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INCLUSÃO SOCIAL
Especialista em inteligência no ensino aborda a diferença entre os termos
“portador de necessidades especiais” e “pessoa com deficiência” e esclarece
como escolas e profissionais da educação devem proceder na dinâmica
de inclusão. Práticas pedagógicas devem valorizar as necessidades, os in-
teresses e as especificidades dos alunos. | Página 22

Saúde
Campanha Novembro Azul
alerta sobre a importância de
os homens realizarem exames
preventivos.

| Página 7

Viagem
Visite Flores da Cunha, no Rio
Grande do Sul, conhecida
como a cidade que mais pro-
duz vinhos no País.

| Página 29

Zumba
Conheça os benefícios da
prática que une exercícios e
dança ao som de vários esti-
los musicais.

Confira as atrações da agenda
cultural da região.

Saiba mais
Contabilidade | Página 12
Confira as propostas do
Observatório Social, que
fiscaliza os gastos da
prefeitura e o cumprimento
dos serviços públicos.
Direito | Página 21
Veja as mudanças da reforma
trabalhista e os tipos de acordo
que podem ser feitos entre
empregador e empregado.

| Página 6
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Errata
Informamos que na página 2 do Caderno de Educação, da edição número 122, a declaração do
Colégio Ressurreição na matéria sobre “Compromisso das Escolas Confessionais” associada a Marco
Antonio Capote, pertence a Rose Ane Bomfim da Fonseca, diretora da instituição nas unidades
Taquara e Recreio.

JORNAL FILIADO | ADJORI-RJ
ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO

INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Por uma vida mais saudável
e sem preconceitos
Chegamos ao penúltimo mês do
ano, e, ao analisarmos os problemas
vivenciados por nós brasileiros, nos
diversos segmentos, nos sentimos
impotentes e estressados por não po-
dermos ultrapassar os obstáculos.
Como a busca pela solução não é algo
tão simples, muitas vezes nos des-
compensamos emocionalmente e
quem sofre as consequências é a nos-
sa saúde. O que fazer para nos man-
termos seguros e menos estressados?
Uma dica é canalizar as tensões op-
tando por uma boa viagem (página:
29) ou praticando exercícios físicos,
como a zumba e o pilates (páginas:
6 e 9).
O desafio de incluir algo novo na
rotina nos leva a adoção de medi-
das efetivas, que resultam na percep-
ção do que nos rodeia. Como, por

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

O comportamento nosso de cada dia
Embora o ser humano seja um ser
social, é possível observar uma
notável ocorrência de conflitos
interpessoais a nossa volta.  As pes-
soas que possuem mais habilida-
des sociais demonstram mais faci-
lidade em lidar com a diversidade
de relacionamentos. Isto aconte-
ce na vida pessoal e profissional.
A forma como os pais se relacio-
nam com seus filhos, por exemplo,
pode contribuir para problemas de
comportamento apresentado pela
criança, e perdurar por toda a vida
adulta. Já no âmbito profissional,
pesquisas apontam que um dos
grandes motivos para a demissão
de altos executivos de seus car-
gos é a dificuldade de relaciona-
mento que eles apresentam den-
tro das empresas.  De forma geral,
a falta de habilidade de se relacio-
nar traz péssimas consequências
para a vida das pessoas.
Uma importante habilidade social

é a assertividade, que compreende a
expressão de qualquer sentimento, po-
sitivo ou negativo, respeitando o pró-
prio direito, sem ferir o direito do
outro, com o controle da própria an-
siedade. Por exemplo, se um indiví-
duo ao receber um pedido de emprés-
timo, responde gritando e gesticulando,
algo como: “Qual é seu idiota? Está
me achando com cara de banco?” Esse
comportamento não é assertivo, e sim
agressivo. No mesmo exemplo, po-
rém em outra situação, o indivíduo que
passa por dificuldades financeiras
responderia de cabeça baixa, olhan-
do para o chão, da seguinte forma: “É
... hum ... está bem ... eu empresto.”
Mesmo ficando sem dinheiro para
pagar suas despesas pessoais. Esse
comportamento também não é
assertivo, e sim passivo.
No comportamento passivo, o indi-
víduo não respeita seus próprios di-
reitos. Já no comportamento agres-
sivo, o indivíduo não respeita o direito

do outro. Ser assertivo significa res-
peitar o próprio direito e respeitar
também o direito do outro.  E isso nos
protege da baixa autoestima, da an-
siedade, da culpa e até mesmo da
possibilidade do surgimento de sinto-
ma psicossomático.
Assim como todas as outras habilida-
des sociais, a assertividade contribui
para uma vida mais saudável e equi-
librada. Nossa qualidade de vida
depende não apenas do cuidado com
o nosso corpo, mas também de uma
atenção diária que devemos ter com
a nossa mente. Cuidar da nossa mente
ajuda a nos proteger de transtornos
mentais que são cada vez mais comuns
na nossa sociedade e que são comu-
mente marcados pela falta das habi-
lidades sociais.
A boa notícia é que essas habilida-
des são aprendidas e, portanto po-
dem ser desenvolvidas ao longo da
vida de forma sistemática, ou seja,
através de treinamentos.

Se você percebe que tem dificul-
dades nas relações interpessoais
que estabelece, procure ajuda e
faça uma avaliação com um pro-
fissional de psicologia qualificado.
Precisamos nos cuidar. Se não hoje,
quando? Não adoeça com o mun-
do. Cuide-se e tenha mais quali-
dade de vida.

Informe Publicitário
Prícila Mendonça

Prícila Mendonça (Psicóloga)
CRP: 05/50890 / Mestre em Psicologia

Atendimento adolescente e adulto

Consultório Freguesia e Barra da Tijuca

pricilambs@gmail.com
Tel: (21) 98379-4411

exemplo, o nosso próximo. Sendo
assim, o JNB abordou o tema “in-
clusão social” e conversou com a es-
pecialista em inteligência intelectual,
Raquel Paganelli que esclareceu as
diferenças entre os termos “portador
de necessidades especiais” e “pessoa
com deficiência” (página: 22) e refor-
çou a necessidade de agirmos sem pre-
conceito. E por falar em preconceito,
a campanha “Novembro Azul” busca
desmistificar o medo dos homens em
realizar os exames preventivos, prin-
cipalmente o de câncer de próstata.
Ainda nesta edição, não deixe de
conferir as atrações da agenda cul-
tural, que incluem o cantor Péricles,
no Teatro Bradesco, e a cantora
Isabella Taviani, no Teatro Sesi
Jacarepaguá, entre outras.
Boa leitura!
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No ritmo da zumba: exercícios e dança
A prática de exercícios físicos pode parecer algo
entediante para algumas pessoas, mas se associada à
música, se torna mais prazerosa. A zumba, por exem-
plo, é um programa fitness que une a dança com exercí-
cios físicos aeróbicos intensos.
Há várias modalidades de zumba, cada
qual com um objetivo diferente: acqua
zumba (dança na água), zumba gold
(para a terceira idade), zumba kids (para
crianças), zumba sentao (aula para
tonificar o corpo com a ajuda da ca-
deira) e zumba step (com o uso do
acessório) e zumba strong (treinamento
intervalado de alta intensidade). “Al-
gumas modalidades ainda não chega-
ram ao Brasil, como o zumba toning,
que é uma aula feita com maracas,
que fazem barulho para trabalhar os
membros superiores, e o zumbini, para
as mães fazerem com os bebês”, ex-
põe a instrutora Débora Albernaz.  A
zumba é um passeio pelo mundo por
meio de diversos gêneros musicais.
“Trabalhamos com pop, rap, hip hop,

bhangra, dança africana, flamenco,
salsa, merengue, reggaeton, cúmbia,
mambo, rumba, soca e dança do
ventre”, explica a instrutora.
A zumba pode ser praticada por pes-
soas de ambos os sexos e todas as
idades. Nela não existe certo nem
errado. Cada um pratica os movimen-
tos no seu ritmo e dentro dos seus
limites físicos. “As aulas têm dura-
ção entre 45 minutos e uma hora
com dinâmica que leva a uma quei-
ma em torno de 1000 calorias. Ne-
las, o instrutor combina exercícios
aeróbicos e localizados, intervalando
os exercícios de resistência. Aliados
a uma alimentação saudável os re-
sultados são maravilhosos e surpre-
endentes”, garante Albernaz.

Benefícios da zumba

• Promove a queima de calorias;
• Proporciona melhor resistên-

cia cardiovascular, por meio
do aumento das batidas car-
díacas, promovendo a me-
lhor circulação e prevenindo
o acúmulo de gorduras e o
entupimento das veias;

• Ajuda no bem estar e faz a
pessoa desejar ter um estilo
de vida mais saudável;

• Melhora a flexibilidade corpo-
ral e a coordenação motora;

• Auxilia na concentração;
• Eleva a autoestima, trabalhan-

do a ansiedade, a timidez e
previne um possível quadro
de depressão.

Projeto “Zumba
para todos”

A professora Débora ministra
aulas de zumba no Retiro dos
Artistas (Pechincha) e na Cida-
de de Deus. “Meu objetivo é
fazer o bem e me preocupo
com o bem estar do próximo.
Me incomoda as dificuldades
das pessoas menos favore-
cidas. Penso muito nelas. Vivo
num País com muitas desigual-
dades sociais”, revela.

Informações:
(21) 9-9722-6333

Fotos: Projeto “Z
um

ba para todos” / D
ivulgação
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Câncer de próstata: diagnóstico
precoce minimiza riscos da doença
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Campanha Novembro Azul alerta sobre importância de exames preventivos masculinos

O mês de novembro é internacionalmente dedicado às
ações relacionadas à saúde do homem. Com o intuito
de conscientizar o público masculino sobre a importân-
cia da prevenção de doenças, principalmente o câncer
de próstata, foi criada a campanha “Novembro Azul”.

Os sintomas do câncer de próstata
geralmente só se manifestam quando
a doença já está em um estágio mais
avançado, quando passa a causar
problemas como dificuldade para
urinar e impotência sexual. “Como
essa é uma doença que no estágio
inicial não apresenta sinais e sinto-
mas, é fundamental a realização de
exames preventivos, para o diagnós-
tico. Se descoberto precocemente,
existe mais de 90% de chances de
cura”, ressalta Luiz Carlos Vascon-
celos (CRM: 315687), urologista do
Hospital Rios D’Or.

Realização do exame
A Organização Mundial da Saúde e
o Ministério da Saúde recomendam
que todos os homens acima de 40 anos
façam exames preventivos de dois em
dois anos. Caso apresente alguma
patologia na família, a idade para o
começo das ações preventivas deve
ser a partir dos 35 anos. Os órgãos de
saúde alertam ainda que, acima de 50
anos, a avaliação deve ser feita, no
mínimo, duas vezes ao ano.
Segundo o Instituto Nacional do Cân-
cer (Inca), o câncer de próstata é o
segundo tipo de câncer que é mais co-
mum entre os homens no Brasil.
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Psicóloga

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

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

Chegada do bebê
A chegada de um bebê traz consigo o processo de construção de uma
nova família e causa modificações na vida e no psiquismo parental. As
principais mudanças são as internas, porém as transformações físicas e
sociais também influenciarão na maneira de lidar com a nova realidade.
Muito antes do nascimento de um filho, já existiam representações sobre
esta criança, antecedendo mesmo a gestação. São revividas identifi-
cações iniciadas na infância e criadas idealizações e fantasias sobre
o bebê que influenciarão o modo de cada um exercer a parentalidade.
O bebê imaginado provoca expectativas que nem sempre condizem
com a realidade. Os vínculos irão se formando durante a interação do
novo membro da família, com seus pais e cuidadores, e neste proces-
so, é relevante perceber que o modelo idealizado precisa ser
desconstruído para dar lugar às vivências reais.
Nesta jornada é comum que sentimentos sejam marcados pela
ambivalência. Amor, tristeza, medo, alegria, insegurança fazem parte
do turbilhão destas emoções; afinal ser mãe e pai não vem com um
manual de instruções! Entretanto não é apenas a vida do casal que
sofre alterações, mas também a da família de origem. Cada um agora
passa a ter um novo status social, que exercerão com maior ou menor
intensidade, ou, às vezes, até nem estarão presentes. E isso tudo
afeta, o campo emocional dos cuidadores da criança, assim como
na interação estabelecida entre ambos.
É importante que os parentes respeitem as demandas e a ligação
entre a mãe (ou de quem representa a função materna) e o recém-
nascido. Aos poucos eles irão se conhecendo melhor e as mudan-
ças e cuidados ocorrerão com mais naturalidade. Neste contexto, faz-
se a necessidade de a mãe também receber atenções e assim po-
der se cuidar. Para isso, é fundamental a ajuda do pai, familiares e
de amigos mais próximos.
A mãe deve pedir ajuda sempre que precisar, de forma a possibilitar a
entrada do pai na díade mãe-bebê. Conforme o pai vai demonstrando
interesse e participando mais ativamente da rotina, as tarefas passam
a ser compartilhadas promovendo a união entre o casal e auxiliando
na construção de vínculos e no melhor desenvolvimento do bebê.
À medida que o cotidiano vai se estabelecendo, é essencial que o
casal não exclua os momentos de afeto que os une. Quanto maior a
cumplicidade, mais fácil será vivenciar esta nova fase. Igualmente
não podemos esquecer que, quando há filhos mais velhos, eles pre-
cisam e requerem atenção. Não deixe de incluí-los nos cuidados e
planejamentos, isso fará com que eles se sintam importantes na relação
familiar. Apesar de, no início, o bebê demandar muita dedicação, não
deixe de reservar um tempo para o(s) irmão(s) mais velho(s). Não
economize no carinho e aproveite para promover um maior contato
dele(s) com o pai e outros familiares, mas sempre demonstrando que
terão seu amor e consideração. Construir relações familiares sóli-
das contribui para um bom funcionamento emocional e social de todos.

Referências bibliográficas:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
48382010000200010. Acesso em: 06/10/2017
h t tp : / /www.sc ie lo .mec .p t /pd f /aps /v21n1 /v21n1a07 .pd f
Acesso em 06/10/2017
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
36872011000100011. Acesso em: 06/10/2017
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Bem Estar

Pilates: método faz sucesso entre a terceira idade

Fo
to

: D
es

ig
ne

d 
by

 ya
na

lya
 /

 F
re

ep
ik

Uma atividade física comumente recomendada para a
terceira idade é o pilates. Por possuir baixo impacto
para as articulações pode ser praticado todos os dias.
Outra vantagem é a de que ele não precisa estar associa-
do a qualquer patologia para ser realizado.

“O pilates trabalha, principalmen-
te, o fortalecimento muscular, a
flexibilidade, a coordenação moto-
ra e a postura, além de melhorar
a capacidade cardiorrespiratória e
a consciência corporal”, expõe
Olivia Andríolo, especialista em
pilates e em treino funcional. Se-
gundo ela, a atividade só é con-
traindicada em pessoas que sofram
de diabetes sem controle e hiper-
tensão sem medicação. “Por isso,
é preciso uma boa anamnese (re-
lato do histórico de saúde) an-
tes com o paciente antes do iní-

cio das sessões para entender
bem o histórico, saber se os exa-
mes clínicos estão de acordo
para poder realizar as atividades”,
destaca Andríolo.
O pilates é composto por exercí-
cios e alongamentos que utilizam
o peso do próprio corpo durante
a sua execução. O método traba-
lha vários músculos ao mesmo
tempo, por meio de movimentos
suaves e contínuos, com o obje-
tivo de proporcionar equilíbrio
muscular e mental, além de ree-
ducar movimentos corporais.
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No Bairro Acontece...

MUITO CARINHO DOS PARENTES E AMIGOS
A vovó Leila Pereira de Azevedo festejou seus 80 anos na Paróquia
Nossa Senhora de Fátima, no Pechincha, no dia 10 de outubro.
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GHOST, O MUSICAL
A versão teatral musical do filme Ghost foi apresentada
em grande temporada no Teatro Bradesco Rio.

NO RITMO DA MÚSICA
Os alunos da Escola de Música Opus3 apresentaram diversos estilos
musicais na Lona Cultural Jacob do Bandolim no dia 28 de outubro.
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CONHECENDO PARATY
Rodrigo Santana, Erika Cristina (à esquerda) junto com seus amigos
Karina Zardo e Sirlei Paulo, moradores de Jacarepaguá, se divertiram
em um passeio pela cidade de Paraty no Rio de Janeiro, em outubro.

FESTA CIGANA
Aconteceu no dia 8 de outubro, no Centro Espiritual Caboclo Cobra
Coral, no Pechincha, a tradicional Festa Cigana. O evento contou com
música cigana, dança e consultas de tarô.

UM BRINDE À SERESTA
Nascido e criado em Jacarepaguá, Paulo Miguel Salomão celebrou seus
83 anos no mês passado na presença dos seus sobrinhos Álvaro Salomão,
Marlene Salomão e Maria Helena Salomão. O morador recebeu na dé-
cada de 70 o troféu de Melhor Seresteiro do Rio de Janeiro.
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Babu Santana
na Lona Cultural

A banda “Babu e os Cabeças de
Água Viva e Voa Barco” se apresenta
na Lona no dia 10 de novembro.
Praça Geraldo Simonard (Praça
do Barro Vermelho), no Pechin-
cha. Informações: 3173-5460.

Foto: D
ivlugação / Internet

O cantor Péricles se apresenta
no dia 9 de novembro, às 21h.
www.teatrobradescorio.com.br.
Endereço: Av. das Américas, 3900
– loja 160 - Shopping VillageMall

Péricles no
Teatro Bradesco

Foto: D
ivulgação / Internet

Cerveja na Lona

A Lona Cultural Jacob do Bandolim
recebe nos dias 25 e 26 o
FestRioBeer, festival de cervejas
artesanais. A entrada é gratuita.
Praça Geraldo Simonard (Praça
do Barro Vermelho), no Pechin-
cha. Informações: 3173-5460.

Foto: D
ivulgação / Internet

Foto: D
ivulgação

A cantora sobe aos palcos do SESI com um show recheado de músicas
inesquecíveis de Tom Jobim e que fazem sucesso até hoje. No repertório,
canções como "Corcovado", "Insensatez", "Eu te amo", "Chega de Sauda-
de”, “Ela é Carioca", entre outros sucessos.
Dia 25, às 21h. Ingressos: R$ 10 (inteira) |R$ 5 (meia)

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

Miá Mello e Fábio Porchat apre-
sentam a peça “Meu passado
me condena” no dia 19 às 19h.
www.teatrobradescorio.com.br.
Endereço: Av. das Américas, 3900
– loja 160 - Shopping VillageMall

Fábio e Miá no
Teatro Bradesco

Foto: D
ivulgação / Internet

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

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

Dia 10 - Bossacucanova encontra Tom
Jobim, às 21h. Ingressos: R$ 10 (inteira)
|R$ 5 (meia).

Dia 17 - Projeto Som + Eu – Grupo de
Sopro Clarins da Providência - Jovens
músicos do projeto se apresentam com
regência do maestro e professor Ezequiel
Gomes, às 21h. Ingressos: R$ 10 (intei-
ra) |R$ 5 (meia). OBS.: Abertura do show
de Gilson Peranzetta.

Dia 17 - Gilson Peranzzetta e Mauro Senize
convidam Áurea Martins - Uma homena-
gem a Tom Jobim com participação espe-
cial de Zeca Assumpção, às 21h. Ingres-

sos: R$ 10 (inteira) |R$ 5 (meia).

Dia 18 - Bossa Nova - Cia Nós da Dança, às
20h. Ingressos: R$ 10 (inteira) |R$ 5 (meia).

Dia 24 - Show com a cantora Isabella
Taviani, às 21h. Ingressos: R$ 10 (intei-
ra) |R$ 5 (meia)

Dia 25 - Bossa Novinha - Espetáculo infantil
inclui letras de Tom Jobim, Carlos Lyra e Vinícius
de Moraes, às 17h

TEATRO BRADESCO RIO
(Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do
Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)
Valor e venda de ingressos:
http://www.teatrobadescorio.com.br/
Dia 9 - Show com o cantor Péricles, que
apresenta novo trabalho e sucessos, às 21h.
Dias 11 a 19 - Peça teatral "Alice no país

da internet" com Heloisa Perissé, às 15h.
Dia 14 - Espetáculo de dança com Eva
Yerbabuena, bailarina de flamenco que
retorna aos palcos brasileiros para turnê
nacional, às 21h.
Dia 16 - Elvis: The Concert, arranjos per-
feitos e potencial vocal que traz de volta
toda a magia do Rei do Rock na voz de
Gilberto Augusto, às 21h.
Dia 17 - Pedro Mariano e Orquestra,
apresentam o show DNA, às 21h30.
Dia 18 - Ceará dando as caras - Wellington
Muniz, conhecido como Ceará, sobe ao
palco do Teatro Bradesco com seu novo
espetáculo de humor, às 21h.
Dia 19 - Meu passado me condena - A
peça, às 19h.
Dia 24 - Hey Jude - The Beatltes Tribute
Show, às 21h.

Dias 25 e 26 - Beatles para crianças 2 -
A bagunça continua, às 15h.
Dia 30 - Estreia do espetáculo "Natal
Mágico", às 20h

Lona Cultural Municipal Jacob do Ban-
dolim – Praça Geraldo Simonard (Pra-
ça do Barro Vermelho), no Pechincha.
Informações: 3173-5460.
Dia 10 - Babu e os Cabeças de Água Viva
e Voa Barco. Ingresso: R$ 20,00
Dia 15 - Peça teatral infantil "Patrulha Ca-
nina". - Ingresso: R$15,00 (antecipado) |
R$20,00 (meia-entrada na hora)
Dia 24 - Peça teatral "Milk" - Inspirado na
obra dramática de William Shakespeare.
Ingresso: R$20,00
Dias 25 e 26 - Festival Rio Beer - Feira
de cerveja artesanal. Entrada gratuita.

Dia 30 - Peça teatral musical "Milk-Shake
& Cuba Libre".

Isabela Taviani no Teatro Sesi Jacarepaguá
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Contabilidade &
Tributos

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

PROFESSOR NA UVA E UNISUAM
CONTADOR@CLAUDIOSAMEIRO.COM / 98905-0020 (WHATSAPP)

Observatório Social e o
monitoramento dos gastos e
serviços públicos municipais
Todos nós nos indignamos com os repetidos casos de corrupção
na política e com os desvios e mau uso do dinheiro público. Mas
o que podemos fazer? Reclamar nas redes sociais ou durante as
conversas de bar? Também!
No atual sistema de tributação brasileiro, pagamos impostos de
muitas formas: descontados diretamente de nossos salários, como
o imposto de renda e a contribuição ao INSS; há os impostos
embutidos nos produtos e serviços que consumimos, como o ICMS,
ISS, IPI, Pis, Cofins, CIDE e outros; e ainda os que são aplicados
sobre bens de nossa propriedade, como o IPTU e IPVA. Estes
impostos, quando não diminuem nosso salário líquido, encare-
cem os produtos e serviços que pagamos. De uma forma ou de
outra, nosso poder de compra diminui para que o Governo pos-
sa gastar mais. Tudo bem que devemos contribuir para o bem maior
da sociedade, mas será que todo tributo arrecadado pelas pre-
feituras, governos estaduais e pela União são bem aplicados? Temos
a percepção de que não. Então o que devemos fazer a respeito,
além de reclamar? Ficar de olho, literalmente. Esta é a proposta
do Observatório Social do Brasil.
O Observatório Social do Brasil é uma instituição de iniciativa da
Sociedade Civil, sem filiação política, que propõe o monitoramento
dos gastos das prefeituras e do cumprimento dos serviços públi-
cos. O primeiro observatório foi criado em 2006, em Maringá, e
atualmente existem cerca de 118 observatórios em funcionamento
em 16 estados brasileiros, sendo a maioria deles na região sul. Cada
observatório faz o monitoramento social do município onde está
instalado. No estado do Rio de Janeiro contamos com 7 obser-
vatórios: Araruama, Barra Mansa, Niterói, Petrópolis, Rio de Ja-
neiro, São Pedro da Aldeia e Teresópolis. O Observatório Social
do Rio de Janeiro foi fundado no dia 26 de julho de 2017 e conta
com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho
Regional de Contabilidade do RJ, do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do RJ, e da Universidade Veiga de Almeida Campus
Centro. As atividades de monitoramento dos gastos da prefeitura
e da qualidade dos serviços públicos contam com a participação
de voluntários, cidadãos comuns da sociedade, como por exemplo,
contadores, advogados, arquitetos, engenheiros, administrado-
res, estudantes, aposentados, além de donos e donas de casa.
Qualquer pessoa que queira exercer a sua cidadania pode ser
voluntária. Precisamos, juntos, mudar a nossa história. Devemos
ficar de olho neles!

Informações:
http://observatoriosocialdorio.com.br

A ADJORI/ RJ (Associação dos Dire-
tores de Jornais do Interior do Esta-
do do Rio de Janeiro) promoveu nos
dias 13, 14 e 15 de outubro o XVI Con-
gresso no Hotel Novotel Barra, loca-
lizado na Barra da Tijuca.
O evento contou com a participação
de diretores de jornais de vários esta-
dos do Brasil e também de autorida-
des do Poder Público, vereador, de-
putado e representante do Tribunal de
Contas do Rio de Janeiro. Na progra-
mação do encontro foram incluídas
palestras sobre os seguintes temas:
Jornal Impresso e Mídias Sociais; Pro-

XVI Congresso
ADJORI/ RJ

jetos de Integração para Redações e
Princípio da Publicidade – Direito
Público. Entre os palestrantes estava
o diretor do Jornal Nosso Bairro
Jacarepaguá e da Revista Backstage,
Nelson Cardoso, que abordou o pri-
meiro tema.
Na ocasião foram apresentadas as ino-
vações do modelo digital e os partici-
pantes debateram a questão dos con-
teúdos dentro das mídias. Foi ressalta-
da também a importância da busca de
informações sobre o formato digital, o
que favorecerá a sua utilização e pode-
rá garantir novos rendimentos.

O Clube Recreativo Português de
Jacarepaguá, localizado na Taquara,
promoveu no dia 30 de outubro um
encontro com líderes comunitários,
empresários locais e representantes de
diversos segmentos da cultura. Con-
vidada para apreciar o projeto “Eu amo
Jacarepaguá”, a deputada estadual
Laura Carneiro considerou relevante a
iniciativa que visa levar para a região
eventos que favoreçam a qualidade de
vida da população e auxiliem na
conscientização da preservação do
meio ambiente. Na ocasião, foram
apresentadas as demandas e os par-
ticipantes solicitaram à deputada um
apoio para que o projeto apresenta-
do alcance êxito.
Informações:
http://clubeportuguesjpa.com.br

Clube Português divulga
projeto na região

O presidente do Clube Português Olivério Carvalho e a deputada
Laura Carneiro
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Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Reforma Trabalhista
Caro leitor, dando continuidade a nossa conversa sobre a Reforma
Trabalhista, vamos iniciar falando sobre jornada de trabalho. A jor-
nada de trabalho continua sendo de oito horas diárias, 44 horas
semanais e 220 horas mensais. O total de horas mensais não pode-
rá exceder as 220 horas, porém, sua distribuição ao longo da sema-
na poderá ser negociada, mas observando que as horas diárias não
poderão exceder de 12 horas. O intervalo para o almoço hoje é de
uma hora, no novo texto será de, no mínimo, 30 minutos. Isso pode
ser negociado com o empregador. A rescisão contratual hoje é feita
no sindicato, com a nova lei, ela poderá acontecer na própria em-
presa, salientando que terá que ser na presença do advogado das
partes (empregador e empregado). A presença do sindicato é
opcional. O acordo coletivo, como dissera antes, se sobrepõe à CLT,
sua validade não foi alterada, ou seja, continua valendo por dois anos,
mas a possibilidade de se aplicar a ultratividade (validade após o tér-
mino de sua vigência) foi vedada. A demissão continua podendo se
dar de um dos três modos: por vontade do empregado; justa cau-
sa; ou sem justa causa.  Porém, surgiu a figura do contrato de traba-
lho ser extinto em comum acordo. Nessa espécie de demissão, o
empregado recebe cinquenta por cento do aviso prévio, cinquenta
por cento da multa de 40% do FGTS e ele poderá, enquanto se
mantiver empregado, movimentar 80% do FGTS que a empresa vier
depositando. Então, o empregado deve ficar antenado quanto aos
depósitos efetuados por sua empresa. A contribuição sindical é
opcional no novo texto legal. O trabalhador remunerado por produ-
tividade na lei atual, não pode receber uma diária menor do que o
piso da classe. Mas, de acordo com o novo texto, ele passará a re-
ceber tão somente as horas trabalhadas, isso significa dizer que o
contrato entre patrão e empregado para essa modalidade deve ser
muito bem elaborado no quesito valores. O trabalho intermitente é
aquele que permite ao empregado trabalhar em dias e horários al-
ternados. Deverá ser acordado com o patrão e caso haja necessi-
dade de seus serviços, o empregador deverá avisá-lo com cinco dias
de antecedência. No contrato de trabalho da modalidade de Home
Office (trabalho em casa), deverão constar claramente quais as
atividades que o funcionário irá exercer. A multa que o empre-
gador pagará por manter em seu quadro o funcionário sem re-
gistro subiu para R$ 3.000,00 e para os microempresário e empre-
sa de pequeno porte é de R$ 800,00
Espero ter cooperado mais uma vez. Se tiver alguma dúvida, ou al-
gum caso que lhe tenha ocorrido escreva para o e-mail
oficinadedireito@gmail.com. Um forte abraço e fique com Deus.

Com o mercado se recuperando da
crise econômica, quem busca opor-
tunidade de trabalho deve ficar aten-
to neste momento as contratações de
temporários para o período de com-
pras de Natal.
As vagas que surgem, em sua maio-
ria, são para o cargo de vendedor e
exige que o candidato tenha o ensi-
no médio completo, ou em curso. Essa

Fique atento as vagas
temporárias de final de ano

Foto: D
esigned by Pressfoto  / Freepik

pode ser uma oportunidade não só de
conquista do primeiro trabalho, como
também a de ocupação de uma vaga
efetiva no mercado.
O contrato temporário tem duração
limitada a 90 dias e o trabalhador tem
os mesmos direitos que um funcionário
efetivo, a diferença é que, na hora da
dispensa, não recebem o aviso prévio,
nem a multa de 40% sobre o FGTS.

Reaquecimento do mercado pode contribuir com quem busca oportunidade de trabalho

Um relatório da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) divulgado no dia 24 de
outubro apontou que há três anos o Brasil
mantém a quantidade de 13 milhões de
analfabetos, sem conseguir reduzir esse
número. Segundo o levantamento, em
todo o mundo existem cerca de 100
milhões de analfabetos.
Claro que ainda não dá para compa-

Brasil tem 13 milhões
de analfabetos

rar a educação brasileira com a de
países ricos, mas a pesquisa feita pela
Unesco mostrou que, enquanto as
nações desenvolvidas possuem  84%
dos jovens com o ensino médio con-
cluído, no Brasil o índice é de 63%.
Outro dado divulgado foi com relação
as habilidades dos alunos em ciênci-
as. Enquanto no Japão o percentual
é de 90%, no Brasil é de menos de 50%.
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Inclusão social: especialista esclarece diferença
entre pessoas especiais e pessoas com deficiência
Muito se diz sobre inclusão social e pedagógica, mas pouco se
sabe a respeito do assunto. O JNB conversou com Raquel
Paganelli, mestre em Educação Inclusiva pela University
College London (UCL) e consultora do site Diversa, que abor-
dou tópicos relevantes sobre este tema tão complexo.

JNB - Como os professores e de-
mais profissionais da educação
devem proceder com relação a
um aluno que possua necessida-
des "especiais" de forma a aten-
dê-lo adequadamente e não fazer
com que ele se sinta tão diferen-
te dos outros?
RP - Quando falamos sobre educa-
ção inclusiva, devemos prestar aten-
ção nas palavras e nos termos que
usamos. Isso porque cada palavra
carrega consigo conceitos que são
reflexo de diferentes práticas e mo-
dos de fazer educação, e o termo
correto é: pessoa com deficiência.
Este termo é utilizado mundialmen-
te, desde a convenção da ONU so-
bre pessoa com deficiência.

JNB - Qual é a diferença entre
pessoas especiais e pessoas com
deficiência?
RP - Na educação inclusiva parti-
mos do pressuposto de que todas as
pessoas são diferentes, isto é uma
característica humana. Dizer que de-
terminado aluno tem necessidade
especial é redundante, porque todos
nós temos necessidades especiais.

Anderson Barnabé

Na verdade são pessoas que têm uma
característica, que é a deficiência por
isso chamamos de pessoas com de-
ficiência. Quando nos expressamos
dessa forma, muitos entendem como
algo pejorativo, como se deficiência
fosse uma coisa ruim e acabam se
utilizando de outras expressões para
amenizar, mas até mesmo essa ten-
dência ela denota preconceitos e
precisam ser desmitificados.

JNB - Os professores precisam
orientar a turma antes da chega-
da de um aluno com deficiência?
Como acontece ou como deveria
ser feito isso?
RP - O ideal é que a sala de aula
tenha uma dinâmica em que todos
sejam diferentes, porém ainda exis-
tem escolas que continuam tratan-
do os alunos que não têm defici-
ência como iguais, todas as crianças
têm o direito de serem diferentes.
Na educação inclusiva a diferen-
ça é valorizada e não escondida,
se a escola tem a prática de apre-
sentar os alunos enquanto suas ca-
racterísticas assim que chegam,
não há problema algum o defici-

ente também  ser apresentado com
suas características. O interessante
é que a equipe pedagógica estude
possibilidades e melhor forma de
trazer este aluno para sala, partindo
sempre do pressuposto de que
todos são diferentes.

JNB - Qual é a diferença entre
inclusão social e inclusão edu-
cacional?
RP - A inclusão social é educação para
todos, é ser cidadão; já a inclusão edu-
cacional é o que garante o cidadão po-
der exercer plenamente seus direitos
na sociedade, por isso no Instituto
Rodrigo Mendes usamos a #educarpa-
raincluir. As práticas pedagógicas de-
vem levar em consideração as neces-

sidades, os interesses e as especi-
ficidades de todos os alunos.

JNB - É necessário que os pro-
fessores façam algum curso para
trabalhar com alunos que tenham
deficiência?
RP - Essa é uma expectativa ilusó-
ria de um curso que prepare o pro-
fessor para dar conta de tudo, pois
podemos ter dois alunos com um
mesmo diagnóstico, porém cada um
deles pode responder de forma di-
ferente a mesma estratégia pedagó-
gica. O professor precisa conhecer
o aluno e tentar dia após dia desco-
brir como cada aluno aprende,
interagindo com a família e desco-
brindo este novo universo.

2 2 EDUCAÇÃO
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Cultura e arte na escola

O Colégio GAU Freguesia realizou
no mês de outubro a “Semana de
Arte e Cultura”, que contou com di-
versas atividades motivadoras para
os alunos, professores e familiares
de todos os segmentos da comu-
nidade escolar. Na ocasião, hou-
ve apresentação de maquetes ins-
piradas nos trabalhos do ilustrador
João Guilherme Ribeiro, visita à ci-
dade de Petrópolis, coreografias
realizadas por alunos do Ensino
Fundamental, GAU Voice, produ-
ção literária coordenada pela Pro-
fessora Karine Fernandes Gomes,
entre outras atividades.

Após dois anos de obras, o novo
prédio da Escola Municipal Lincoln
Bicalho Roque, em Curicica, foi en-
tregue aos alunos no dia 27 de ou-
tubro. A unidade foi reconstruída
seguindo modernos padrões de aces-
sibilidade, climatização e acústica. A
nova unidade possui 24 salas de aula,
biblioteca, refeitório, sala de leitura,
sala de xadrez e quadra coberta.

Escola em
Curicica é
reinaugurada

Obras

Estudar em grupo pode ser
benéfico para a aprendizagem
Muitas vezes estudar sozinho dá sono, fome, vontade de
mexer no celular, e ligar a televisão. É um momento que
dá vontade de fazer tudo, menos pegar nos livros. Uma
opção para tornar o momento menos entediante é estu-
dar em grupo. Ao menos assim, a atividade fica mais
dinâmica e um aluno ajuda o outro nas eventuais dúvi-
das sobre a matéria.

Mas a pergunta é: estudar em gru-
po ajuda mesmo na absorção do
conteúdo ou dispersa a atenção,
tendo em vista que acabam surgin-
do conversas que nada têm haver
com a matéria?
Para ajudar na organização dos estu-
dos em grupo, o JNB separou algumas
dicas que podem ser úteis, confira:

1 - Escolha um grupo não muito gran-
de. Que tenha, no máximo, seis pes-
soas de sua afinidade que sejam apli-
cadas em manter o foco nos estudos.
Preferencialmente aquelas que fazem
anotações durante as aulas e tiram as
dúvidas com os professores.

2 – Planeje com antecedência como
será feita a dinâmica de estudos do
grupo: o que será estudado e como
será feito. Para a atividade ficar
mais dinâmica você pode criar jo-
gos de perguntas e respostas ou
elaborar projetos que envolvam
alguns hobbies que todos gostem.
Assim vai despertar o interesse de
todos os participantes.

3 – A escolha de um bom local para
o grupo se reunir é de suma impor-
tância. Procure um lugar silencioso
e tranquilo, em que o grupo não
sofrerá nenhum tipo de interferên-
cia indesejável.

Foto: D
esigned by ijeab / Freepik
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Descubra como se preparar e manter o foco nos estudos com os colegas

4 - Defina o tempo que ficarão reu-
nidos e não esqueça de separar um
período de intervalo. Uma boa op-
ção é levarem um lanchinho rápido.

Não esqueça que menos é mais. O
tempo que passarão juntos será mais
proveitoso se não sobrecarregar de
informações você e seus colegas.

Colégio GAU recebe Semana de Arte e Cultura

Fonte: Site Universia
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Vigilância Sanitária promove curso
gratuito de higiene alimentícia para
ambulantes
A Vigilância Sanitária recebe neste mês o curso gratuito sobre “Noções
básicas de higiene para manipuladores de alimentos”, voltado para am-
bulantes. O encontro acontecerá no dia 28 de novembro. Os interessa-
dos em participar podem se inscrever pelo telefone 2224-4606 ou pelo
e-mail geducavisa@gmail.com, com o preenchimento da ficha de ins-
crição disponibilizada no site www.rio.rj.gov.br/vigilanciasanitaria. O
encontro vai acontecer no auditório da Vigilância Sanitária, que fica na
Rua do Lavradio, 180, na Lapa.

Curso Gratuito

Envie sua fotos
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

É com pesar que parentes e ami-
gos comunicam que no dia 12 de
outubro faleceu Sergio Ferrari, pro-
prietário da Auto Center Ferrari,
localizada na Avenida Nelson Car-
doso, 200, no Tanque.

Falecimento

Mudança

A XVI Região Administrativa de
Jacarepaguá recebeu no mês passa-
do novo administrador. Diego Martins
foi nomeado no lugar de João Carlos
Macedo (Dom).
Morador da Taquara, Martins já fez
parte das equipes da Subprefeitura
da Barra e Jacarepaguá, da Secre-
taria Municipal de Esporte e Lazer e
da Secretaria Estadual de Adminis-
tração. “Meu trabalho como adminis-
trador regional será levar os serviços
da prefeitura com agilidade para os
moradores do bairro”, garante.

Região
Administrativa
de Jacarepaguá
ganha novo
representante

Doação de
sangue

Notas

Viaduto recebe
operação da
Comlurb,
fiscalização e
controle urbano

A Taquara recebeu no dia 11 de
outubro uma intervenção da
Comlurb, fiscalização e controle
urbano, acompanhadas das equi-
pes da Guarda Municipal e da
Secretaria de Assistência Social e
Direitos Humanos. O objetivo foi
acolher os moradores de rua que
lá estavam e puseram irregular-
mente seus materiais no espaço
público, além de manter o local
limpo com a retirada de tralhas e
lixos embaixo do viaduto da
Transolímpica, na Estrada Curu-
mau. O local foi cercado com
telhas para evitar novas invasões.

Cardoso Fontes
possui hemonúcleo
exclusivo na região
Com a proximidade das festas de
final de ano, aumenta a necessi-
dade de maior quantidade de bol-
sas de sangue em estoque para
doação. Na região, o Hemonúcleo
do Hospital Federal Cardoso Fon-
tes é o responsável pelo abaste-
cimento de toda a demanda do
hospital, localizado na Avenida
Menezes Cortes, 3.245 (Estrada
Grajaú-Jacarepaguá) que funcio-
na de segunda a sexta-feira, das
8 às 12 horas, no primeiro andar
da Unidade de Pacientes Externos
(prédio do ambulatório). Informa-
ções: 2425-2255 ramal: 260. Não
é preciso agendamento.

Apreensão

Carrocinhas são apreendidas
na Praça Seca

Guardas municipais da 7ª Inspeto-
ria (Praça Seca) e do Grupamento
Tático Móvel (GTM) apreenderam
duas carrocinhas de churrasco e
milho no dia 17 de outubro na Pra-
ça Barão da Taquara, na Praça Seca.
Segundo a informações da Superin-
tendência Regional de Jacarepaguá,

Ordem

Novembro Azul
Campanha Novembro Azul conscientiza
homens contra o câncer de próstata

Está sendo realizada neste mês a campanha de conscientização contra o
câncer de próstata, conhecida como Novembro Azul. O objetivo do mo-
vimento é alertar para a importância da prevenção e do diagnóstico pre-
coce da doença.
A campanha surgiu na Austrália, em 2003, em homenagem ao Dia Mundi-
al de Combate ao Câncer de Próstata, realizado no país em 17 de no-
vembro. No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado a Lado
pela Vida, visando quebrar o preconceito masculino de ir ao médico e,
quando necessário, fazer o exame de toque.

as carrocinhas não possuíam auto-
rização de funcionamento e estavam
obstruindo o espaço público. Na
ocasião, foram apreendidas também
no local 34 cadeiras, oito mesas,
uma estufa, um banner, um apare-
lho de som, uma lona e dois sacos
de carvão que estavam no local. O
material foi encaminhado para o
depósito da Prefeitura do Rio.
A ação faz parte do Programa de
Segurança Integrada de Jacare-
paguá, coordenado pela Secretaria
Municipal de Ordem Pública (Seop)
que realiza ações preventivas de
patrulhamento a pé e motorizado
nos bairros da Freguesia, Taquara
e Pechincha, com foco na coerção
a pequenos delitos e também no
combate a desordens e no auxílio
aos cidadãos.
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Labskaus

Olá amigos!  Nesta edição iremos resgatar uma receita que meu mari-
do apreciava muito em um restaurante chamado Ficha, na década de
80, quando trabalhava no centro da cidade. O prato chamado
Labskaus era a especialidade da casa. O estabelecimento pertencia
a um ex-marujo alemão, mas era a sua mulher, Maria Schaade, que
comandava a cozinha. Infelizmente o casal faleceu e o restaurante
não existe mais. Porém, a receita do prato simples permanece na
memória de seus admiradores. Conseguimos resgatá-la a partir de
informações de um antigo garçom do restaurante.

Receita

INGREDIENTES:
• 700 g de charque de peito de boi   (receita original o peito de boi é curado du-

rante 7 dias na geladeira com sal de cura / louro / pimenta do reino / cebola)
• 5 cebolas
• 800 g de batatas cozidas
• 2 litros de caldo de carne
• 1 molho de salsão
• 2 cenouras
• 1 alho poró
• 2 folhas de louro
• Pimenta do reino a gosto
• Manteiga
• Sal
• Pimenta
• Noz moscada
• Ovos fritos
• Pepino em conserva

MODO DE PREPARO:
• Cozinhe a carne, caldo de carne, louro e sal, por uns 30 minutos;
• Quando estiver na metade do cozimento, adicione a cenoura, o alho poró e o

talo do salsão;
• Retire a carne do caldo;
• Frite a cebola na manteiga com um fio de óleo, quando dourar junte a carne

e a batata;
• Amasse o caldo com a batata e faça o mesmo com a carne (pode ser no

liquidificador), mas se ela estiver desfiada não precisa. (OBS: Deixe a mistu-
ra com consistência de purê);

• Acerte o sal, a pimenta, coloque a noz moscada e misture;
• Sirva com ovo frito por cima e com pepinos em conserva.

Bom apetite!

O verão está chegando e, com ele, a
necessidade de repensarmos o con-
sumo da água. No ano de 2015, vive-
mos uma crise hídrica que atingiu vá-
rios Estados brasileiros, entre eles o
Rio de Janeiro.
Para que não haja o risco de vivermos
um quadro semelhante em caso de
estiagem, precisamos tomar alguns
cuidados.
•  Verifique vazamentos em sua casa
e no seu trabalho;
•  Não limpe quintais e calçadas com
água. Use a vassoura!

Confira algumas dicas
para economizar água

•  Ao escovar os dentes, fazer a bar-
ba ou lavar a louça não deixe a tor-
neira aberta o tempo todo;
•  Evite banhos prolongados;
•  Não deixe a caixa d’água transbor-
dar, e a mantenha tampada;
•  Lave o carro com balde em vez de
usar a mangueira.

De acordo com a ONU (Organização
das Nações Unidas), se não houver
mudanças de hábitos em curto prazo,
40% da população global terá proble-
mas no abastecimento de água em
menos de 15 anos.

Prato tradicional do norte da Alemanha

Foto: D
esigned by D

ragana_G
ordic / Freepik
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Confira algumas opções
de hospedagem em
Flores da Cunha:

Hotel e Restaurante Dona Adélia
www.donaadelia.com.br

Hotel Fiório
www.hotelfiorio.com.br

Hotel Trattoria di Trento
www.trattoriaditrento.com.br

Tri Hotel Flores da Cunha
www.trihoteis.com

Pousada Gelain
www.gelaincoloniadelazer.com.br

Conheça a cidade gaúcha de Flores da Cunha
Turismo

Localizada na Serra Gaúcha, a cida-
de de Flores da Cunha fica a 150 qui-
lômetros de Porto Alegre e a 710
metros de altitude do nível do mar.
Com cerca de 29 mil habitantes, o
município possui em torno de 200
indústrias vinícolas e sustenta, des-
de 1994, o título de maior produtor
de vinhos do País, produzindo no ano
passado 120 milhões de litros, segun-
do dados do Cadastro Vinícola do RS
| Ibravin - SEAPPA/RS – Mapa.
A paisagem tipicamente europeia pos-
sui arquitetura italiana, construída pelos
imigrantes no século 19. Além do ce-
nário, a farta gastronomia, os vinhos,
as malhas e os móveis aconchegantes
são itens de destaque entre os turistas.
Mas, as atrações não param por aí.
Rodeada por uma natureza exube-

Município mantém o título de maior produtor de vinhos desde 1994

rante, praças, igrejas, torres, casca-
tas, o roteiro turístico da cidade in-
clui vários atrativos para a terceira
idade. Entre eles a rota turística Vales
da Serra (Antônio Prado, Caxias do
Sul, Flores da Cunha, Nova Pádua,
Nova Roma do Sul e São Marcos),
a rota das Vinícolas dos Altos Mon-
tes ou o Roteiro Turístico Caminhos
da Colônia que contempla belas pai-
sagens, pratos típicos da culinária
italiana, vinhos e sucos, que podem
ser tomados ao som de canções fol-
clóricas tocadas por músicos.

Conheça também:
Campanário da Matriz
Construção idealizada e concretiza-
da pelo Frei Eugênio Brugalli. Pos-
sui quatros relógios com mostrado-

res de três metros de diâmetro, que
foram instalados em 1950. Um
martelo de 22 quilos bate as horas
do sino maior. Atualmente o toque
dos sinos é feito eletronicamente.

Castelo da Família Castellan
Por ser uma propriedade particular,
o local não fica aberto aos visitan-
tes. Mas, a bela arquitetura pode ser
contemplada externamente. O cas-
telo possui cobertura em cobre e
vidros em cristal chanfrado.

Camping da Vindima Alberto
Mattioni
O camping possui luz elétrica, chur-
rasqueiras, pias, sanitários, quadras
esportivas, parque infantil, lago e
grande área livre para lazer.

Mirante Gaio
O mirante permite a visualização dos
municípios de Nova Roma do Sul,
Nova Pádua e a cidade de Flores da
Cunha. Do alto é possível contem-
plar o encontro do Rio Caxias (Tega)
com o Rio das Antas, bem como
grande parte dos vales.

Mirante Gelain e Cascata Bordin
No local é possível praticar rapel,
apreciar o Rio das Antas, uma que-
da d’água e também uma belíssima
paisagem.

Monumento ao Galo
Parque da Vindima
O monumento fica situado junto ao
Parque da Vindima Elóy Kunz. Ele é
uma homenagem a cidade de Flores da
Cunha que atualmente é chamada ca-
rinhosamente de Terra do Galo.

Fonte: Site Prefeitura de Flores da Cunha
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Escorpião:

Previsão astrológica
do mês de novembro

Áries (21/03 a 21/04): momen-
to para saber dividir as finan-
ças, a sociedade existe, mas
os valores têm seu peso.

Peixes (20/02 a 20/03): mês
de muita sensibilidade na sua
vida. Esteja muito sedutor(a)
e olhe o caminho para a arte.

Aquário (21/01 a 19/02): no-
vos relacionamentos podem
surgir. Abra espaço para temas
menos sociais.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
progresso, ambição e determi-
nação são essas as palavras de
ordem. É só executá-las.

Sagitário (22/11 a 21/12): pre-
cisa olhar com firmeza suas de-
cisões e não esperar do outro.
Momento para amadurecer
suas ideias.

Escorpião (23/10 a 21/11):
bom tempo! Júpiter fica nesse
signo, um momento propício
para crescimento em todas as
áreas da vida.

Libra (23/09 a 22/10): o plane-
ta Júpiter passou pelo seu sig-
no aumentando o nível de con-
fiança. Agora é só produzir.

Virgem (23/08 a 22/09): desejo
de crescer e  transformar algo
bem profundo em você. Veja
o que tem que ficar para  trás.

Leão (22/07 a 22/08): que tal
acelerar o ânimo e o entusias-
mo é comum aos leoninos,
mostre o que foi criado.

Câncer (21/06 a 21/07): uma
mudança na vida profissional
dará início a novos projetos que
serão bons para você.

Gêmeos (21/05 a 20/06): a
hora é essa! Programe sua
viagem de final de ano, tudo
dará certo.

Touro (21/04 a 20/05): mo-
mento instável nas relações
familiares, seja mais sensível
e ajude a quem precisa.

Pessoas transformadoras vivem itensamente suas emoções. Só não  é
bom guardar aquelas que geram raiva.Elemento: água. Regente: Plutão
Cor: vermelha. Pedra: obsidiana negra

Erros de português frequentes
REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

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) Resquício
Ela recebeu o resquício do 13º salário, e não restício.
2) Fragrância
Dizem que as melhores fragrâncias estão nos menores frascos,
e não fragância.
3) Aniversário
Hoje é aniversário de Gisele, e não anivesário.

REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

SALTO À DISTÂNCIA

Trabalho na Taquara e no dia 18 de outubro, ao descer do BRT Transoeste
na Alvorada para fazer a baldeação para o Transcarioca, fui surpreen-
dida com o imenso espaço que nós, passageiros, tivemos que saltar
para sair do ônibus articulado e chegar à plataforma. Um absurdo!

Alexandra Lago

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

ASSUNTO: REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

Sou moradora da Taquara e no dia 29 de setembro me deparei com
dois cavalos pastando na frente de um condomínio na Rua Pico do Pa-
pagaio, no bairro da Graça. Só que a cena se repete também na Estra-
da dos Teixeiras. Em minha caminhada, presencio o perigo, pois tanto
os animais quanto os motoristas correm risco de acidente. Solicito uma
vistoria no local, assim como a solução do problema.

Angélica Silva

CAVALOS NA CALÇADA



WWW.NOSSOBAIRRO.NET    |    ESTE É O NOSSO BAIRRO 3 1Quer anunciar?  3267-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net

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 ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET OU 3627-7945

ESPAÇO PRODUTOS E SERVIÇOS
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