dantas, 940 - Freguesia
Informações:
3312-3753 / 3312-3788
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Dia 7 -Show com a banda "A Cor do Som".
Sucesso absoluto de público nos anos 70
e 80, o grupo A Cor do Som está de volta
à cena na sua formação original. Às 21h

Dia 27 -Show "Back to Amy
- Tributo à Amy Winehouse".
Liderado por Bruna Goés,
que dá voz aos grandes su-
cessos da Amy. Antes mes-
mo de ficar conhecida no
The Voice Brasil 2013, Bru-
na já havia conquistado o
público catarinense com os
shows de tributo à Amy
Winehouse. Às 21h

ASSOCIAÇÃO DE
MULHERES AQUILAH
Rua Florianópolis,908 - Praça Seca
Informações: 2454-6202

Dia 16 - Sensacional Festa Julina com
barracas de comidas típicas, quadrilha,
artesanato e música ao vivo. Às 16h

Foto: M
. M

onteiro
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Direito

DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Patrimônio Público

Patrimônio Público pode ser definido como o conjunto de bens e direitos
que pertence a todos e não a um determinado indivíduo ou entidade. Tam-
bém pode ser um conjunto de bens à disposição da coletividade.
A Lei 4.717 de 29 de junho de 1965 dispõe sobre patrimônio público, seu
valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico que pertencem aos
entes da administração pública direta ou indireta.
A preservação deste bem deverá ser feita por aquele que estiver adminis-
trando-o, em que deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para
sua preservação e conservação.
Um exemplo é o patrimônio público escolar. Entendo que sua conservação
seja uma questão de educação que a princípio deveria vir de casa, mas
infelizmente foi transferida para a escola. A escola com todos os seus mate-
riais é um exemplo claro de bem público de uso da coletividade, pois, não
pertence ao governo, ao diretor, aos alunos e nem aos professores, mas a
toda coletividade, comunidade, mantido com os recursos das pessoas que
a usam, que mantém os mesmos interesses.
É necessário que toda a comunidade tenha o sentimento de civilidade, ci-
dadania, responsabilidade e ensine aos seus a trazer os mesmos sentimen-
tos a fim de que trabalhem para sua conservação.
Se não pode chegar com dinheiro, chegue com trabalho, com ideias para
melhorar ainda mais aquilo que já está bom, pensando naqueles que estão
por vir. A preservação permitirá aos novos alunos usufruírem tanto quanto
àqueles que já usufruíram.
A ideia de que por ser patrimônio público não nos pertence está completa-
mente fora do contexto de coletividade. Cada um de nós deve fazer um esforço
para conservar aquilo que também nos pertence. Vamos conscientizar o povo
sobre a necessidade de se preservar um patrimônio público e a consequência
que poderá advir da sua não preservação. Sendo assim, nos tornaremos
um povo sem história pela ausência do passado e inexistência de futuro.
Reflitamos sobre isso.
Um forte abraço e fiquem com Deus.

Texto veiculado na edição nº 46 do Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá.
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
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NEGATIVO
Apesar de ser considerado crime, o vandalismo lamentavelmente compõe
a paisagem da região. Pichações e cartazes colados em muros do bairro
evidenciam a impunidade. Ainda que não seja possível identificar quem pi-
cha, não se pode dizer o mesmo de quem cola cartazes, tendo em vista
que neles está presente a divulgação de algo.

POSITIVO
Um ecoponto para coleta de óleo de cozinha usado foi instalado na esqui-
na da Rua Caviana com Rua Bacairis, na Taquara. No contêiner, o óleo deve
ser depositado dentro de garrafas pets fechadas. O descarte incorreto de
óleo de cozinha pode gerar fortes danos ambientais. Tendo em vista que a
cada litro da substância lançada nos rios contamina cerca de 20 mil litros
de água.
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Governador de São Paulo participa de
curso de formação política no Rio
Geraldo Alckmin destacou reforma política e crise financeira no Estado

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin,
se reuniu no dia 11 de junho com os pré-candi-
datos do Partido da Social Democracia Brasi-
leira (PSDB) a prefeito e a vereadores no Rio
de Janeiro.
A conversa contou com a
participação de políticos de
todo o Estado para o cur-
so de formação política rea-
lizado pelo diretório regio-
nal do partido, em parceria
com a seção Rio do Insti-
tuto Teotônio Vilela 9ITV.
Durante o encontro, Alckmin
abordou temas como refor-
ma política, rigidez fiscal e
diálogo com a população,
além de apontar a necessi-
dade de bons gestores para
contornar as dificuldades fi-
nanceiras enfrentadas no
Estado. “É difícil exercer o

mandato num momento
em que a crise diminui a ca-
pacidade de investimento.
O que vai contar é a capa-
cidade de gerir, de ser cri-
ativo e de tomar decisões”,
discursou o governador de
São Paulo. O encontro
contou com a participação
de aproximadamente 400
pessoas, inclusive com o
deputado federal Otavio
Leite (presidente da Exe-
cutiva Estadual do PSDB)
e com o senador José Aní-
bal (presidente nacional do
ITV).
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REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

PINGUELAS NA CURICICA

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

ASSUNTO: REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

Como se não bastassem as obras da Transolímpica nas proximidades
e o lixo jogado por moradores, o rio Pavuninha também sofre com as
construções irregulares em sua margem. As pontes (pinguelas) impro-
visadas por “moradores” representam risco para os mesmos e para a
natureza. Nesta foto, também é possível visualizar um monte de en-
tulho que, com uma chuva forte, será carregado para dentro do rio.

Joana Fontes

CONVIVENDO COM A SUJEIRA

Os entulhos deixados nas ruas por carroceiros e lixos descartados por
moradores representam um grave problema na Curicica. São cadeiras,
aparelhos eletrônicos como carcaças de televisões, monitores, aparelhos
de som, entre outros. A Prefeitura do Rio oferece gratuitamente serviço
de remoção desses materiais através do canal 1746, falta apenas um pou-
co de bom senso por parte de quem comete esses atos.

Gilmar Freitas

Campanha alerta
sobre riscos de pombos

No dia 7 de junho, a Vigilância Sanitária lan-
çou a campanha "Criptococose: não seja
cúmplice" no intuito de orientar a popula-
ção sobre os riscos que a superpopulação
de pombos pode provocar à saúde, além
de oferecer alternativas para evitar a re-
produção das aves.
 A campanha tem como objetivo desper-
tar na população a conciência de não ali-
mentar pombos e nem oferecer abrigo, já
que é a abundância de alimentos e a fácil
acomodação propiciam a rápida reprodu-
ção dos mesmos, e provocam descontro-
le, levando o risco de zoonoses (doenças
que os animais transmitem aos homens).
Entre as principais doenças que o pombo

provoca está a criptococose, que é conside-
rada a mais grave, pois ataca as vias respi-
ratórias, por meio da inalação da poeira das
fezes ressecadas, que são carregadas de
fungos prejudiciais à saúde. As outras zoo-
noses são histoplasmose, clamidiose, sal-
monelose, dermatites e alergias. Todas
provocadas pelo contato com as fezes.
Quem morar, trabalhar ou transitar em
locais onde há grande quantidade de
pombos pode solicitar a visita de técni-
cos da Vigilância Sanitária, que irão ao
local analisar a situação, para passar as
orientações mais adequadas. A visita
pode ser solicitada pela central de aten-
dimento 1746.

S.O.S.

Disque-Denúncia pede socorro
O Disque-Denúncia passa por dificuldades financeiras e solicita doações
da população para continuar funcionando. Apesar de não ser governa-
mental, o serviço funciona em parceria com a Secretaria de Estado de
Segurança do Rio de Janeiro. O Disque-Denúncia está sem receber ver-
bas desde o final do ano passado. Informações: www.disquedenuncia.org.br
ou (21) 2518-1920.
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Envie foto dos
problemas do
bairro para o
JNB
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 Jacare-
paguá”. www.nossobairro.net /
redacao@nossobairro.net

Você Repórter

Cultura
Morador do Tanque lança livro

O ex-ator e publicitário Fábio Corrêa
está lançando o livro “Embaixador
Espiritual - A Libertação dos Oprimi-
dos”, uma ficção que descreve a
ação do mundo físico e espiritual,
dando vida a um jovem super-herói
chamado Emanuel que, ao sofrer um
acidente e se tornar paraplégico, põe
sua fé em Jesus e recebe poder para
vencer os espíritos malignos.
“Embaixador Espiritual – A Liberta-
ção dos Oprimidos” oferece aos lei-
tores, ação, suspense, romance e
esperança de um mundo melhor de
forma compacta e diversificada, tra-
zendo temas como bullying, pedo-
filia, alcoolismo, alienação digital,
entre outros.

Informações:
www.autografia.com.br/loja
facebook.com/fabiocorrea.autor

Novas regras

Segurança

Apoio

Rios D’Or promove palestras sobre
tratamentos para o Alzheimer

O Grupo do Apoio a Familiares de Pessoas com Alzheimer promovido
mensalmente pelo Hospital Rios D’Or, na Freguesia, receberá no dia 26
de julho, às 14 horas, a neurologista Mariana Acchar, que abordará o tema
“Tratamentos para o Alzheimer”. A iniciativa busca colaborar com a melhoria
da qualidade de vida de pessoas com a doença e seus familiares. O encontro
é gratuito e será realizado no auditório da unidade, localizada na Estra-
da dos Três Rios, 1.366, na Freguesia. As vagas são limitadas. Os inte-
ressados devem se inscrever pelo e-mail marketing@riosdor.com.br.
Informações: (21) 2448-3646

Doe sangue
Hospital Pedro
Ernesto está sem
estoque de sangue
O Hospital Universitário Pedro
Ernesto (HUPE), em Vila Isabel, está
com o estoque de sangue pratica-
mente vazio. Inclusive as cirurgias
realizadas no local precisaram ser
canceladas no mês passado devi-
do ao problema. Para doar com hora
marcada, ligue 2868-8134, de 8 às
15 horas, garantindo antecedência
na doação de sangue.
Informações: www.hupe.uerj.br/
hupe/doar_sangue.php. O Hospital
Universitário Pedro Ernesto fica lo-
calizado no Boulevard 28 de setem-
bro, 77, Vila Isabel.

Naturalidade No ar

Notas

PM ganha aeronaves para patrulhamento nas Olimpíadas
A Polícia Militar contará com dois novos
helicópteros para garantir a segurança
durante os Jogos Olímpicos no Rio de
Janeiro. As aeronaves bimotor modelo
EC145 são semelhantes às que foram
utilizadas em Londres, nas Olimpíadas de
2012. Os helicópteros possuem software
que pode ser adaptado para diversas
funcionalidades, entre elas a aquisição de
imagens aéreas, intervenções táticas,
salvamento aeromédico, além do trans-
porte de equipes.

Portadores de
HIV perdem
gratuidade
ilimitada nos
ônibus
Os portadores do vírus HIV não
possuem mais acesso ilimitado na
gratuidade total nos ônibus muni-
cipais do Rio, pois tiveram a quan-
tidade de viagens reduzida após
o recadastramento do Riocard. Por
realizarem tratamento continuado,
desfrutavam de um benefício que
foi modificado nas novas regras de
uso do passe livre.
Informações:
cartaoriocard.com.br/rcc/gratuidade

Desde o dia 1º de junho, as car-
teiras de identidades emitidas pela
Diretoria de Identificação Civil do
Detran/RJ passaram a conter, no
campo “Naturalidade”, o municí-
pio de origem da pessoa identi-
ficada, além do seu Estado de
origem, como já era explicitado no
documento.
A mudança, que já vinha sendo
adotada em outros Estados, como
Rio Grande do Sul, São Paulo,
Minas Gerais, Sergipe, Pernam-
buco, Bahia, Pará e Amazonas, e
o Distrito Federal, visa aperfeiçoar
os dados de identificação do cida-
dão no caso de ele recorrer ao
Detran para a obtenção da primeira
ou segunda via de sua identidade.

Carteira de
Identidade passa a
informar município
de nascimento
do cidadão

Patrulhamento
é reforçado
na Grajaú-
Jacarepaguá
Desde o mês passado, as operações
da Polícia Militar na Grajaú-Jaca-
repaguá e no seu entorno passaram
a ser realizadas, obrigatoriamente,
todos os dias. Segundo informações
do 18ºBPM (Jacarepaguá), o obje-
tivo da ação é evitar roubos de veí-
culos na região.
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Pudim de Tapioca Cremoso

INGREDIENTES:

CALDA:
• 1 xicara de chá de açúcar
• ½ xicara de chá de água

PUDIM:
• 1 e ½ xicara de chá de leite
• 1 vidro de leite de coco (200 ml)
• 1 xicara de chá de tapioca em grãos
• 1 colher de sopa de manteiga
• 4 ovos
• 1 lata de leite condensado (400 ml)

MODO DE PREPARO:

CALDA:
Em uma forma de pudim, coloque o açúcar e a água leve ao fogo baixo deixan-
do derreter suavemente sem mexer. Quando estiver bem dourado, retire do fogo
e espalhe por toda a fôrma.

PUDIM:
Aqueça o leite misturado ao leite de coco e deixe a tapioca de molho nessa
mistura por cerca de 1 (uma) hora. Em um liquidificador, coloque a manteiga, os
ovos, o leite condensado e misture com a tapioca reservada.  Despeje na fôrma
caramelada e leve ao forno médio (180ºC) em banho-maria por cerca de 1 hora.
Desenforme e leve para gelar.
Dica: Se desejar, coloque raspas de coco no pudim para decorar.

Receita

Olá Amigos!   As festas juninas continuam em julho, e, para aproveitar a
festa, sugiro a receita de um pudim de tapioca cremoso.  A tapioca é extra-
ída do aipim ou também chamada mandioca e é livre de glúten.

Inverno e chocolate:
uma mistura perfeita

O inverno é dos momentos mais propícios
para saborear um dos alimentos mais gos-
tosos que existe: o chocolate. Feito com base
na amêndoa fermentada e torrada do ca-
cau, o chocolate teve sua origem na Amé-
rica Central por volta de 1.500 a.C..
Atualmente, o Brasil é o maior produtor de
chocolate da América Latina e um dos
maiores do mundo juntamente com Costa
do Marfim, Gana e Equador. A variedade
de chocolates visa agradar a todos os gos-
tos e necessidades. Confira os tipos de
chocolates:

Chocolate ao leite:
É o mais comum. Composto por massa e
manteiga de cacau, leite, leite em pó (ou
condensado) e açúcar. Contém um teor
menor de cacau.
Chocolate branco:
É o mais calórico de todos. Contém man-
teiga de cacau, açúcar e gordura.
Alvo:
O tom do branco é mais claro do que o do
chocolate branco, já que passa por uma
técnica extra de branqueamento para tra-

tar a manteiga de cacau.
Chocolate meio amargo:
Possui pouca quantidade de manteiga de
cacau e açúcar, contém entre 40 a 55% de
cacau.
Chocolate amargo:
Contém de 60 a 85% de cacau e uma quan-
tidade menor de açúcar e gorduras.
Blend:
Consiste em uma mistura de chocolate ao
leite com chocolate meio amargo.
Chocolate diet:
Estão presentes manteiga de cacau, leite
em pó e soro do leite. Por ser diet, há restri-
ção de açúcar. O fato de ser diet não signi-
fica ser o mais light, tendo em vista que
contém acréscimo de gordura, que muitas
vezes é mais calórico do que o chocolate
ao leite.
Chocolate orgânico:
Seus ingredientes não possuem conser-
vantes. O cacau e o açúcar presentes são
totalmente orgânicos. Seu cultivo, preparo
e transporte garantem a ausência de con-
taminação  por produtos químicos sin-
téticos, fumigados ou irradiados.
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Sua Reclamação ENVIE SUA RECLAMAÇÃO
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

BANDALHA PERMITIDA
Comumente vejo motoristas saírem da Estrada do Rio Grande e entrarem
na Estrada Rodrigues Caldas, na Taquara. Gostaria de saber se é permitido
fazer tal curva.

Joana Alves

Resposta da CET-Rio: Sim, esse movimento é permitido.
Resposta da Guarda Municipal-Rio: Não há irregularidade na prática, pois os
motoristas seguem na mesma mão de trânsito e não há plaqueamento proibin-
do o acesso a via. A irregularidade aconteceria se os condutores fizessem con-
versão a esquerda, na Rua Apiacás, pois estariam entrando na contramão de
direção.

ELEVADOR PARADO
O elevador inaugurado recentemente (em março) na passarela da esta-
ção de BRT Merck, não funciona como deveria, pois na maioria das vezes
está com defeito. Tenho 80 anos e não consigo usar o elevador, por favor, peço
providências.

Rutinha Cavalcante

Resposta do BRT Rio: Até o momento, não confirmamos nenhum tipo de pro-
blema no elevador mencionado.

RALOS ENTUPIDOS
Sou moradora da Rua Iriquitiá, na Taquara, e venho enfrentando descaso
junto ao canal de comunicação da Prefeitura. Há mais de um ano peço atra-
vés do 1746 a abertura de ordem de serviço para desobstrução de ralos a beira
do meio-fio a altura dos números 510 ao 596. Eles não conseguem escoar as
águas das chuvas, por mais fracas que sejam o que gera o transbordamento,
impedindo a passagem de moradores que se veem obrigados a passar com
água até a altura da canela, em certas ocasiões.
As respostas que chegam aos pedidos feito ao 1746 são: que é da competên-
cia da Rio Águas, outras vezes que é com a Secretaria de Conservação, às
vezes também é colocado por funcionários que vão ao local que é problema
do escoamento de manilhas que desembocam no rio e por último em respos-
ta a última solicitação é que devo solicitar limpeza do rio.
Em resumo a solução não chega e continuamos reféns do problema.
Para comprovação do que está escrito seguem as fotos que comprovam em
pleno dia de sol os ralos com água parada se tornando criadouros de mosqui-
tos e a menor chuva transbordando impedindo a movimentação dos condôminos.

Maria de Fatima Silva

Resposta do subprefeito da Barra e Jacarepaguá, Marcio Valente: Vamos le-
var técnicos da Rio Águas e da Secretaria de Conservação para avaliar qual o
problema para a falta de escoamento de água na referida rua.

MOTOS NA CONTRAMÃO
Na subida da Estrada Rodrigues Caldas, altura do acesso à passarela do
BRT Taquara, existe um ponto de mototaxi em que alguns mototaxistas descem
pela referida via na contramão. Ao descer da passarela e atravessar a rua em
uma manhã, fui surpreendida por uma moto descendo na contramão. Em cin-
co minutos que permaneci no local, visualizei duas motos e duas bicicletas
descendo a Estrada Rodrigues Caldas na contramão. Por ser uma descida,
esses meios de transporte infratores ganham maior velocidade. Ao desabafar
o ocorrido com uma pessoa, fui informada que o problema é comum ali. Gos-
taria de solicitar fiscalização no local, tendo em vista que há grande fluxo de
pedestres por ser o acesso a uma das estações de BRT mais movimentadas
de Jacarepaguá.

Beth Cordeiro

Resposta da Guarda Municipal: Uma equipe será enviada ao local para verifi-
car a denúncia. A população também pode denunciar flagrantes desse tipo por
meio da Central 1746, que funciona 24 horas.
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Câncer:

Previsão astrológica
do mês de julho

Áries (21/03 a 21/04): apro-
veite os momentos para envi-
ar curriculum, a casa 3 acio-
na os contatos.

Peixes (20/02 a 20/03): não
se envolva em relações con-
fusas, tenha seus pés no chão,
acredite no que é feito, nada
de promessas.

Aquário (21/01 a 19/02): é
melhor buscar outra fonte de
salário, haverá grandes mudan-
ças no trabalho.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
se aquele irmão mais carente
te procurar, ofereça ajuda, só
você pode atendê-lo bem.

Sagitário (22/11 a 21/12): uma
boa mudança em casa, aque-
la obra tão aguardada será
bem feita.

Escorpião (23/10 a 21/11):  o
ciúme absurdo só trará sofri-
mento, por isso o melhor é fi-
car em silêncio e aguardar.

Libra (23/09 a 22/10): os ami-
gos aplaudem sua presença,
seu carisma diplomático está
em alta!

Virgem (23/08 a 22/09): invis-
ta em  trabalhos de pesqui-
sa, eles serão reconhecidos
e bem aceitos!

Leão (22/07 a 22/08): cuida-
do com as pequenas perdas,
por esquecimentos ou falta de
atenção.

Câncer (21/06 a 21/07): en-
contros fortes podem aconte-
cer nesse momento, fique
atenta e não se feche.

Gêmeos (21/05 a 20/06): com
Mercúrio em Gêmeos você
está à vontade para promo-
ver seus trabalhos e fazer
contatos.

Touro (21/04 a 20/05): pro-
cure os amigos, promova um
encontro onde todos possam
sentir sua presença serena.

São pessoas que nos deixam sentir acolhidos, mergulham nos sentimen-
tos do próximo. Partes do corpo: útero e mamas. Planeta regente: Lua.
Elemento: água. Pedra: opala

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) Hieróglifo
Hieróglifo fazia parte da escrita das antigas civilizações, e não hierógrifo.
2) Vestígios
Os arqueólogos descobriram vestígios de dinossauros na região, e não
vestícios.
3) Inflação
A inflação subiu no mês passado, e não iflação.

Erros de português frequentes
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

Confira as mudanças no
trânsito da região durante
os jogos olímpicos

Devido aos Jogos Olímpicos Rio 2016, a
região da Barra da Tijuca vai sofrer altera-
ções no trânsito com impactos na Barra, Barra
de Guaratiba, Jacarepaguá, Recreio, Pontal,
Vargem Grande e Vargem Pequena. O fe-
chamento fixo acontecerá de 5 a 21 de
agosto nas vias Rua Pedro Calmom, Ave-
nida Carlos Zara, Avenida Salvador
Allende, Rua Abrahão Jabour, Avenida
Jaime Poggi, Rua Francisco de Paula,
Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Rua
Aroazes e Avenida Olof Palme.

Já nas vésperas e dias de competições
olímpicas, ocorrerão as seguintes modi-
ficações:

Dias 6 e 7 de agosto - Prova Ciclismo de
Estrada (Copacabana - Guaratiba)
Vias fechadas:
Estrada da Barra, Avenida Ministro Ivan
Lins, Avenida do Pepê, Avenida Lúcio
Costa, Estrada do Pontal, Prainha, Estra-
da do Grumari, Estrada Burle Marx e Serra
da Grota Funda.

Dias 8 a 10 de agosto – Prova de Ciclis-
mo contrarrelógio (Pontal - Guaratiba)
Vias fechadas:

Avenida Lúcio Costa, Estrada do Pontal,
Avenida Gilka Machado, Estrada Burle Marx,
Grumari, Prainha, Serra do Grumari e Ser-
ra da Grota Funda.

Fica proibida a circulação de veículos que
exerçam a atividade de transportes de pas-
sageiros em áreas de bloqueios determi-
nados em função dos Jogos Rio 2016, sem
a devida autorização emitida pelos órgãos
competentes. O veículo flagrado exercendo
o transporte de passageiros sem a devi-
da autorização estará sujeito a multa de
R$ 1.505,98 e apreensão do veículo, con-
forme o Decreto nº 40.518, de 12 de agosto
de 2015.

Os moradores e comerciantes da região
impactada receberão uma credencial atra-
vés dos síndicos e presidentes de associa-
ções de moradores e deverão levar sem-
pre um comprovante de residência para ter
acesso às vias abertas para moradores.
Porém, nas vias com prova de rua, no perío-
do de fechamento, os moradores não terão
acesso de carro mesmo com cadastro/com-
provante de residência.

Informações: www.cidadeolimpica.rio.
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PARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO: 3627-7945 / ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET / CONTATO1@NOSSOBAIRRO.NETPARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO: 3627-7945 / ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET / CONTATO1@NOSSOBAIRRO.NETPARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO ENVIE E-MAIL PARA GUIA@NOSSOBAIRRO.NET OU 3627-7945

ESPAÇO PRODUTOS E SERVIÇOS
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