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Cultura
Espetáculo Natal Mágico, banda cover dos Beatles e o musical Meu amigo Charlie Brown
estão entre as atrações da
agenda cultural.
| Página 19

Natal
Veja algumas sugestões de
presentes para todos os gostos e bolsos
| Página 8

Esporotricose

RETROSPECTIVA 2016
Confira alguns fatos marcantes durante o ano que contribuíram positivamente para a região e também aqueles que representam desafios para o
Poder Público. Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio, inauguração da
Transolímpica, eleições municipais e reforma do ensino médio estão entre
os assuntos em destaque.
| Páginas 24 e 25

Índice da doença sofre aumento no município. Saiba como
os fungos que atacam animais
podem ser transmitidos aos
humanos.
| Página 12

Saiba mais
Gastronomia | Página 28
Acrescente mais sabor a sua
Ceia de Natal com uma torta
salgada de bacalhau.
Direito | Página 6
Esclareça dúvidas sobre direito
do consumidor e evite infortúnios na hora das compras.
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Expediente

Amor, esperança e conquistas
O ano de 2016 foi palco de acontecimentos políticos, esportivos e
sociais de destaque em nossa sociedade. Relembre nas páginas 24 e 25
alguns fatos relevantes apontados
pelo JNB durante este período.
Apesar de alguns problemas terem
recebido soluções parciais pelas autoridades públicas, outros permanecem e até se agravaram, confira
na página 22.
Mesmo diante desse descontentamento, a população não pode perder o
entusiasmo, conforme orienta a psicóloga Ghabriela Almas em sua coluna “A esperança que nos mantém”,
na página 8. A proximidade do Natal nos remete a atitudes de ofertar
o melhor a pessoas que amamos, um
momento propício para refletirmos
sobre a importância da doação, seja
material, através do desapego de

objetos que não precisamos (página
10), como de atitudes que não nos
fazem bem. Separamos algumas sugestões de presentes para celebrar essa
data (página 8), como também dicas
de segurança para você realizar suas
compras (página 6).
Não deixe de prestigiar as atrações
da agenda cultural como o Natal Mágico, a banda cover dos Beatles e o
musical “Meu amigo Charlie Brown”
(página19).
Que o novo ano seja marcado por
momentos de alegrias, paz e grandes
conquistas. Boas Festas!
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Nossa missão

O Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá nasceu
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Nosso compromisso

Nosso compromisso é tentar, através da
transmissão das informações, melhorar a
qualidade de vida dos moradores da Baixada de Jacarepaguá.
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ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO
INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Especialistas analisam a reformulação
do ensino médio no Brasil
Confira as mudanças previstas para entrar em vigor no ano que vem

Medida Provisória (MP) 746/2016 visa reformar base de estudos do ensino médio.

Foto: Internet / Divulgação

Apesar de o Ministério da Educação alegar que o tema foi bastante debatido no País durante as últimas décadas, propostas
geram polêmicas e ainda são pouco conhecidas pela população. Entre as mudanças está o ensino em tempo integral e a possibilidade de o aluno escolher a área em que deseja atuar profissionalmente.

do Colégio Servita
Maria Aparecida, diretora

Emmanuel Cavalcanti, dir
etor e
professor do Colégio GA
U
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O JNB conversou com especialistas na área de educação, que abordaram alguns aspectos relevantes da reforma.
1) Como você vê a reforma
apresentada pelo MEC que visa
promover alterações no ensino médio?
Maria Aparecida (diretora do
Colégio Servita) - Com preocupação, mas com esperança. A
preocupação está relacionada
com a qualidade que o ensino
terá após a implantação das
mudanças; Já a esperança é a
de que tudo dê certo.
Emmanuel Cavalcanti (diretor e
professor do Colégio GAU) Acredito que a proposta sobre a
flexibilidade dos conteúdos, organizados por áreas de estudos,
diminuirá a monotonia das aulas
de mais de uma dezena de matérias estudadas de forma estanque. Essa flexibilização estimula
trabalhar a tão desejada interdisciplinaridade.
2) Quais seriam os pontos positivos dessas mudanças?
Maria Aparecida - A vantagem se
dará se existir mercado de traba-

lho para o jovem após ele concluir
o ensino médio, que dê a ele uma
renda e se esse jovem vai estar
qualificado para o emprego. Haverá vantagem se isso gerar retorno positivo para ele.
Emmanuel Cavalcanti - A meu
ver, o ponto alto dessas mudanças se refere à oportunidade dada
aos jovens de conhecerem diversos percursos acadêmicos e
profissionalizantes para suas formações. Entretanto, alcançar esse
objetivo depende de professores
que estimulem a descoberta da
contextualização de conteúdos
associados à vida prática, respeitando as diversas áreas de conhecimentos.
3) Quais seriam as desvantagens
ou riscos que elas podem proporcionar?
Maria Aparecida - De gerar profissionais sem a devida qualificação. Já visitei países que adotam
estilo de ensino parecido com o
que está para ser implantado no

Brasil, mas nesses lugares se trabalha as habilidades das crianças
desde pequenas, então há toda
uma estrutura para que o jovem
tenha segurança e esteja maduro o suficiente para decidir sua vida
profissional aos 15 ou 16 anos. O
Brasil possui uma política muito diferente desses países e, com isso,
os resultados tendem a ser diferentes também. Temo que os jovens não saiam das escolas com
qualificação suficiente para o mercado de trabalho ou que ele não
tenha o retorno que espera. Com
isso, ele se sinta frustrado por não
conseguir se sentir realizado profissionalmente.

4) Quais seriam as suas considerações acerca desse projeto?

Emmanuel Cavalcanti - Vejo dois
riscos: o fato de muitos professores se preocuparem apenas com
suas especialidades, desconsiderando as novas propostas do
MEC. O outro risco se relaciona às
escolas, que motivadas em economizar, corte algumas disciplinas,
gerando desemprego e redução
da qualidade do ensino.

Emmanuel Cavalcanti - Caso a
implantação da reforma se concretize, o ensino deverá melhorar. O aumento da carga horária
de Português e Matemática, integrados à vida prática poderá ser
um dos fatores dessa melhoria.
Objetiva-se uma leitura e interpretação mais sólida num mundo
cada vez mais competitivo.

Maria Aparecida - Queremos o
bem do País, queremos que as
coisas melhorem. Queremos que
as mudanças aconteçam, mas
não que elas sejam mal feitas. Se
diz que estas mudanças no ensino médio estão sendo discutidas há muito tempo, mas quem
está discutindo essas mudanças?
Tem algum professor, algum jovem lá? Qual é o currículo das
pessoas que estão discutindo? É
necessário saber do jovem se é
esta mudança que ele quer, o que
ele acha disso tudo.
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Direito
DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS

ADVOGADA CIVIL
INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM
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Faça compras de
Natal em segurança
Foto: Internet / Divulgação

Direito nas compras

Foto: Internet / Divulgação

A Natal se aproxima e este é o período
em que os consumidores mais realizam
compras durante o ano. O momento festivo gera intenso movimento no comércio e nas ruas contribuindo para o aumento de crimes praticados por oportunistas. A fim de minimizar os riscos de
tais ações delituosas, o JNB separou
dicas preventivas. Confira:
• Não armazene o dinheiro em fácil acesso em locais muito movimentados;
• Coloque a bolsa em posição que consiga visualizá-la, preferencialmente, na frente;

Caro leitor, com a proximidade do Natal, vamos conversar sobre um assunto pertinente para o momento: compras. O primeiro ponto é o abuso
que algumas empresas cometem ao oferecer serviços e produtos insistentemente, desrespeitando horário, o desinteresse, nos tratando como se
fôssemos coisas, marionetes. Pois bem, não há, aqui no Rio de Janeiro,
lei que coíba essa postura adotada pelas empresas, porém, um dos órgãos de defesa do consumidor, orienta que, ao ser incomodado pelo
telemarketing deve-se anotar o número do telefone das empresas, dirigirse ao Procon de sua cidade e pedir para cadastrar os números. Aconselharia informar à empresa sobre a sua intenção e gravar o telefonema. Isso
não é garantia de que não mais será incomodado, porém, se achar por
bem entrar na justiça para pleitear o bloqueio judicialmente, o cadastro,
mais os telefones juntamente com o número do protocolo, quando houver, servirão de provas. As empresas de cobranças não poderão fazer parte do cadastro junto ao Procon, a não ser que o consumidor já tenha efetuado o pagamento e nem àquela que pede doações .
Outra questão que acho de grande relevância é sobre o direito do consumidor ao adquirir produtos no Black Friday. Os produtos em ofertas são
convidativos tanto nas lojas virtuais como nas físicas. Pois bem, o consumidor continua com o direito ao arrependimento conforme prevê o artigo
49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nas lojas virtuais ou fora
do estabelecimento. Ele terá o prazo de sete dias para se arrepender e
devolver o produto sem justificativa e a loja virtual ou qualquer que se assemelhe a essa não poderá rejeitar o pedido. Esse direito começa a contar a partir do recebimento do produto. Quanto à troca, esta se mantém
nas lojas físicas, apesar de alguns estabelecimentos informarem que não
farão trocas de produtos promocionais. O fornecedor tem até trinta dias, a
contar da data do recebimento da reclamação, para efetuar o conserto ou
terá que trocar por outro produto em perfeitas condições de uso. Poderá
pedir a restituição do valor pago, de acordo com o artigo 18 do Código
de Defesa do Consumidor. A empresa não poderá exigir que a embalagem esteja intacta muito menos cobrar pela devolução. Mas ao consumidor também caberá uma postura ilibada não agindo de má fé.
Espero ter cooperado mais uma vez. Se você tiver alguma dúvida, ou algum
caso que lhe tenha ocorrido escreva para o e-mail oficinadedireito@gmail.com
Um forte abraço e fique com Deus.

• Evite andar com quantias elevadas em
dinheiro dentro da bolsa;
• Fique atento a “esbarrões” e abordagens para informações;
• Se estiver andando pela rua ou dentro de
transporte coletivo, evite manusear o celular por muito tempo, pois além de tirar a
atenção do que acontece ao redor, o mesmo poderá ser um atrativo para roubo;
• Ao dirigir, evite deixar bolsas ou objetos de valores no banco próximo às janelas abertas;
• Não deixe crianças com desconhecidos
ao experimentar roupas em provadores.
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Psicóloga
GHABRIELA ALMAS

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

A esperança que nos mantém
Foto: Internet / Divulgação

Presenteie sem gastar
muito neste Natal

Confira algumas dicas de presentes
para agradar a todos os gostos
O costume de presentear as pessoas no Natal já faz parte da
tradição dos brasileiros. Porém, escolher um presente que se
adeque ao bolso de quem dá e ao gosto de quem recebe não é
uma das tarefas mais fáceis.

As notícias atuais do Brasil e do mundo têm nos trazido surpresas, decepções e incertezas. O caminho nos oferece as opções de desistir ou
continuar. Muitos se mostram esperançosos de que o mundo possa melhorar apesar das tantas informações alarmantes (e até pessimistas) que
recebemos ultimamente. Em paralelo, as mesmas pessoas se questionam
sobre como lidar com surpresas desagradáveis que desmotivam as expectativas construídas.
O acesso aos acontecimentos torna-se cada vez mais rápido e fácil. Assim temos que “gerenciar” os sentimentos resultantes tanto de experiências de nossa vida particular, como das notícias que recebemos sobre o
que ocorre no mundo. E não são poucos os sentimentos vividos. Se já
temos que nos equilibrar emocionalmente diante do nascimento de filhos, relacionamentos desfeitos, promoções no emprego, demissões, morte
de pessoas queridas, compra da casa própria; que dirá diante dos fatos
atuais veiculados na mídia como crise econômica, fome, injustiça social, guerra, eleições, corrupção e tantos outros que nos afetam direta e
indiretamente.
O ser humano experimenta cada vivência de modo subjetivo, a partir de
seu entendimento sobre a situação, e é afetado por ela de modo único e
singular. Porém, quando a dor torna-se grande demais, manter a esperança é também uma maneira de se defender do sofrimento e motivar o
percurso na superação dos obstáculos.
Sonhos e idealizações não realizados podem, contudo, levar a insatisfação, gerando desesperança, estresse e baixa autoestima. É fundamental
que tenhamos pensamentos que nos mostrem o lado positivo das situações, até porque enxergar somente os aspectos negativos só aumenta o
sofrimento. Uma boa opção é dar um certo distanciamento para melhor
compreender os conflitos e partir para a ação, sem esperar por um desfecho ideal. Mas, doses de otimismo exageradas, sem um paralelo com a
realidade, podem trazer decepções difíceis de serem sustentadas diante
de surpresas inesperadas.
A análise realista da situação é essencial para percebermos se as expectativas são viáveis com o objetivo a ser alcançado, assim como compreender que não é possível superar todos os problemas imediatamente e
que tantos outros ficarão sem uma solução. Isso nos manterá menos vulneráveis emocionalmente diante do impacto de acontecimentos inesperados ou não desejados, e nos ajudará a enfrentar os desafios, dando um
outro sentido aos fatos.

Claro que cada tipo de relacionamento vai delimitar um valor diferente para
o presente, como por exemplo, o preço do presente destinado a um familiar geralmente vai ser mais alto do que
o comprado para um amigo-secreto.
Para ajudar nesta difícil escolha, o JNB
separou algumas ideias de presentes que
podem servir de inspiração para as
compras do final do ano.

Presentes para mulheres:
Algumas opções são maquiagens, roupas, acessórios, livros, perfumes, hidratantes, sabonetes, carteiras, porta-objetos,
necessaire, kit manicure, calçados ou caixa de bombons. Se for alguém da família você pode comprar uma bolsa,
um relógio, ou até mesmo uma joia.

Presentes para homens:
Você pode apostar em itens como kit
de barbear, camisas, panetones, canecas com o time favorito dele, perfumes,
agendas, carteiras ou pen drive. Se o
homem em questão é um familiar você
pode investir em um terno, aparelho de
blu-ray, um relógio de pulso e até um
tablet ou smartphone.

Presentes para crianças :
Primeiramente atente para a idade e

gostos da criança. Geralmente elas gostam de ganhar brinquedos, mas é imprescindível verificar na embalagem do
produto se ele é adequado à faixa etária
da criança. Ainda assim, não confie apenas
na recomendação descrita nela, observe se realmente o presente não possui
itens que possam ser ingeridos ou então
machucar os pequenos. Algumas sugestões são roupas, calçados, joguinhos de
cama, mesa e banho personalizados, fantasias de heróis, entre outras.

Presentes para adolescentes:

Para adolescentes, algumas opções de
presentes são roupas, calçados, livros,
DVDs, jogos apropriados para a idade, garrafinhas de água, squeezes, canecas ou almofadas personalizadas e
agendas. Se a presenteada for menina,
acessórios e bolsas podem ser boas dicas.

Presentes unissex:

Ideais para amigos secretos (ocultos) em
que nem sempre é revelado antes quem
será o presenteado. Determinados itens
podem agradar ao público masculino
e feminino, alguns deles são livros, filmes, caixas de bombons, aparelhos eletrônicos, livros, DVDs, artigos de decoração, almofada para pescoço, lixeira
para carro personalizada e canecas.
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Organize a casa com a tradicional “faxina” de final de ano
Itens que não serão mais utilizados devem ser retirados para evitar bagunça

Foto: Internet / Divulgação

Um momento propício para uma grande faxina na casa e
armários é o mês de dezembro. Todos os papéis, roupas e
outros materiais que não serão utilizados no próximo ano
precisam ser descartados para não gerar acúmulos e,
consequentemente, desordem.
Uma boa maneira de iniciar a limpeza é dividir a faxina por cômodos e separar o que será reaproveitado, o que pode ser doado e o que
deve ser jogado no lixo.

ser separados por clips e colocados
dentro de um envelope ou pasta com
a identificação do ano por fora. Outra
opção é escanear tudo e manter dentro de uma pasta no computador.

Veja algumas dicas
importantes:

Medicamentos, alimentos
e maquiagens

Roupas e sapatos

Verifique a validade dos produtos
e jogue fora os que estiverem fora
do prazo descrito nas embalagens.

O que não é usado há, pelo menos,
dois anos provavelmente passará
mais um apenas ocupando espaço
no armário. Então separe o que estiver em boas condições de uso
para doação e descarte o resto.

Boletos

Os boletos do ano anterior podem

Aparelhos eletrônicos
Itens que foram substituídos em
casa por novas tecnologias e não são
mais usados podem ser descartados de forma correta ou até mesmo doados, se estiverem em boas
condições de uso.
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Casos de esporotricose crescem no Rio

Doença pode atingir animais e humanos
A vigilância sanitária registrou no município durante este ano aumento pela procura por atendimento de animais diagnosticados
com esporotricose, um tipo grave de fungo que, na maioria das vezes
ataca gatos, mas também pode acometer outros animais ou ser
transmitida para os humanos, provocando lesões graves na pele.
Em 2015 foram 3.253 casos e em 2016,
2.998 casos, até o mês de outubro.
Números bem acima do registrado em
2014, que registrou 344 casos de gatos
e cães com a enfermidade. O veterinário
Marcelo Pereira (CRMV-RJ 5294) explica que a esporotricose é uma micose
que tem como sinal mais chamativo
lesões na pele e feridas mais profundas
de difícil cicatrização. “Essas feridas, caso
não tratadas adequadamente, podem se
propagar por todo o corpo do animal,
podendo afetar órgãos vitais, gerando
complicações levando-o à morte, principalmente naquele que tiver com imunidade baixa”, expõe Pereira.
A infectologista do Hospital Rios D’Or,
Silvia Oliveira (CRM: 52769231), conta que o fungo causador da doença
(sporothrix schenkii) vive disseminado
na natureza pelo solo, palha, madeira,
vegetais e plantas. A contaminação ocorre
através do contato das garras de animais
com esse tipo de material. Com o fungo instalado, o animal transmite a doença através de arranhões, mordidas e
contato direto com a pele lesionada. “Por
isso pode ser considerada doença
ocupacional (aquela que surge pelo exercício do trabalho peculiar à determinada profissão) ou ligada às atividades de
lazer. No passado, ela era conhecida
como a doença dos jardineiros”, esclarece a médica.
Oliveira conta que, apesar de geralmente
ser diagnosticada em gatos, a doença
pode ser transmitida aos humanos por
outros animais. “A transmissão que
ocorre através dos gatos ganhou especial atenção nos centros urbanos, porém o tatu também pode ser conside-

rado um importante transmissor, apesar de não manifestar a infecção. Outros transmissores menos comuns são
cães, insetos, ratos, peixes e cavalos”,
identifica a infectologista.
A doença tem cura, porém, deve ser
diagnosticada no início para evitar complicações. Nos humanos, a manifestação
da doença começa com um pequeno
caroço vermelho, que pode virar uma
ferida. Geralmente, aparecem nas mãos,
nos braços, nas pernas ou no rosto, às
vezes formando uma fileira de pequenos nódulos ou feridas. “A esporotricose
pode se apresentar nas formas cutâneolinfática, cutâneo-localizada, cutâneodisseminada, pulmonar, osteoarticular e
disseminada. Embora seja mais rara, a
esporotricose disseminada pode ser fatal por apresentar lesões em todo o
tegumento associadas a acometimento
de múltiplos órgãos”, alerta a dermatologista Caroline Lipnharski (CRM: 177906).
Tanto em animais, quanto em humanos,
o tratamento é feito com antifúngico durante alguns meses, sempre sob orientação médica.
Atualmente, duas unidades de saúde
públicas contam com o serviço de atendimento veterinário exclusivo para esporotricose: o Instituto de Medicina
Veterinária Jorge Vaitsman (IJV), em
São Cristóvão; e o Instituto Paulo Dacorso Filho (IPDF), em Santa Cruz.
A Vigilância Sanitária reforça que a
doença tem cura, o tratamento é gratuito, e que não se deve abandonar
animais com suspeita da doença. Pois,
além de ser ilegal, o abandono pode
provocar a transmissão para outros
bichos. O órgão também ressalta que,

O veterinário Marcelo Pereira alerta sobre riscos da doença

Manifestação da doença gera nódulos e caroços

caso o animal venha a óbito, a destinação
sanitária adequada é a cremação, pois
se o animal for enterrado, o solo pode
ser contaminado.
O endereço do instituto de zoonoses
IPDF é Largo do Bodegão, 150 – Santa
Cruz e a unidade de medicina veterinária fica na Av. Bartolomeu de Gusmão, 1.120 – São Cristóvão.

Confira algumas dicas para
prevenção da esporotricose:
• Mantenha higienizado o ambiente utilizado pelo animal, preferencialmente
faça a limpeza dos cômodos com hipo-

clorito de sódio;
• Utilize luvas no manuseio de plantas
e animais com lesões ulceradas ativas e
calçados nos trabalhos rurais;
• Tenha cuidado na manipulação das
lesões dos animais infectados com a
doença e, se possível, faça um isolamento
até o fechamento das lesões;
• Castre gatos doentes, a fim de evitar
a saída do animal à rua, pois tanto em
brigas quanto em relações amorosas
entre felinos, arranhaduras recíprocas se
fazem presentes;
• Evite mordeduras e arranhaduras;
• Opte por cremar os animais mortos, para
o fungo não se perpetuar na natureza.
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No Bairro Acontece...

BARBA, CABELO E PUB

Os sócios Helvio Lima, Romulo Castro e Welber Fernandes na festa
de inauguração da barbearia Mustache, no dia 7 de novembro. O mais
novo espaço que valoriza o visual masculino (Rua Lopo Saraiva, 179
- Loja G - Shopping Mix Mall e Business - Tanque).

PARABÉNS PARA VOCÊS

Carlos Alberto e Ione festejaram seus aniversários no dia 19 de
novembro no restaurante italiano Il Fornaccio ao lado de amigos
e familiares.

UM PEDAÇO DA CADEG NO RECREIO
INAUGURAÇÃO

Foto: ASCOM Rios D’Or

A rede de supermercados Costa Azul inaugurou na Estrada dos
Bandeirantes, mais uma filial que agora atenderá Jacarepaguá.

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA

A oncologista Rafaela Pozobom e o urologista Luiz Carlos Vasconcelos participaram da campanha Novembro Azul promovida pelo Hospital Rios D’Or no dia 19 de novembro no Cepar, na Freguesia. Os temas
do encontro foram “Disfunção Erétil” e “Câncer de Próstata”.

Ceará, Raphael e sua esposa Caroline, Davidson Mariano e sua esposa
Marcela inauguraram a nova filial da loja Arte dos Vinhos no Recreio, no
dia 30 de novembro.

HAMBURGUER PRA QUE TE QUERO

Os sócios Bruno Jacuá e Felipe dos Anjos inauguraram a hamburgueria
itinerante Food Republic (facebook.com/ofoodrepublic) com sabores
inusitados, em evento de degustação no dia 12 de novembro, no Camorim.

WWW.NOSSOBAIRRO.NET | ESTE É O NOSSO BAIRRO

Edição 112 • Dezembro 2016

Agenda Cultural
vídeo: Maria Bethânia. Às 21h. Ingressos: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia)

TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788
Dia 1 a 16 - Exposição "Natureza das
cores", com obras do artista Bruno Mattos.
Reúne obras desde o momento em que
desenhava hiper-realismo com carvão, até
seus mais recentes estudos pós-impressionistas. Terça a sexta, das 14h às 21h.
Entrada Franca.

Dia 14 - Show “Meu Recôncavo, samba & poesia”, de Paulo Costta, com poemas de Mabel Velloso. Participação especial: Moreno Veloso | Participação em

As informações abaixo são de responsabilidade dos
centros culturais e estão sujeitas a alterações.
go, às 20h. *A apresentação do dia 03
de dezembro, sábado, às 19h, tem caráter beneficente, com preço único em todos os setores de R$160 (inteira).

APRESENTAÇÃO
MUSICAL

Dia 8 - Show com Chris Cornell (exvocalista da banda Soundgarden), em sua
turnê mundial “Higher Truth”, às 21:30

Dia 1 - Show com a banda Discopraise,
às 21h

Dia 8 às 19h (quinta-feira)
Apresentação de alunos 2016 da
Escola de Música Opus 3 na Lona
de Jacarepaguá (Jacob do Bandolim).
Alunos e professores apresentam os
mais diversos estilos e ritmos.
O ingresso individual custa R$ 10,00
(preço único), e pode ser adquirido
diretamente na escola (3285-4799).

Foto: Divulgação

Dia 10 - Peça teatral “E de repente uma
ossada de baleia emergiu na cidade”.
Texto vencedor da segunda edição do
Núcleo de Dramaturgia SESI Cultural. Às
21h. Entrada Franca

TEATRO BRADESCO RIO
(Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do
Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)
Valor e venda de ingressos:
http://www.teatrobradescorio.com.br/
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Dia 2 - Show com a banda cover Beatles
Abbey Road, às 21h.
Dias 3 e 4 - Meu amigo, Charlie Brown Um musical da Broadway. Sábado, às 15h.
Domingo, às 11h e 15h.
Dias 3 e 4 - Peça teatral Meu passado
não me condena, com Fernanda Souza. Sábado, às 19h* e 21h30 e domin-

Dias 09, 10, 11, 16 e 17 - Musical Natal
Mágico. Assinado por Billy Bond, a montagem conta com 40 atores cantando ao
vivo. 09/12 (sexta-feira), às 20h. 10/12
(sábado), às 16h e 19h30. 11/12 (domingo), às 16h e 19h30. 16/12 (sexta-feira),
às 20h. 17/12 (sábado), às 16h e 19h30.
Dias 13 e 14 - Show com o cantor Leonardo Gonçalves. Terça e quarta, às 21h.

ESCOLA OPUS 3 - Estrada do
Tindiba, nº 1866, loja 104
Taquara - Jacarepaguá
LONA CULTURAL JACOB
DO BANDOLIM - Praça Geraldo
Simonard (Praça do Barro
Vermelho), no Pechincha.
Informações: 2425-0825.
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No encerramento do ano em que foi celebrado o
cinquentenário do Clube Recreativo Português, figuras
representativas de Jacarepaguá abordam a importância
social e cultural do clube para a região
Por André Barreto
Muitos moradores recém-chegados a Jacarepaguá ainda não tiveram a oportunidade
de visitar a sede do Clube Recreativo Português, na Taquara. Com isso, desconhecem
que boa parte da história dos últimos 50 anos do bairro foi vivida ali, a partir de sua
fundação por jovens imigrantes portugueses que vieram dispostos a trabalhar firme, e
que são inegavelmente alguns dos protagonistas do grande progresso que a região
alcançou nas últimas décadas.
Eu tive o privilégio de acompanhar de perto essa história mais recente, que compreende os 10 anos
da gestão do presidente Olivério Carvalho, nascido na freguesia de Lorvão, conselho de Penacova,
distrito de Coimbra, região central de Portugal, mas criado nas imediações da Taquara, andando livre pelos espaços amplos e ainda arborizados de Jacarepaguá, região que conhece como a palma
de sua mão. Sendo o português mais carioca que já encontrei, bem humorado, amante da boa conversa, e contrariando um certo mito, um apreciador do futebol que torce pelo Clube de Regatas do
Flamengo. Nesta reportagem especial você lerá depoimentos de pessoas que valorizam a importância do clube na região como parceiro, apoiador e incentivador de seus empreendimentos, em diversas áreas: social, educativa e cultural.

O presidente Olivério Carvalho, 11 anos à frente do Clube Português , gestão marcada por grande participação
da comunidade em em eventos de caráter social, apoio
aos artistas locais e afirmação das tradições folclóricas
de Portugal

“Tenho orgulho do trabalho que é realizado no Clube Recreativo Português. O clube faz parte da história de minha família, sou filho de
português, meu pai foi contemporâneo dos fundadores do Recreativo. Sem dúvida é um dos melhores espaços de lazer na região para
encontrar os amigos e levar a família. Parabenizo particularmente o
presidente Olivério Carvalho pela gestão frutífera, pautada pela honestidade, carinho e amor com nosso País e nossa comunidade, e
por manter viva a tradição folclórica de nossos patrícios. Feliz Natal
e um grande 2017 para todos”.
Jorge Macedo – morador de Jacarepaguá e fundador do grupo
São Jorge Auto Peças. Há 20 anos a nº 1 da Praça Jauru na Taquara
“Nós do Colégio Estadual Stella Matutina atendemos cerca de 1.340
alunos do ensino médio. Nosso espaço físico possui dimensões
restritas, o que inviabiliza a realização de grandes eventos que reúnam todos os alunos, pais e a comunidade, como cerimônias de
formatura, por exemplo. Há pelo menos uma década, com nossa
querida diretora Rosa Umbelina à frente, que está se aposentando,
encontramos no Clube Português o espaço ideal para nossas reuniões, festas e eventos. Sempre fomos recebidos de braços abertos e tratados muito gentilmente, com toda a infraestrutura e logística
necessária para que cada encontro fosse um sucesso. Só temos a
agradecer ao presidente Olivério Carvalho e toda equipe do Clube
Português de Jacarepaguá.”
Regina Célia Paranhos
Diretora adjunta do Colégio Estadual Stella Matutina no Tanque.
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"Estou há três anos a frente da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Santo
Antônio de Lisboa, e posso dizer que, desde que assumi esse ofício confiado a mim pela
igreja, tenho proximidade com o Clube Português. Isso nos possibilita realizar nosso ministério como também auxiliar o clube em suas tradições portuguesas mais genuínas, como,
por exemplo, a bênção da Cruz, que é uma tradição vivida em Portugal no período Pascal.
Pude participar esse ano e fiquei impressionado com a beleza dessa tradição lusitana.
Nosso trabalho também recebe grande ajuda, pois com a parceria, podemos realizar um
trabalho social muito bonito que é a festa de final de ano da Pastoral da Criança e Ação
Social; na qual mais de 500 crianças são assistidas em suas necessidades e passam
um dia lúdico e cheio de alegria. Realizamos esse ano um grande evento em comemoração de nossa padroeira Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
Enfim, essa parceria só tende a ajudar a nós e ao nosso bairro, visto que as pessoas que
frequentam a paróquia e também o clube são, em sua maioria, moradores de Jacarepaguá;
e se essas pessoas são assistidas em suas necessidades religiosas e culturais, teremos um povo melhor.
Deixo aqui minha bênção e meus votos de Feliz Natal e Santo Ano Novo!”
Padre Julinho
Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Santo Antônio de Lisboa.
“Desde que comecei a escrever sobre dança, procurei estar nos lugares onde ela acontecia. E foi com grata surpresa que descobri o Baile dos Sonhos Dourados, que acontece
aos sábados no Clube Recreativo Português de Jacarepaguá, sob o comando do grupo
Som & Vozes. Como é gostoso ver pessoas de todas as idades disputando com alegria e
elegância um pedaço da pista de dança, num ambiente familiar e organizado. Numa das
minhas visitas conheci o presidente Olivério Carvalho, que há 11 anos está à frente da instituição. E não é difícil saber porque uma pessoa fica tanto tempo numa mesma administração; a competência e seriedade com que Olivério dirige o clube e sua preocupação em
oferecer opções aos sócios e visitantes são fatores fundamentais para que o Clube Português de Jacarepaguá chegasse aos 50 anos com pernas firmes, apesar das dificuldades
que toda agremiação enfrenta neste nosso País, tão insensível ao bem-estar social. Mas
as ações recreativas, esportivas, artísticas e sociais oferecidas ajudam a manter esse espaço
que há muito faz parte da rotina dos moradores de Jacarepaguá e sua importância no cenário cultural do bairro é incontestável. O presidente Olivério, funcionários e profissionais
de todas as áreas que atuam no local estão de parabéns pelo quinquagésimo aniversário
do Clube Recreativo Português de Jacarepaguá, que tanto colabora pela boa convivência
da população da região”.
Márcio Leoni – jornalista carioca, escreve há 15 anos sobre a cultura da dança e mantém duas páginas no Facebook sobre informações de acontecimentos de dança e o blog “Coreografando o Salão”. É membro da Associação Brasileira de Jornalistas. Na
década de 80 morou em Jacarepaguá; atualmente mora na Capital Federal.
“Realizo há 10 anos um evento de âmbito nacional, o maior do País, que homenageia os
Ogans do Estado do Rio de Janeiro. Depois das quatro primeiras edições feitas em outros espaços e, sendo morador da Taquara, ao passar em frente ao Clube Português, imaginei
que poderia trazer esse grande evento para cá; alguém me indicou o nome do presidente
Olivério Carvalho, ao chegar aqui me surpreendi com as amplas dependências do Clube
e com o carisma e hospitalidade dele, hoje um verdadeiro irmão para mim e minha companheira mãe Sara D’óxossi, zeladora do nosso Centro Espírita Caminhos do Bem. O que
posso afirmar é que a cada nova edição do Ogans em Ação, a coisa fica melhor, vejo de
perto o esforço pessoal do Olivério Carvalho em promover melhorias na casa, sempre tendo
um cuidado especial conosco, nunca vi alguém com tanta sabedoria para nos ajudar a
organizar as coisas, com tamanha compreensão do que é preciso para este tipo de evento. Nesta última edição do encontro recebemos mais de 1.000 pessoas, gente de todos
os cantos do Brasil, foi uma festa linda, e isso não seria possível, sem esta parceria de
ouro com o Clube Português, tão bem dirigido pelo grande amigo, Olivério Carvalho.”
Tião Casemiro
Líder religioso e do grupo Ogans em Ação, fundador do Centro Espírita Caminhos do Bem, na Taquara
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Curtir ou
não
curtir?
Eis a questão

Uma cabine da Polícia Militar foi implantada na Praça Barão da Taquara, na Praça
Seca, em 17 de fevereiro deste ano.
Mas, não há policiais dentro dela.

O cano exposto na calçada da Avenida
Nelson Cardoso, próximo ao banco
HSBC, foi retirado. O mesmo oferecia
risco de queda aos transeuntes.

Foram instalados obstáculos para impedirem a entrada irregular de pessoas nas
estações de BRT.
Mas não há fiscalização efetiva e, com isso, algumas pessoas continuam ingressando nas estações sem pagar passagem.

Com a reclamação dos leitores pela
coluna “Positivo e Negativo” em julho
deste ano, cartazes fixados em muros
foram retirados da Taquara.
Após a retirada, a parede foi pichada, e
os cartazes permanecem em outros
bairros de Jacarepaguá.

O vazamento de esgoto presente há
vários meses na Rua Apiacás, atrás de
um supermercado, foi consertado corretamente e continua jorrando água
contaminada.

Foi feita a limpeza em baixo da passarela de acesso ao BRT Taquara, que acumulava lixos de várias espécies, proporcionando ratos no local.
Porém, o mato continua crescendo sem que nada seja feito na rodoviária localizada
próxima a passarela.
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Curicica ganha EDI

A região ganhou mais uma unidade da Escola do Amanhã, desta vez implantada no bairro da Curicica.

Foto: Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Eitel Seixas (que homenageia a um
antigo professor de educação física da
rede municipal e estadual) vai atender cerca de 300 crianças da educação infantil,
em período integral.
Localizado na Estrada de
Curicica, s/nº, o EDI é equipado com sala de atividades, berçários, sala multiuso,
biblioteca, refeitório, banheiro para pessoas com
deficiência, lavanderia, lactário, solário, parquinho, estacionamento, além de piso
tátil e informações em braile
nas portas das salas e do banheiro, para garantir acessibilidade.

Sobre Eitel Seixas:
O professor Eitel Seixas foi
morador do Recreio dos
Bandeirantes por mais de
50 anos, sendo admirado

por seus vizinhos pelas diversas ações de melhoria
que promoveu na região,
como o plantio de árvores frutíferas e nativas da
flora brasileira em diversas ruas do bairro, além da
implantação da rotatória
existente entre as ruas Ismael Silva e Almirante Ary
Rongel.
Seixas também foi preparador físico do Clube de Regatas do Flamengo e da
Seleção Brasileira. Atuou
como técnico da Seleção
do Qatar, no Oriente Médio. Faleceu no ano passado, aos 83 anos.
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Retrospectiva 2016
FEVEREIRO

JANEIRO

• Programa Lixo Zero passa a multar quem é flagrado urinando em via
pública;

• Cartório é inaugurado na Freguesia;
• Cai índice de mortalidade infantil no
trânsito do Rio;

• Clínica da Saúde na Praça Seca passa por reformas e ganha Academia
da Terceira Idade (ATI);

• Praça Mario Kosel,
no Anil, é revitalizada.

• Linha de ônibus 766 (MadureiraFreguesia) sai de circulação;
• Batalhão de Jacarepaguá ganha
veículo blindado para patrulhamento
em comunidades da região.

ABRIL

MARÇO

• Estação de BRT Merck, na Taquara, ganha
elevador;

• Estações do BRT Transcarioca
são depredadas após período de
carnaval;

• Anil ganha mais uma escola pública e Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI);

• Instituição beneficente que
atende, no Anil, portadores de
deficiências mentais, ameaça fechar as portas após perda de
patrocínio e escassez de verbas;

• Clínicas da Família são instaladas no Anil
e em Rio das Pedras;
• Gastos com reparos em estações de BRT
ultrapassam a R$ 1 milhão. Taquara e Tanque
estão entre as mais atingidas pelo vandalismo.

• Região sofre com alagamentos, agravados pela intensa quantidade de lixo nas ruas e rios de
Jacarepaguá.

JUNHO
• Jacarepaguá sofre redução no índice de
criminalidade;

MAIO

• Márcio Valente assume a Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá;
• Centro Cultural Municipal Professora Dyla Sylvia de Sá é reinaugurado
na Praça Seca;
• Time de futebol de Jacarepaguá
disputa partida na França.

Foto: Paulo Vitor de Campos / Mantiqueira

• Núcleo Histórico da Colônia Juliano
Moreira sofre com o abandono e permanece sem previsão de reparos;

• Audiência Pública debate implantação do
Plano da Estruturação
Urbana em área que engloba Vargens, Camorim e Recreio dos Bandeirantes;
• Rio registra queda
em casos de dengue e
zika.
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JULHO

AGOSTO
• Rio recebe Jogos Olímpicos;

• BRT Transcarioca
completa dois anos;

• Projeto de Lei obriga passageiros a cederem lugar dos assentos
preferenciais para idosos, deficientes, gestantes e pessoas com crianças de colo;

• Indústria alimentícia é obrigada a
identificar nos rótulos dos produtos a
presença de substâncias alergênicas;

• Praça Seca e Cidade de Deus
ganham vans para transporte comunitário;

• Taquara ganha
ecoponto para descarte de óleo de
cozinha.

• Transolímpica é inaugurada.

OUTUBRO
• Curicica ganha sua
primeira Clínica da Família;
Foto: Francisco Medeiros / ME

• Atletas disputam nos Jogos Paralímpicos do Rio;
• População se prepara para
as eleições municipais;
• Moradora da Cidade de
Deus é a primeira medalhista
de ouro dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Fotos: Miriam Jeske / brasil2016.gov.br / HeusiAction

SETEMBRO

• Brasil encerra Jogos
Paralímpicos 2016 em
oitava colocação no
quadro de medalhas;
• Conta de água fica
mais cara no Rio.

NOVEMBRO
• Medida Provisória
visa implantar reforma no ensino médio
brasileiro;

Foto: Divulgação / Internet

• Eleições municipais renovam um
terço da Câmara de
Vereadores;
• Marcelo Crivella é
eleito prefeito do
Rio;

• Taquara recebe Espaço de
Desenvolvimento Infantil;
• Escolas públicas do Rio
alcançam péssima colocação no resultado do Enem
2015;
• Multas de trânsito ficam
mais caras;
• Linha de ônibus 766
(Madureira-Freguesia) volta a circular pela região em
caráter experimental.
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Notas
Solidariedade

Mudanças

Estação de BRT na
Taquara é alvo de
vandalismo

Cardoso Fontes promove campanha
especial de doação de sangue

Transolímpica
gera mudanças em
linhas de ônibus

Foto: BRT Rio

Transolímpica

A recém-inaugurada estação de
BRT Boiúna, localizada na Taquara,
sofreu vandalismo no dia 13 de
novembro. Um grupo de pessoas
tentou dar calote no final da noite
ao entrar pela porta lateral da estação do corredor Transolímpica,
mas ao ser impedido de praticar
o ato, foi para a pista e quebrou
dez portas de vidro. Segundo o
consórcio BRT Rio, o prejuízo foi
avaliado em cerca de R$ 6 mil. O
caso foi registrado na 32ª DP
(Taquara).

Saúde
Rios D’Or recebe
evento voltado
para familiares e
cuidadores de
pessoas com
Alzheimer
Todo mês o Hospital Rios D’Or recebe a palestra do Grupo de Apoio
a Familiares de Pacientes com
Alzheimer. O próximo evento, que
é gratuito, acontecerá no dia 13 de
dezembro e tem como objetivo
abordar aspectos gerais da doença através de uma palestra provida por especialistas na área. O
encontro é voltado para indivíduos
portadores da doença e seus familiares. A reunião será realizada no
auditório da unidade (Estrada dos
Três Rios, 1.366, na Freguesia). Os
interessados devem se inscrever pelo
e-mail marketing@riosdor.com.br. As
vagas são limitadas.

A campanha de doação de sangue realizada entre os
dias 21 e 26 de novembro no hemonúcleo do Hospital
Federal Cardoso Fontes (HFCF) teve uma média de 30
doações por dia. O local, que normalmente obtém 13
doações diárias é responsável pelo abastecimento de
toda a demanda do hospital e fica localizado na Avenida Menezes Cortes, 3.245 (Estrada Grajau-Jacarepaguá)
e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no
primeiro andar da Unidade de Pacientes Externos (prédio do ambulatório).
Telefone de contato: 2425-2255 ramal: 260. Não é preciso agendamento.

Transporte
BRT Transcarioca tem trajeto
estendido até o Jardim Oceânico

Desde o início do mês passado, o serviço do BRT expresso Madureira, que
sai do terminal Paulo da Portela, foi ampliado. Com a novidade, a linha que
encerrava o trajeto na Alvorada, agora vai até o terminal Jardim Oceânico,
na Barra da Tijuca, passando pelo shopping Downtown.
Com a extensão, as estações Curicica, Via Parque e Parque das Rosas também
passaram a ser atendidas pelo serviço expresso. O terminal Alvorada continua como opção de desembarque, tanto para quem deseja seguir para
linhas alimentadoras e convencionais, quanto para quem faz baldeação para
os corredores Transoeste e Transolímpica.
O novo serviço, a princípio, não opera aos domingos e feriados.
Confira as estações atendidas pelo novo serviço:
•
•
•
•

Terminal Paulo da Portela; • Santa Efigênia;
• Curicica;
Praça Seca;
• Rio2;
Tanque;
• Via Parque;
Taquara;

•
•
•
•
•

Terminal Alvorada
Barra Shopping;
Parque das Rosas;
Bosque Marapendi (Downtown)
Terminal Jardim Oceânico

Blitzes

Área comercial recebe reforço
no policiamento
A população do bairro estranhou e questionou o JNB a respeito do aumento das blitzes nas ruas da região ultimamente. A equipe obteve do tenente
coronel Figueredo, comandante do 18ºBPM, a resposta de que o reforço
nas operações de rotina se deu devido ao período das festas de fim de ano
em áreas comerciais.

A região sofreu no mês passado mudanças nas linhas de ônibus devido a implantação do BRT, mas desta
vez, nas proximidades do corredor
Transolímpica.
Confira as alterações:
A nova linha 816A Taquara x Estação
Outeiro Santo (via Guerenguê / Mapuá),
que passou a operar no mês passado,
liga o corredor Transcarioca (com parada perto da estação Taquara) à Transolímpica, com ponto próximo à estação Outeiro Santo, atendendo também as ruas
Mapuá e Ipadu, na Taquara.
Também foi modificado o itinerário da
800A Taquara x Curicica (via Guerenguê),
que teve o trajeto alterado para Terminal
Centro Olímpico x Taquara (via Guerenguê
/ Olof Palme), sendo que a linha vai passar ainda pelo bairro Camorim e pelo
Riocentro. Também foi modificada a 831A
Colônia x Taquara: quando o ônibus
chegar à Avenida Adauto Botelho, seguirá
direto pela estrada Rodrigues Caldas, na
Taquara, e não mais pela Avenida Sampaio Correia e pela Estrada da Colônia
Velha.
Já a 856A Curicica x Taquara foi prolongada para o terminal Centro Olímpico, não
mais passando pela Estrada do Cafundá,
na Taquara. Com a modificação, o serviço virou 856A Terminal Centro Olímpico x Taquara. Importante ressaltar ainda
que, com a reestruturação, as linhas 808A
Colônia x Recreio (via Curicica) e 897A
Alvorada x Via Parque (via Península) foram substituídas. A primeira pelos serviços 800A e 831A, que fazem o mesmo
trajeto da 808A, e a segunda, pela 832A,
que atende o trajeto da 897A.
Mudanças:
*Nova linha
816A: Taquara x Estação Outeiro Santo
(via Guerenguê / Mapuá)
A linha liga o corredor Transcarioca,
estação Taquara, ao corredor Transolímpica, estação Outeiro Santo, atendendo a Mapuá, Outeiro Santo e Ipadu.
*Mudança no itinerário
Antes: 800A Taquara x Curicica (via
Guerenguê)
Depois: 800A Terminal Centro Olímpico x
Taquara (via Guerenguê / Olof Palme)
Antes: 831A Colônia x Taquara
Depois: 831A terá seu itinerário alterado, seguindo direto pela Avenida Adalto
Botelho e Estrada Rodrigues Caldas.
Antes: 832A Colônia x Rede Sarah (via
Curicica)
Depois: 832A Taquara x Alvorada (via
Curicica / Península)
Antes: 856A Curicica x Taquara,
Depois: 856A Terminal Centro Olímpico x
Taquara
*Substituição de linhas
800A e 831A fazem o trajeto da linha 808A
Colônia x Recreio (via Curicica)
832A faz o trajeto da linha 897A Alvorada x Via Parque (via Península)
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FÁTIMA GUERRA
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Brasileirinho Delivery
chega à Jacarepaguá

GOURMET
FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Torta salgada de bacalhau

Rede de comida brasileira ganha espaço no concorrido mercado de alimentação e se instala
no MIX Mall & Business, no Tanque

Olá amigos! A nossa receita para o mês do Natal utiliza um dos alimentos
mais comuns no cardápio desta data, que é o bacalhau. Trata-se de uma
torta salgada que usa massa feita em casa em vez de o tradicional uso do
pão de forma. Sua preparação é simples e deliciosa, além do visual bonito.

Receita
INGREDIENTES PARA A MASSA:
• 4 ovos
• 2 xícaras de leite
• 1 xícara de azeite
• 1 colher de chá de sal
• 3 xícaras de farinha de trigo
• 1 colher de sopa de fermento em pó
INGREDIENTES PARA O RECHEIO:
• 3 xícaras de chá de bacalhau dessalgado, desfiado e cozido
• 1 xícara de chá de azeitonas verdes picadas
• 1 xícara de cheiro verde (salsa e cebolinha) picado
• 5 colheres de sopa de azeite

Com o intuito de oferecer um produto
diferenciado na área de alimentação, os
empresários Jhonathan Ferreira e Adriano Massi criaram no início de 2013 a rede
de comida Brasileirinho Delivery, especializada em comida típica brasileira. Se
o brasileiro gosta de comida chinesa na
caixinha, por que não pedir uma comida bem caseira nos mesmos moldes;
assim surgiu o Brasileirinho Delivery, na
cidade de São José do Rio Preto, interior

de São Paulo. No cardápio, 12 pratos
capitaneados pelo Brasileirinho (arroz,
feijão, carne bovina, tomate, cebola, ovo,
alho e cheiro verde). Com poucos meses de operação, os sócios partiram para
a estruturação do modelo de franquia e
hoje são 110 unidades em operação,
com um cardápio de mais de 27 pratos,
dentro do conceito de alimentação saudável. A filial carioca fica no shopping Mix
Mall, no Tanque.

“Bem-vindo à Terra
do Nunca” é tema de
espetáculo no CEC

COBERTURA:
• 1 kg de batatas cozidas
• 1 xícara de requeijão
• ½ xícara de maionese
MODO DE PREPARO:
MASSA E RECHEIO:
• Bata no liquidificador os ovos, o leite, o azeite e o sal;
• Passe para uma vasilha e acrescente a farinha de trigo e o fermento;
• Misture bem e reserve;
• Refogue rapidamente os ingredientes do recheio e adicione na massa reservada misturando bem todos os ingredientes;
• Coloque a massa em uma forma untada e polvilhada com farinha de trigo e
leve ao forno por 35 minutos;
• Reserve e deixe esfriar.
COBERTURA:
• Após o cozimento das batatas, esprema e deixe esfriar;
• Junte o requeijão, a maionese e as batatas espremidas e leve para bater na
batedeira;
• Depois de frio, corte o bolo ao meio e recheie com a cobertura;
• Decore passando a cobertura em volta e em cima do bolo;
• Enfeite com tomate cereja, ovos de codorna, galhinhos de salsa, batata palha
ou com batata chips conforme a foto.

O grupo de dança Danseuse apresentou
no dia 5 de novembro o espetáculo “Bemvindo à Terra do Nunca”, no Teatro Antônio
Fagundes, na Barra da Tijuca. Prestigiado

por centenas de pessoas, o evento dirigido pela professora Sandra Santiago contou com a participação de dezenas de bailarinos de diversas faixas etárias.
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Horóscopo
MALU RODRIGUES

ASTRÓLOGA,
MALUCATAO@GMAIL.COM

Previsão astrológica
do mês de dezembro
Signo de Sagitário:
Pessoas que gostam de expandir, crescer, desejar aquilo que está longe para
com sua fé, e correr atrás do sucesso! Partes do corpo: coxas e fígado.
Elemento: fogo. Planeta: Júpiter. Cor: púrpura. Pedra: ametista.
Áries (21/03 a 21/04): ainda dá
tempo para investir nos contratos imobiliários, se você deseja vender ou comprar imóveis,
o momento é esse!

Libra (23/09 a 22/10): um mês
agitado, cheio de eventos socias,
as conquitas serão resultado de
muito esforço e trabalho. Valeu à pena.

Touro (21/04 a 20/05): vênus
passando pelo signo de capricórnio dará a você uma segurada nos gastos, por isso nada
de gastos extras.

Escorpião (23/10 a 21/11):
Você poderá finalmente conseguir aquele projeto ambicioso,
uma luz de sorte virá!

Gêmeos (21/05 a 20/06): procure ouvir mais do que falar,
a sabedoria também está em
saber ficar calado.

Sagitário (22/11 a 21/12): com
mercúrio no seu signo, facilidade
para estudar uma língua estrangeira, oportunidade de viajar!

Câncer (21/06 a 21/07): o
momento é favorável a novos
encontros, não se negue aos
convites, coisa boa virá!

Capricórnio (22/12 a 20/01):
alivie um pouco do trabalho e
comece a programar umas
boas férias, você merece!

Leão (22/07 a 22/08): mostre
força de vontade para você
alcançar sucesso nos seus
empreendimentos, não espere que o outro faça por você.

Aquário (21/01 a 19/02): libertese da rotina, experimentando
coisas novas, que tal mudar para
casa de um amigo, por uns dias!

Virgem (23/08 a 22/09): depois
de ter superado os obstáculos, você sentirá que merece
toda a felicidade, aproveite.

Peixes (20/02 a 20/03): netuno
em movimento direto, aproveite
faça meditação, crie novos hábitos, faça atividades físicas, melhore
seu astral.

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) Discussão
Houve discussão a respeito da crise financeira, e não discursão.
2) Identidade
O agendamento exigia apresentação da carteira de identidade, e não
indentidade.
3) Mutirão
O Tribunal de Justiça realizou um mutirão de conciliação, e não multirão.
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