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Desfrute de uma ceia saudável
no Natal.
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Conheça o Natal Luz de Gramado, no Rio Grande do Sul.

RETROSPECTIVA 2017
Apesar de a desordem pública permanecer na região, alguns fatos marcaram
positivamente o cotidiano de moradores e trabalhadores do bairro. Jacarepaguá
ganha Superintendência exclusiva, 18ºBPM aumenta sua área de abrangência,
campanhas preventivas são realizadas com eficiência e o aniversário de dez
anos do JNB estão entre os assuntos em destaque.
| Páginas 10 e 11
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Expediente

Ainda é possível acreditar...
Chegamos ao final do ano e, ao analisarmos os acontecimentos, nos
deparamos com uma realidade um
pouco aquém daquilo que gostaríamos de contemplar. No cenário político, a frustração notória abala os
ideais daqueles que estavam confiantes que tudo melhoraria no País.
Mas, apesar das punições dos infratores, o resgate das verbas desviadas não retornaram aos cofres públicos,
gerando problemas e descontentamento na população.
Profissionais de diversas áreas públicas, tais como médicos, professores,
policiais, entre outros, vivenciam uma
realidade de total desmotivação, por
não receberem salários e nem condições de trabalho adequadas para
o desempenho de suas funções. Projetos executados durante o ano foram suspensos por falta de verbas.

A participação da população com doações de materiais de escritório e limpeza foram determinantes para que
alguns serviços essenciais como, por
exemplo, das polícias, continuassem
funcionando.
E por falar em contribuições, as campanhas de doação de sangue, órgãos,
além das vacinações alcançaram êxito.
Aproveitando o mês em que se celebra o Natal e a chegada de mais um
ano, não deixe de listar as suas metas para o futuro e confira algumas
dicas da psicóloga e psicopedagoga
Ghabriela Almas, na página 22.
O JNB aproveita para agradecer a
confiança dos leitores e parceiros,
que por mais um ano acreditaram e
investiram em nosso veículo de
comunicação. Desejamos a todos um
Feliz Natal e um Próspero 2018.
Boa leitura!
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Nossa missão

O Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá nasceu
com o objetivo de promover a disseminação das
informações que interferem no cotidiano e divulgar os eventos sociais e culturais da região.
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Diagramação
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Tel./fax:(21) 3627-7945 / 2440-4549
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Helena dos Santos, Malu Rodrigues e
Claudio Sameiro.
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material. O jornal não se responsabiliza pelas matérias
assinadas e pela veracidade dos anúncios veiculados.

Nosso compromisso

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

ADJORI-RJ

ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO
INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Confira o que aconteceu de bom e
o que permanece sem solução na região

Vetado o aumento das passagens de ônibus;

Carregadores de celulares são instalados nos
BRTs;

As campanhas de vacinação e conscientização
realizadas no bairro;

As operações de ordenamento urbano, como
a Lixo Zero;

Desvinculação entre Jacarepaguá e Barra da
Tijuca na administração municipal;

Resgate de animais pela Patrulha Ambiental
na região.
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Ineficiência do canal 1746 em que chamados
são fechados pelos órgãos sem que problemas sejam resolvidos e a população fica sem
explicação do que aconteceu;

O desrespeito de motoristas que estacionam
os carros nas esquinas e sobre as calçadas sem
se preocuparem com o espaço para o pedestre;

Calçadas e pistas quebradas que permanecem
anos sem soluções;

Falta de respeito e de organização nas estações e ônibus do BRT, sem contar as depredações cujos gastos em consertos ultrapassam a R$ 5 milhões;

O jacaré encontrado pelo leitor Rodrigo Santana
no dia 4 de setembro no rio Arroio Fundo, na Rua
Mirataia, naTaquara, cresceu e permanece no
mesmo local. Nenhuma providência foi tomada!

Falta de esclarecimento sobre o futuro do
Hospital Federal Cardoso Fontes, que corre o risco de ser transformado em clínica especializada em oncologia.
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COLÉGIO GAU
enaltece a cultura

Direito

Foto: Colégio Gau

MARIA HELENA DOS SANTOS

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

Usucapião

Alunos premiados no concurso literário da AML

Caro leitor, vamos conversar sobre o instituto Usucapião. Existem
algumas formas de adquirir um título de propriedade. Pode ser através da compra e venda, doação ou sucessão. Porém, a lei não deixou de amparar àquele possuidor que tem a posse sobre um bem
móvel ou imóvel por um tempo determinado, de forma ininterrupta
e sem esbulho (sem ser incomodado), dando-lhe o direito de requerer o título de propriedade através da ação de usucapião. A ação de
usucapião é declaratória, é o reconhecimento da existência de um
direito real, na qual se pleiteia o título de propriedade. Ela pode ser
extrajudicial ou judicial, sendo que a mais rápida é a extrajudicial,
ratificada pela Lei 6.013, artigo 216-A. Há várias modalidades de
usucapião: originária; extraordinária; e especial, que se subdivide em:
urbana individual; coletiva; rural, familiar e móvel. Os pré-requisitos
para sua obtenção são o tempo de ocupação, posse mansa e pacífica, o que significa dizer que durante o tempo da ocupação não poderá
ter havido conflito versando sobre a posse e sem interrupção. As razões
para se requerer sua legalização tem a ver com a valorização dele,
que aumenta consideravelmente em mais de 50% (cinquenta por cento)
no mercado imobiliário, permite um financiamento para obras de
reforma, concessão de financiamento habitacional (passando por
outros critérios exigidos pelo órgão) e vale como prova de propriedade. Observadas as condições, poderá o possuidor enveredar pelo
caminho de sua legalização requerendo certidões junto aos cartórios distribuidores, a confecção da planta do local feita por um engenheiro
ou arquiteto inscritos devidamente nos órgãos competentes, o testemunho dos vizinhos confrontantes, a declaração do proprietário e etc.
A Usucapião Extrajudicial é requerida junto ao Cartório de Registro Geral
de Imóveis e, o primeiro passo para isso, é confeccionar a Ata Notarial
(que é feita pelo Tabelião do Cartório de Notas) e juntar o resto da
documentação. Após seu exame, estando tudo correto, o Registro Geral
de Imóveis emitirá o título de propriedade. Porém, achando alguma
irregularidade, convocará o requerente para cumprir a exigência que,
sendo satisfeita culminará na matrícula do imóvel naquele cartório. O
passo a passo para obtenção do título pode ser dispendioso, mas sem
dúvida alguma, sua transcrição é segura, transparente e cumpre sua
função social que é uma habitação digna.
Espero ter cooperado mais uma vez. Se 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.

No intuito de reforçar o seu compromisso com a cultura, o colégio GAU
promoveu importantes eventos no
decorrer de 2017, entre eles:
• Apresentação de Saltimbancos, no
teatro Miguel Falabella (no Norte
Shopping), através da adaptação do
professor Rodrigo Magalhães.
• Gau Voice sob a orientação de vários profissionais, entre eles os profes-

sores Alex Medalhas e Léo.
• Conquista da medalha de prata na
Olimpíada Estadual de Geografia.
• A classificação de quatro alunos,
dentre os cinco que foram agraciados no concurso literário da Academia Madureirense de Letras
(AML), na modalidade poesias, sob
o tema Devaneios, destinado à
categoria juvenil.

Dicas de Concursos
Universidade Federal Fluminense (UFF)
A Universidade Federal Fluminense (UFF) está com inscrições abertas para o processo seletivo que contratará um professor substituto na área de ensino de História e
estágio supervisionado, para o Departamento de História de Campos (CHT).
O docente cumprirá jornada de trabalho de 40 horas semanais e sua remuneração mensal pode variar entre R$ 2.236,29 a R$ 5.742,14, de acordo com o grau
de titulação apresentado.
As inscrições devem ser feitas pelo site www.app.uff.br até o dia 11 de dezembro. A
previsão é a de que as provas sejam aplicadas nos dias 19, 20 e 21 de dezembro.
Instituto Militar de Engenharia (IME)
Foi divulgada no mês passado a retificação do concurso público destinado a
contratação de dez professores para o Instituto Militar de Engenharia (IME), vinculado ao Exército Brasileiro. O documento informa sobre a alteração nos itens
de requisitos para inscrição e do perfil nas áreas de recursos hídricos e saneamento; de pesquisa operacional; e também sobre as modificações nos itens do
anexo B, na área de planejamento e operação de transportes.
Os docentes interessados em participar do exame poderão atuar nas áreas de
matemática (2); recursos hídricos e saneamento (1); pesquisa operacional (1);
sistemas elétricos de potência (2); dinâmica (1); termociências (2); e sensoriamento
remoto (1). As oportunidades exigem mestrado ou doutorado na área de interesse, e são para as seguintes seções de ensino: ensino básico; engenharia de fortificação e construção; engenharia elétrica; engenharia mecânica e de materiais
e engenharia cartográfica. A remuneração de R$ 9.585,67 é para atuação em regime
de dedicação exclusiva.
As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de dezembro, no Instituto Militar de
Engenharia - Subdivisão de Concursos, situado na Praça General Tibúrcio, nº 80 Praia Vermelha, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, e
sexta-feira das 8h às 12h. A taxa de inscrição é de R$ 100,00.
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Bem Estar

Foto: designed by Freepik

Curta a Ceia de Natal sem “torturas”
O Natal está chegando e como é bom reunir a família e os amigos em volta de uma mesa
para saborear aquela ceia maravilhosa, não é mesmo?
Tradicionalmente, as comemorações de fim de ano possuem guloseimas ricas em gordura, açúcares e sal, o que não é muito bom
para quem sofre de problemas
como diabetes, hipertensão, entre
outros. Mas, é possível desfrutar
da celebração de forma saudável
e “sem torturas”.
Para quem possui restrições alimentares, principalmente os idosos, as dicas para minimizar as
restrições durante a ceia e almoço de Natal são um controle melhor durante a semana, e a substituição de alguns itens por outros
na preparação dos alimentos. “Prefira os temperos naturais, como
coentro, alho, cebola, salsinha,

cebolinha, limão e utilize menos
óleo na cocção. Nas saladas, use
azeite de oliva 100% extra virgem.
A maionese do salpicão pode ser
substituída por iogurte natural. Os
bolinhos e rabanadas podem ser
assados, em vez de fritos. Já nas
bebidas, opte por sucos de frutas
naturais e não deixe de beber
água”, orienta a nutricionista do
Hospital Rios D’Or, Jéssica Paz
(CRN : 15100177).
A especialista explica que determinados alimentos podem ser consumidos normalmente, tais como
as aves, saladas de grão de bico,
arroz com lentilha, saladas de legumes, folhas, frutas e castanhas.
Quanto as sobremesas, são indi-

cadas as saladas de frutas com
oleaginosas (nozes, castanhas,
amêndoas, macadâmia etc.). “Essas opções têm baixo teor de açúcares refinados, gorduras saturadas e sal, com alimentos que são
fonte de proteínas, vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras, gorduras boas. São ideais para idosos,
além de serem deliciosas. Com moderação, é possível degustar um
pedaço de rabanada (que pode ser
assada) e de panetone, que são pratos bem típicos da época”, expõe
Paz acrescentando que a alimentação saudável precisa permanecer ao longo do ano, e deve ser
acompanhada por uma equipe
multiprofissional.
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Relembre alguns dos principais temas que tiveram destaque em 2017. Desmembramento da Subprefeitura da Barra
e Jacarepaguá em Superintendências Regionais, crescimento da área de abrangência do 18º Batalhão da Polícia
Militar (Jacarepaguá), além de campanhas de vacinação e conscientização estão entre os temas em destaque.

JANEIRO

FEVEREIRO

• Índice de doadores de
sangue aumenta no Hospital Federal Cardoso Fontes;

• Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá
é desmembrada em superintendências
regionais e Flávio Caland assume como
superintendente do bairro;

• Brasil alcança uma das piores colocações na educação
mundial;

• Ligações clandestinas de energia elétrica em Jacarepaguá correspondem a
30% do que é distribuído para o bairro;

• Batalhão de Jacarepaguá
(18º BPM) cria aplicativo para
facilitar denúncias e agilizar no
atendimento de ocorrências.

• Centro de Referência da Pessoa com
Deficiência é inaugurado na Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes
Tubino, na Praça Seca.

MARÇO

ABRIL

• Vila Olímpica Professor Manoel José
Gomes Tubino, na Praça Seca, tem atividades suspensas devido ao fim de contratos com as organizações sociais administradoras;

• Relatório do ISP demonstra queda no índice de criminalidade em
Jacarepaguá;

• Construções irregulares na região geram grave poluição por esgoto doméstico e resíduos sólidos no Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá;
• Novo superintendente de Jacarepaguá,
Flávio Caland, fala sobre os seus projetos
e desafios na liderança da repartição administrativa do bairro.

MAIO
• Sede da superintendência regional
de Jacarepaguá passa a ser na Freguesia;
• Bairro recebe Programa de Segurança Integrada como sistema de
integração de forças para atuar na
prevenção e combate da violência;
• Posto do Tanque oferece vacina
contra a febre amarela;
• Vicariato de Jacarepaguá promove
Fórum do Meio Ambiente.

• Descaso com as calçadas dificultam a passagem
de pedestres;
• Delegada Adriana Cardoso Belém assume como
titular na 41ª DP (Tanque).

JUNHO
• Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá completa dez anos;

• Hospital Federal Cardoso Fontes divulga
comissão de doação
de órgãos e tecidos;
• Guarda Municipal
intensifica atuação de
efetivo no bairro.
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AGOSTO

JULHO
• Praça Seca, Vila Valqueire
e Campinho passam a ser de
responsabilidade do 18º Batalhão da Polícia Militar;

Poluição sonora passa a ser fiscalizada pela Guarda Municipal
e não mais pela Polícia Militar;
Rede D’Or oferece 500 cirurgias de catarata no intuito de zerar
a fila do Sistema Único de Saúde (SUS);

• Projeto “Aliança Eterna” legaliza gratuitamente a situação civil de casais da região;
• BRT Transcarioca completa
três anos e gastos com vandalismo supera R$ 5 milhões.

José Nelson Carrozino assume a presidência da Associação Comercial e Industrial de
Jacarepaguá (Acija).

OUTUBRO

SETEMBRO
• Superintendência Regional de Jacarepaguá promove encontro sobre o Plano
Estratégico da Prefeitura
para o período entre 2017
e 2020 ;

Foto: Internet / Divulgação

• Vigilância Sanitária
realiza Campanha de
Vacinação Antirrábica
na região;

• Jacarepaguá completa
423 anos;

• Denúncias de maustratos contra crianças
e adolescentes podem
ser feitas pelo disque
100 ou nos conselhos
tutelares da região;

• Moradores da região promovem manifestação para
que Hospital Federal Cardoso Fontes não seja transformado em clínica especializada em oncologia.

• Campanha Outubro
Rosa conscientiza mulheres contra o câncer
de mama.

NOVEMBRO

• Observatório Social propõe o
monitoramento dos gastos das prefeituras e cumprimento dos serviços
públicos;

• Campanha Novembro Azul alerta
homens para exames preventivos
contra o câncer de próstata.
• Escola na Curicica é reinaugurada
• Carrocinhas de alimentos são apreendidas em operação na Praça Seca

Foto: Divulgação / Internet

• Relatório da Organização das Nações Unidas aponta que Brasil tem
13 milhões de analfabetos;

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

• Diego Martins assume a Região
Administrativa de Jacarepaguá;
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Cadastro biométrico: TRE-RJ
esclarece que mensagem sobre
pagamento de multa é falsa
Foto: Site TRE-SP

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

Você sabe quanto pagará
de impostos neste Natal?
O Natal está chegando e com ele as compras de fim de ano. Mas
você sabe o quanto paga de impostos em cada compra que faz?
Neste artigo, abordaremos a Lei 12.741/12, a chamada Lei do Imposto na Nota, que foi criada com o objetivo de informar ao cidadão a parcela de tributos pagos em cada compra que realiza.
Todos os estabelecimentos que vendem ao consumidor diretamente, exceto o MEI, devem informar, nos cupons ou notas fiscais de vendas, o valor aproximado dos impostos e o percentual
deles sobre o valor da venda. A composição deste conjunto de
impostos depende da atividade, tamanho e enquadramento tributário da empresa vendedora. Por exemplo, uma loja de roupas
enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá suas vendas tributadas de acordo com as regras do Simples Nacional, cujas alíquotas podem variar de 4% a 11,61%, dependendo do volume de suas vendas. Nestes percentuais, estão
incluídos o ICMS, o Pis/Pasep, a Cofins, o IRPJ, a CSL e o INSS
patronal. Mas se o lojista for uma empresa normal, como os grandes
magazines, a carga tributária será muito maior. Contudo, não
podemos esquecer que esta loja, quando adquire as mercadorias da fábrica ou de distribuidores, também paga impostos sobre
suas compras. Logo, o preço que nós pagamos por uma roupa
incluem todos os impostos pagos pelo produtor do algodão, pela
fábrica de tecidos, pela fábrica de roupas, pelo distribuidor e pela
própria loja do shopping center. É muito imposto!
Como os impostos que devem ser informados nas notas de vendas dos lojistas são aqueles relativos ao próprio estabelecimento,
o percentual informado não corresponde à realidade, pois não
estão considerando os impostos pagos ao Governo ao longo de
toda a cadeia produtiva, desde o produtor até o lojista.
Caso os produtos sejam importados ou usem matérias-primas
adquiridas no exterior, sobre estes produtos incidirá os impostos
cobrados pelo Governo de origem, os impostos que o Brasil cobra sobre as importações, e todos os outros impostos já citados
no exemplo anterior. Mais impostos!
Não se esqueça que o ano novo está chegando, e com ele a
obrigação de pagar o IPTU, o IPVA e a diferença do Imposto de
Renda. Haja dinheiro para pagar tanto imposto! E no final? O que
sobra para você sobreviver, viajar, curtir a vida ou tomar aquele
chopinho? Pois é, quase nada. De acordo com o site do
Impostômetro, o brasileiro trabalhou 153 dias em 2016 só para
pagar imposto. Mas fique tranquilo, pois nossos governantes estão usando estes impostos com muita sabedoria! Concorda?!

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio
de Janeiro (TRE-RJ) divulgou no dia
21 de novembro, que é mentirosa a
informação que circula pelas redes
sociais afirmando que quem não realizar o cadastro biométrico até o dia
7 de dezembro será obrigado a pagar multa no valor de R$150, além de
ter os documentos cancelados.
Segundo o TRE-RJ, atualmente, a
biometria é obrigatória apenas em dois
municípios do estado: Rio das Ostras
(prazo final em 9 de dezembro) e Queimados (prazo final em 17 de março de
2018). Os eleitores que não realizarem
a revisão biométrica nesses municípi-

os terão o título cancelado e, além de
ficarem impossibilitados de votar nas
próximas eleições, não poderão tirar
passaporte, prestar concurso público
ou obter empréstimos em bancos oficiais, entre outros impedimentos.
Nos demais municípios do estado
onde a biometria já está disponível,
como na capital, o cadastramento
ainda não é obrigatório, mas, para
evitar filas no futuro, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores compareçam o quanto antes, mediante
agendamento pelo site do TRE-RJ
(www.tre-rj.jus.br/agendamento) ou
pelo telefone (21) 3436-9000.
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Agenda Cultural

Dia 17 - Banda “Matanza”. Valor: R$20,00
(meia entrada)
TEATRO BRADESCO RIO

Foto: Divulgação / Internet

Danseuse no CEC

(Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do
Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)
Valor e venda de ingressos:
http://www.teatrobadescorio.com.br/

Dia 18 - DNA Tour com Oficina G3 feat
Palavrantiga, às 18h

O Teatro Antônio Fagundes, na Barra
da Tijuca, recebeu no dia 4 de novembro o espetáculo “Os Sons de
Notre Dame” encerrou com chave de
ouro o ano letivo do grupo de dança Danseuse. O evento contou com
a participação de 100 bailarinos de
diversas faixas etárias dirigidos pela
professora Sandra Santiago.
As aulas do grupo Danseuse ocorrem de 2ª à 5ª feira das 18 às 21 horas,
na Rua Calmon, 32, Curicica. O espaço oferece aulas de ballet clássico para crianças, jovens e adultos
do bairro a preços populares. .
Informações: 9-6416-7772 / 24416057 / 2441-0399, pelo email:
sandrasantiago.sss@gmail.com,
ou Facebook: Grupo de Dança
Danseuse.

Domingueira no
Clube Português
Foto: Divulgação / Internet

Foto: Divulgação / Internet

ção do disco “Tijolo por tijolo”. Valor:
R$20,00 (meia entrada)
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As informações abaixo são de responsabilidade dos
centros culturais e estão sujeitas a alterações.

Foto: Divulgação / Internet

Lona Cultural Municipal Jacob do Bandolim – Praça Geraldo Simonard (Praça do Barro Vermelho), no Pechincha.
Informações: 3173-5460.
Dia 5 - Apresentação do Coral da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, em
parceria com artistas, comandam a apresentação do coral. Entrada gratuita.
Dia 10 - Espetáculo “Samba do pai pras
moças! Roda de samba com feira de
artesanato, barracas de comida e bebidas no local. Entrada gratuita.
Dia 12 - Festa de Final de Ano da Escola Semente do Saber. O evento contará
com a formatura de alunos da educação
infantil, cantata de Natal e chegada de
papai Noel. Valor: R$20,00
Dia 13 - Espetáculo “Amigas para Sempre" - pequena apresentação teatral, com
seis crianças de 10 anos de idade para
pais e familiares, em função do encerramento de seu período de estudos.
Trata-se de um evento sem fins lucrativos, com objetivo educativo/social, em
que haverá arrecadação de alimentos
para doação em uma das instituições de
caridade da região. Entrada gratuita.
Dia 14 - “Confraternização de Natal
CREAS” - confraternização de Natal com
os adolescentes do Programa de Medidas
Socioeducativas (LA e PSC) acompanhados pelo CREAS. Entrada gratuita.
Dia 16 - “Braza na Lona” – apresenta-

WWW.NOSSOBAIRRO.NET | ESTE É O NOSSO BAIRRO

Não perca no dia 17 de dezembro
a “Confraternização Domingueira
Vip” com Luigi comemorando seu
aniversário, Nativos do Forró e todos os convidados. Venha curtir o
último forró de 2017 às 18h.
Clube Português de Jacarepaguá
Rua Ariapó, nº 50 - Taquara
Informações:
2423-3585 / 3251-3585
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Dependência nas escolas:
saiba como funciona

Psicóloga
GHABRIELA ALMAS

Foto: Designed by Peoplecreations / Freepik

Rever para recomeçar

A chegada de um novo ano tende a nos proporcionar motivação para
um recomeço ou planejamento de novas metas. Mesmo diante de
infortúnios ou desilusões, fazemos planos com um sentimento de
renovação e esperança.
Contudo, mesmo após tantas resoluções no início de um ano, no decorrer do mesmo, tudo pode se tornar uma grande decepção. Mas
o que acontece?
Em um primeiro momento, fazer a retrospectiva da vida proporciona
uma percepção das atitudes e resoluções tomadas em um determinado período. E no final do ano a tendência é de relembrar aquilo que
foi feito. Mas, é importante procurar fazer uma reflexão sincera. Muita
coisa aconteceu ao longo de um ano, algumas com êxito e alegrias e
outras nem tanto, ou as custas de sofrimento pessoal. Estar disponível para avaliar a si mesmo, sendo generoso nos sucessos, mas exercitando a autocrítica nos equívocos, favorece um olhar mais autêntico
em relação a própria pessoa e sobre sua interação com o mundo.
É interessante fazer esta análise nos diversos aspectos da vida, como
a familiar, conjugal, profissional, da saúde física e mental, com a identificação dos pontos positivos e negativos. E, a partir de então, avaliar as conquistas, assim como o seu revés, refletindo sobre o que
deve permanecer ou ser modificado.
No início, pode parecer difícil, ou até mesmo ser feito de modo superficial, mas a continuidade de tal reflexão pode ser realizada nas
diversas fases da vida de cada pessoa. É um constante exercício que
ajuda a levar a mudanças e a traçar novas metas, redirecionando a
outros pensamentos e atitudes. Às vezes, a procura por um profissional, como o psicólogo, pode auxiliar no modo de se perceber e
dimensionar as vivências.
Outro ponto relevante, diz respeito a intensidade e grandiosidade das
metas ou sonhos almejados. Tenha objetivos mais concretos, que
estejam mais próximos da sua realidade. Expectativas muito radicais
acabam se tornando, por vezes, difíceis de se alcançar, gerando frustração. Pequenas metas, podem ser mais fáceis de se atingir, o que
dará mais motivação para seguir adiante e conquistar, de maneira
gradual, planos mais significativos. Lembre-se de manter o foco em
uma coisa de cada vez, para não se perder em propósitos demasiados. Comemore as pequenas conquistas e tire aprendizados naquilo em que não foi bem-sucedido. E que a entrada de um novo ano
promova uma nova organização nas “gavetas” da vida!
Um feliz 2018!

Anderson Barnabé
Foto: Internet / Divulgação

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

O ano letivo termina e, enquanto alguns alunos curtem
as férias, outros permanecem preocupados se irão ou
não conseguir a média exigida para cursar a próxima
série, após os processos de avaliação.
Uma solução encontrada por algumas escolas para reduzir a frustração dos alunos que não alcançaram êxito na aprovação imediata
é o sistema de dependência, que
permite o estudante cursar a disciplina em que ficou reprovado, paralelamente a todas as matérias do
ano em curso. “A dependência é
um benefício que o colégio concede ao aluno que não atingiu a
média em até duas matérias, para
que ele seja promovido ao ano
seguinte”, explica Gustavo Schmidt
Moreira, diretor do Colégio Nacional – Taquara.
Geralmente a dependência é feita no
horário fora da sua grade atual, mas
nem todas as instituições adotam este

sistema, como por exemplo, o Colégio e Curso Aplicação, na Taquara.
“Avaliamos a dependência de forma
negativa, porque o colégio já tem as
suas formas de avaliar e muitas etapas para dar oportunidade para os
alunos, como a recuperação e prova final”, ressalta a diretora Simoni
Pina Rodrigues.
Cada instituição tem seu regimento e seu planejamento interno dentro das condições exigidas pelo MEC
(Ministério da Educação). Sendo
assim é importante avaliar os prós
e contras de cada um dos sistemas,
saber quais escolas trabalham ou não
com o regime de dependência, e
escolher o que melhor se adeque ao
seu filho.
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Saiba como acertar na escolha da escola
Há uma série de requisitos a serem
observados, tais como a metodologia
aplicada pela escola e a sua visão e
compromisso de educar, acolher,
estimular e valorizar o desenvolvimento físico e moral da criança. Para
facilitar o seu trabalho, o JNB listou
alguns itens que devem ser observados para uma escolha assertiva.
• Verificar a capacitação dos profissionais;
• Se informar sobre a grade curricular
da instituição;
• Apreciar o espaço físico (se é ventilado, climatizado (piscinas, grades,
escadas, parquinhos, brinquedos
apropriados) e se oferece condições
de segurança para os pequenos;

• Analise se há segurança pessoal no
recebimento e entrega do aluno ao
responsável;
• Observar se a alimentação servida nas cantinas é saudável;
• Não deixe de levar em conta a
proximidade entre casa e escola (relatos apontam que algumas crianças
chegam estressadas e sonolentas na
sala de aula, após enfrentarem longos trajetos e engarrafamentos).
Lembre-se que você também é responsável pela segurança das crianças, por isso evite parar ou estacionar em local proibido e atente
para o risco de facilitar um assalto ou acidentes nas proximidades
da escola.

Foto: Designed by ijeab / Freepik

O final do ano chegou, mas a preocupação com a escolha
da escola certa para as crianças só está começando.
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Turismo

Visite Gramado e conheça o inesquecível Natal Luz
Município é um dos mais visitados no final do ano
Foto: Site Prefeitura de Gramado

espaços gastronômicos. No local, é
possível descansar nas cadeiras e
bancos espalhados pela praça à sombra de duas araucárias que dão um
ar mais gostoso ao passeio.
Endereço: Rua Wilma Dinnebier,
157, Belverede.

As características europeias de sua
colonização misturadas com os aspectos gaúchos de sua localização
fazem da cidade de Gramado, no Rio
Grande do Sul, um dos municípios
que mais atraem visitantes, principalmente no período das festas de final
de ano. O “Natal Luz” é um dos
eventos natalinos mais tradicionais
do País que há 32 anos reúne turistas do Brasil e do mundo.
Com cerca de 33 mil habitantes,
Gramado possui diversas casinhas em
estilo enxaimel em ruas cheias de
jardineiras com hortênsias e parques
emoldurados por araucárias e pinheiros. Sua serra e clima fresco contri-

buem para tornar o município aconchegante para pessoas de todas as
idades. Nessa época do ano, o que
atrai ainda mais visitantes é, sem
dúvida, o “Natal Luz”.
Natal Luz
Gramado recebe em torno de um
milhão de visitantes no tradicional
“Natal Luz”, que em sua 32ª edição,
vai até 14 de janeiro de 2018 com
shows, musicais, concertos e desfiles pela cidade, com sua admirável
decoração natalina.
O evento conta com acendimento de
luzes e espetáculos como o Nativitaten,
uma ópera a céu aberto, que remon-

ta a origem do Natal, acompanhada
de muitos fogos, música e dança das
águas. Outro grande evento é a Fantástica Fábrica de Natal.
Coisa boa é o que não falta
Feira de produtos coloniais
Uma feira da Cooperativa dos Trabalhadores Rurais acontece todo
sábado pela manhã, onde é possível adquirir produtos coloniais diretamente com os produtores.
Endereço: Rua Senador Salgado Filho
Horário: Sábados das 7 às 10 horas
Praça do Moinho
A Praça do Moinho reúne lojas e

Lago Joaquina Rita Bier
Idealizado por Leopoldo Rosenfeldt,
o lago possui 17.000 metros quadrados e é cercado por casas de veraneio,
hotéis e araucárias com mais de 70
anos. Uma caminhada por suas margens é revigorante. É lá que acontece o famoso espetáculo Nativitaten.
Endereço: Rua Leopoldo Rosenfeld,
818, Centro.
Outra dica é fazer um dos roteiros de
agroturismo para conhecer as propriedades rurais que preservam as tradições
europeias. Os tours incluem degustação de produtos típicos como linguiça,
salaminho, queijos e vinhos.
Rede hoteleira:
Hotel Canto Verde
www.hotelcantoverde.com.br
Hotel Sossego do Major
www.sossegodomajor.com.br
Hotel Alpestre
www.hotelalpestre.com.br
Pousada Bella Terra
www.pousadabellaterra.com.br
Pousada Árvore da Coruja
www.pousadaarvoredacoruja.com.br
Pousada Cabanas Belo Destino
www.belodestino.com.br
Fonte: www.gramado.rs.gov.br
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Gmais passa a ser Classe A
e quem ganha é o cliente

Renato V. Simões
Cesar Weutanabe (diretor de vendas e pós vendas da GM Brasil), Marcelo Andrade Lobo Vianna (diretor comercial da GMais), Adriano José
Reis Martins (sócio da GMais), Jaime Fernando Reis Martins Junior (sócio da GMais) e Marcelo Santos (gerente regional da GM/RJ)

A Concessionária Chevrolet GMais,
em Jacarepaguá, passou a pertencer
ao seleto grupo denominado “Classe A”. Este título é dado pelo reconhecimento da montadora às concessionárias que mais se destacam
em vários itens, como excelência no
atendimento; venda e pós-venda de
carros; sustentabilidade; performance nos serviços de assistência
técnica e vendas de peças. Para apurar os conceitos em todo o Brasil,
a GM contrata uma empresa especializada em pesquisa de satisfação
dos consumidores.
“Os principais beneficiários serão
os nossos clientes, pois a certificação
Classe A permite uma melhor negociação nos preços dos carros e nas

peças junto à montadora. Tornando a concessionária ainda mais competitiva nas vendas de carros 0K
com bons descontos junto ao consumidor final”, explica Andrade

Vianna, diretor da filial.
No coquetel da premiação foram
entregues cinco prêmios (PIN) aos
funcionários que mais se destacaram
no período.

Ganhadores do PIN

Rogério R. Rocha

Alex S. Souza

Sérgio P. Novaes

Leandro Lopes
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Receitas
FÁTIMA GUERRA

GOURMET
FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR
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Escritor Antonio
Candido dá nome a
rua em Jacarepaguá
Foto: Marcos Santos/USP/Divulgação

Risoto de Brie com
Damasco e Crisp de Parma

Receita
Olá amigos! O final do ano chegou e para celebrar em alto estilo,
sugerimos uma receita de risoto. Confesso que sou apaixonada por
essa especialidade italiana. A receita original do risoto surgiu em
1574, quando o sul da Itália era dominado pelos Sarracenos, que
trouxeram para a região o grão usado para a preparação deste prato.
Risoto significa, literalmente, arrozinho, e é típico da região do norte
da Itália, mais especificamente da Lombardia.
INGREDIENTES:
• 5 xícaras de caldo de legumes
• 2 colheres de sopa de azeite
• 1 colher de sopa de manteiga sem sal
• ½ xícara de cebola picada
• 1 xícara de vinho branco seco
• 2 xícaras de arroz arbóreo
• ½ xícara de damasco picado
• 100 gramas de queijo brie picado em cubinhos
• ½ xícara de queijo parmesão ralado na hora
• Sal e pimenta do reino
• Geleia de damasco (opcional)
MODO DE PREPARO:
• Mantenha o caldo aquecido em uma panela à parte.
• Em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola até murchar. Junte o arroz
e frite bem até ouvir o barulhinho da panela. Adicione o vinho branco e mexa
até evaporar.
• Vá regando com o caldo e misturando bem. Repita esse processo até o arroz
chegar ao ponto que você gosta. Adicione o damasco e o queijo brie, continue mexendo para reduzir o caldo.
• Finalize com a manteiga, o sal, a pimenta do reino e o queijo parmesão ralado.
• Deixe o risoto descansar por alguns minutos antes de servir.
• Para fazer o crisp de Parma basta colocar as fatias de presunto de Parma no
meio de duas folhas de um papel manteiga e levar ao micro-ondas por 2 minutos.
• Fica muito gostoso e dá um charme especial ao prato!
• Eu quebrei os crisps e coloquei sobre o risoto para finalizar, mas vocês podem usá-los como acharem melhor.
Dica: Para acentuar o sabor do damasco, acrescente 2 colheres de sopa de
geleia de damasco.
Complementamos o risoto com um tornedor de mignon no molho de gorgonzola
Bom apetite!

A antiga Avenida Projetada Eixo Metropolitano Leste-Oeste (trecho), que começa no lado ímpar da Avenida Salvador Allende, agora passa a se chamar
Rua Antonio Candido. A mudança, que
entrou em vigor no dia 22 de novembro pelo Diário Oficial do Município,
homenageia o escritor e sociólogo

fluminense Antonio Candido de Mello e
Souza. Ele também foi professor da USP
e da UNESP, e doutor honoris causa da
Unicamp e da Universidade da República do Uruguai (2005), além de receber vários prêmios nacionais e internacionais. Antonio Candido morreu aos 98
anos em 12 de maio de 2017.
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Horóscopo
MALU RODRIGUES

ASTRÓLOGA,
MALUCATAO@GMAIL.COM

Previsão astrológica
do mês de dezembro
Signo de Sagitário:
Pessoas motivadoras e de alto astral. Procuram o conhecimento como meta
na vida. Planeta: Júpiter. Elemento: fogo. Pedra: turquesa. Cor: púrpura
Áries (21/03 a 21/04): mudanças na relação devem ocorrer
nesse período para que você
veja como precisa do outro!

Libra (23/09 a 22/10): romance
novo pode surgir se você olhar
mais para os lados, não centralize seus desejos na vaidade.

Touro (21/04 a 20/05): estar
com os amigos são momentos tão importantes, assim só
aumenta a gratidão, afinal é
dando que se recebe.

Escorpião (23/10 a 21/11): esse
poder de sedução, com Vênus
no seu signo, só fará você ganhar, invista financeiramente.

Gêmeos (21/05 a 20/06):
saia da indecisão e comece
a planejar sua rotina com
metas prioritárias, marque
seus exames médicos.

Sagitário (22/11 a 21/12): você
terá um mês para programar
as próximas férias com uma
viagem dos seus sonhos.

Câncer (21/06 a 21/07): ajudar
a quem necessita, para você
é fato, mas faça melhor a sua
avaliação e não desperdice o
seu tempo.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
com a Lua no seu signo, você terá
mais firmeza para enfrentar qualquer problema que surgir.

Leão (22/07 a 22/08): os amigos estão querendo mais a sua
presença, deixe de orgulho e
se entregue às festas .

Aquário (21/01 a 19/02): boa
hora para fazer reformas em
casa, aquele vazamento será
finalizado.

Virgem (23/08 a 22/09): comece sua programação de férias, uma viagem mais longa
precisa ser analisada o quanto antes.

Peixes (20/02 a 20/03): faça
sol ou faça chuva, pisciano o
seu poder de sedução é imenso, aproveite!

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) Degustar
João degustou todos os queijos, e não degostou.
2) Lentilha
Fernanda já cozinhou as lentilhas, e não lentilia.
3) Guloseima
Amo as guloseimas desta festa, e não gulosema.
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ESPAÇO PRODUTOS E SERVIÇOS

PARA
ANUNCIAR
NESTA
SEÇÃO
ENVIE//E-MAIL
PARA ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET
OU 3627-7945
PARA
ANUNCIAR
NESTA
SEÇÃO:
3627-7945
ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET
ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET
/ CONTATO1@NOSSOBAIRRO.NET
CONTATO1@NOSSOBAIRRO.NET
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