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IPVA
Desconto deverá ser de 3%
para os proprietários de veí-
culos que efetuarem o paga-
mento em cota única.

| Página 10

Bem-estar
Massagens terapêuticas
oferecem benefícios à saúde
física e mental.

| Página 7

Viagem
Confira as dicas para uma
viagem segura e visite Caldas
Novas, em Goiás.

Confira as atrações da agenda
cultural da região.

Saiba mais
Contabilidade | Página 12
Organize bem as suas
finanças e evite surpresas
desagradáveis.

Direito | Página 6
Esclareça suas dúvidas sobre
o Cartão de Gratuidade de
Estacionamento para Idoso.

| Páginas 26 e 27

OBSERVATÓRIO SOCIAL
Conheça a finalidade e o funcionamento do Observatório Social do Rio de
Janeiro, uma associação composta pela sociedade civil e apartidária que
objetiva a transparência e qualidade na aplicação dos recursos públicos.

| Página 8
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Mais um ano se inicia e, para que os
votos de um “Próspero Ano Novo”
se cumpram, é necessário organizar-
mos bem as finanças. O melhor
momento de começar a fazer isso é
nesta época, em que gastos extras
como materiais escolares das crian-
ças, IPTU, IPVA, imposto de renda,
entre outros surgem sobrecarregando
o orçamento. O IPVA 2018 terá o
primeiro vencimento da tabela nes-
te mês, e o último no dia 2 de fe-
vereiro (página: 10). Portanto, se
você tem dificuldade para lidar
com dinheiro, fique tranquilo! O
colunista Cláudio Sameiro dá di-
cas sobre como fazer um bom pla-
nejamento financeiro familiar
(página: 12).
Mas, não deixe de incluir em sua
planilha nas férias o lazer. Confira
a nossa sugestão de viagem na ci-

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

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

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

Ano novo, novos desafios!
dade de Caldas Novas, em Goiás,
e leia as dicas para fazer um passeio
tranquilo e seguro (página: 27). Se
você não for viajar, opte por ativi-
dades de relaxamento buscando
massagens terapêuticas (página: 7)
ou simplesmente se reúna para uma
boa conversa com os amigos e quem
sabe até uma partida de futebol.
Queremos continuar contribuindo
com a melhoria da sua qualidade de
vida em 2018. Que o ano novo seja
de paz, conquistas e sabedoria!
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Psicóloga

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

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

Família e escola: uma
relação desejada
Diante dos inúmeros desafios e possibilidades que a atualidade
nos impõe, lidar com a relação família-escola no processo de ensino
e aprendizagem é uma questão de estudo para muitos pesquisa-
dores, em diferentes áreas do saber. Família e escola estão inter-
ligadas, embora com funções distintas, ambas se complementam
e se inserem uma no cotidiano da outra.
A família vem como o primeiro espaço de relacionamento da cri-
ança imprimindo modos de convivência desta com o mundo. É
nela que se vivenciam os afetos, as primeiras representações so-
ciais e deve haver o auxílio material de sobrevivência. Tanto na
educação de valores éticos e costumes, quanto na orientação de
comportamentos considerados adequados dentro de uma cul-
tura, a criança vai se desenvolvendo e adquirindo conhecimento
antes e durante o seu período escolar.
A entrada da criança na escola estabelece uma nova etapa em sua
vida, que agora recebe o cuidado e a educação que antes vinham
quase que exclusivamente da família. Novas descobertas e desafi-
os são inseridos na rotina de todos. O conhecimento passa a ser
transmitido de uma forma sistematizada, ligado ao saber científico.
Desta maneira, percebemos que não há como limitar a educação
a um único espaço, educar é transmitir diferentes saberes de ma-
neiras variadas e em espaços distintos. Desse modo seria espera-
da uma estreita relação entre família e escola, porém a prática co-
tidiana é caracterizada pelo discurso pouco favorável em relação a
ambos os lados, uma vez que as expectativas não são atendidas.
A fala dos educadores expressa uma queixa quanto a pouca par-
ticipação dos familiares na rotina escolar, delegando à escola o
papel de educar seus filhos e sem, no entanto, orientá-los a dar o
devido respeito a professores e equipe escolar. No outro lado, temos
a família que se queixa da falta de tempo devido ao excesso de
trabalho do mundo corporativo e que a escola cobra muito, sem
dar a devida atenção as demandas dos filhos e da família.
Há muitos aspectos a serem refletidos, mas de um modo geral,
deve-se considerar que todos têm responsabilidade pela forma-
ção da criança e do adolescente. Manter uma comunicação, alia-
da a uma escuta sincera e verdadeira entre ambas as partes ain-
da é a melhor maneira de se iniciar uma aproximação de respeito
e acolhimento entre estas duas instituições: família e escola.

Referências Bibliográficas:
MALDONADO, Maria Tereza. Os primeiros Anos de Vida: Pais e
educadores no século XXI. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
 http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v27n1/v27n1a12.pdf.
Acesso em: 11/12/2017

O Rio Shopping, na Freguesia, sediou
no dia 10 de dezembro o segundo ca-
samento coletivo pelo projeto “Alian-
ça Eterna”.
A ação social realizada pela Superinten-
dência de Jacarepaguá, em parceria com
a Defensoria Pública do Estado do Rio
de Janeiro e os Cartórios Civis de
Madureira e do Tanque, legalizou a situ-
ação civil de mais de 50 casais da região,
que se cadastraram para participar.
A festa contou com uma equipe de

Ação social legalizou
a situação civil de
casais da região

maquiagem para as noivas, de fotógrafos,
uma limousine que transportou as noi-
vas até o local do casamento coletivo,
além de bolo e refrigerantes.
Os casais que quiserem participar das
próximas edições do “Aliança Eterna”
poderão entrar em contato com a Su-
perintendência de Jacarepaguá, que
funciona no Rio Shopping, localizado
na Estrada do Gabinal, 313 – sala 284,
Freguesia, e-mail: superintendencia-
jpa@gmail.com.

O casal Marcelino e Glória celebram a oficialização da união

Fotos cedidas pela Superintendência Regional de Jacarepáguá
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Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Cartão de
Estacionamento
do Idoso

Caro leitor, vamos conversar sobre o Cartão de Estacionamento do
Idoso. Todo cidadão brasileiro com sessenta anos de idade ou mais,
de acordo com a Lei 10.741 de 2003 e a Resolução do CONTRAN nº
303/2008 tem direito ao Cartão de Estacionamento do Idoso, tam-
bém conhecido como credencial. Esse direito possibilita estacionar
em qualquer lugar do País, nas vagas exclusivas ou especiais, os
carros dirigidos por idosos ou que conduzam idosos nas vias e
logradouros públicos. Essas vagas deverão estar sinalizadas como
preferenciais para idosos e deficientes.
A Resolução 2.881 de julho de 2017 veio para elucidar e esclarecer
a confusão surgida por conta da possibilidade de o idoso estacionar
nas suas vagas sem qualquer ônus já que assim lhe fora autorizado
pela lei e resolução citadas acima. Essa resolução, 2.881, esclarece
que o Cartão de Gratuidade de Estacionamento para Idoso apenas
lhe dá o direito de gratuidade nas vias e logradouros públicos do
Município do Rio de Janeiro. No entanto, “...o uso do cartão nas vagas
sinalizadas e demarcadas para idosos nas edificações privadas de
uso coletivo (aeroportos, shoppings e estacionamentos privados) não
lhe confere esse direito”.
Isso significa dizer que, ao idoso com idade de sessenta anos ou mais
lhe é dado direito ao estacionamento gratuito nas vagas existentes
nas vias e logradouros públicos do Município do Rio de Janeiro, sen-
do obrigatória a apresentação do cartão. Mas, se estas vagas tam-
bém sinalizadas, estiverem em edificações privadas ou construções
particulares, citando como exemplos, aeroportos, shoppings e esta-
cionamentos privados de uso coletivo que, mesmo sendo particula-
res todos podem usar, nestas vagas não terão os idosos o direito da
gratuidade reconhecido.
Espero ter cooperado com o saber jurídico.
Tendo dúvidas, escreva para o e-mail: oficinadedireito@gmail.com
Um forte abraço e fique com Deus.

Alimentação saudável, geração de
emprego e segurança alimentar estão
entre as vantagens do projeto Horta
Carioca, da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente (Seconserma), que está
presente em 30 comunidades do Rio
de Janeiro, inclusive no Jardim do Anil.
O programa aplica técnicas orgânicas
para o plantio de verduras e hortali-
ças e utiliza mão de obra local, em
sistema de mutirão remunerado.
Criada em 2012, a iniciativa tem como
objetivo gerar empregos para os
moradores de comunidades e bene-

Horta Carioca beneficia
moradores e escolas do Anil

ficiar escolas da rede munici-
pal de ensino, que em sistema
de parceria, auxiliam no cuida-
do da plantação. Uma parte do
que é produzido é dividido
entre as escolas e creches mu-
nicipais próximas à horta para
o reforço da alimentação, ou-
tra fica disponível às famílias em
risco social indicadas pelas
associações de moradores das
comunidades, enquanto o res-
tante é comercializado. O lu-
cro fica com os parceiros e

parte dele é reinvestido.
Segundo a Seconserma, na horta do
Jardim do Anil são produzidas, men-
salmente, cerca de 800 quilos de alimen-
tos que são doados para 52 famílias que
se encontram em vulnerabilidade ali-
mentar, além de abastecer dois EDIs
e duas Escolas Municipais do entor-
no. A Horta Carioca do Jardim do Anil
funciona de segunda a sexta-feira das
7 às 13 horas e fica localizada na Es-
trada Curipos, 746, Jardim Anil (entrada
pelo Condomínio Jardim Clarice, na
Estrada de Jacarepaguá, 5.007).
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Bem Estar
Massagens terapêuticas: benefícios
para a saúde mental e física
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ik Relaxamento, diminuição da retenção de líquidos, além da melhora da cir-
culação sanguínea, da qualidade do sono e da socialização, estão entre os
benefícios das massagens terapêuticas, principalmente na terceira idade.

“Shiatsu, reflexologia, mas-
sagem relaxante, terapia
das pedras quentes e o
reiki são as massagens mais
adequadas para a terceira
idade, trazendo benefícios
físicos e mentais”, expõe a
esteticista Nathalie de Sou-
za Moreno.

Saiba como funciona cada
uma delas:
Shiatsu - Técnica oriental
que utiliza os dedos e as
palmas das mãos para fazer
pressão sobre a pele, atingin-

do os pontos trabalhados na
acupuntura (técnica chine-
sa que consiste na introdu-
ção de agulhas metálicas em
pontos precisos do corpo
para tratar doenças).
Reflexologia – Trabalha
pontos estratégicos dos pés
relacionados as partes do
corpo, que, por sua vez, es-
tão ligadas a diversos senti-
mentos. Combatendo assim
problemas físicos e mentais.
Massagem relaxante –
Utiliza técnica mais suave, faz
uso de óleos aromáticos e por

movimentos deslizantes e
leves proporciona sensação
de conforto e descanso.
Terapia das pedras quentes –
Consiste na aplicação de vá-
rios tipos e tamanhos de pe-
dras aquecidas sobre o cor-
po, que podem ser alternadas
com pedras frias.
Reiki - Tem por base a cren-
ça na existência da energia
vital universal, manipulável
pela imposição de mãos em
posições específicas na ca-
beça, no tórax, no abdômen
e nas costas.
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Saiba como funciona o Observatório
Social do Brasil no Rio de Janeiro
Criado com o intuito de monitorar os gastos das pre-
feituras, assim como o cumprimento dos serviços
públicos, o Observatório Social do Brasil foi criado
no ano de 2006, na cidade de Maringá, no Paraná.

A ideia foi um sucesso e começou
a se difundir em outros municípios
do País. Atualmente, em nosso es-
tado existem sete unidades, locali-
zadas em Araruama, Barra Mansa,
Niterói, Petrópolis, São Pedro da
Aldeia, Teresópolis e Rio de Janei-
ro, sendo este fundado em 26 de
julho de 2017. Para explicar um
pouco melhor sobre o funcionamen-
to do OSB, o JNB conversou com
Tatiana Bastos, presidente do Ob-
servatório Social do Brasil – Rio de
Janeiro. Confira:

JNB - O que é e como funciona
o Observatório Social no Rio de
Janeiro?
TB - O Observatório Social do Bra-
sil – Rio é uma associação forma-
da pela sociedade civil, apartidária,
que busca a transparência e quali-
dade na aplicação dos recursos
públicos do município do Rio de
Janeiro, por meio do controle social
e da educação fiscal.

JNB - Como se dão as atividades
de monitoramento de gastos?
TB - O OSB-Rio trabalha de maneira
preventiva, com uma metodologia

padronizada de controle social e boas
práticas oriundas da rede de Ob-
servatórios Sociais existente em
mais de 116 municípios do Brasil,
além de monitorar a compra pú-
blica, desde o levantamento de
preço até a entrega do produto ou
serviço. São ações regulares do
Observatório Social o monitoramento
da atividade parlamentar: a educa-
ção fiscal com a capacitação para
o controle social; a capacitação do
gestor público para a cultura da
transparência; a capacitação do mi-
cro e pequeno empresariado para
participação na contratação públi-
ca; e a transparência de gestão com
relatórios quadrimestrais.

JNB - Que esferas o Observatório
Social do Rio de Janeiro monitora?
TB - O OSB-Rio monitora o Exe-
cutivo, Legislativo e o Tribunal de
Contas do Município.

JNB - A equipe do Observatório
Social do Rio de Janeiro é com-
posta por quantos membros?
TB - O OSB-Rio possui um Con-
selho de Administração composto
por 11 voluntários, um conselho

fiscal composto por seis voluntári-
os e uma coordenadora executiva
contratada. Além disso, estamos
com três grupos de trabalho implan-
tados, com dedicação de aproxima-
damente 40 voluntários. Atualmente
em nossa equipe temos contadores,
advogados, estudantes, aposentados,
arquitetos, engenheiros, programa-
dores, jornalistas, entre outros.

JNB - Como deve proceder quem
deseja ser voluntário no Obser-
vatório Social?
TB - O OSB-Rio possui capacitação
básica obrigatória para todo o volun-

tário, que aborda controle social, lei
de transparência, noções de orçamen-
to público municipal e noções de li-
citações. Além da capacitação, o
voluntário não pode ter filiação par-
tidária e deve ter muito comprome-
timento em melhorar a gestão do
município do Rio de Janeiro.

JNB - Alguma mensagem que gos-
taria de deixar aos leitores do JNB?
TB - Sim. Quero reforçar que a par-
ticipação da sociedade é a forma mais
eficiente para a melhoria da gestão
pública. Todos podem contribuir por
um Rio melhor!

Foto: D
ivulgação / Cdida por O

SB-Rio

Tatiana Bastos, presidente do OSB-Rio
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IPVA do Rio terá desconto de 3%
para pagamento da cota única
O Governo do Estado do Rio de
Janeiro informou no dia 11 de de-
zembro que o desconto do Impos-
to sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores Terrestres (IPVA)
2018 deve ser de 3% para os pro-
prietários de veículos que efetu-
arem o pagamento em cota úni-
ca. O percentual de abatimento
é o mesmo do ano passado.
A guia para o pagamento do IPVA
2018 poderá ser retirada pela internet,
no site da Secretaria de Estado de
Fazenda (www.fazenda.rj.gov.br) ou
do banco Bradesco (www.brades-
co.com.br). O primeiro vencimento
da tabela será no dia 22 de janeiro,
para os veículos que possuem placa
com final 0. O último será no dia 2
de fevereiro para os veículos com final
de placa 9. As datas são válidas tan-
to para o pagamento da primeira
parcela, quanto para a quitação in-
tegral do imposto. Confira o calen-
dário de vencimento:

Fonte: G
overno do E

stado do Rio de Janeiro
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O Clube Recreativo Português de
Jacarepaguá, na Taquara, sediou no dia
5 de dezembro uma reunião promovi-
da pelo vereador Chiquinho Brazão
(presidente da Comissão de Assuntos
Urbanos) com a finalidade de apresen-
tar a Lei que regulamenta os condomí-
nios irregulares. O encontro contou com
a participação do secretário de urbanis-
mo Índio da Costa, membros da asses-
soria técnica da prefeitura, incluindo a
subsecretária de urbanismo Verena
Andreatta, além de moradores, síndicos
e líderes comunitários da região.
Na ocasião, Índio da Costa esclareceu
dúvidas sobre a Lei nº 174, que pror-

Regularização
de condomínios
na região

roga os prazos das Leis Complemen-
tares nº 160 e 161, regulamentadoras
dos condomínios nas Vargens e em
Jacarepaguá. A nova legislação visa
legalizar condomínios irregulares nas
áreas de Jacarepaguá, Vargens e
Itanhangá. “Estamos aqui com a fina-
lidade de pedir ao Poder Público para
reconhecer vocês, moradores. Vamos
convencer o prefeito a sancionar a Lei
nº 174”, ressaltou o vereador.
No final do evento, foi divulgado o novo
projeto para a desburocratização do pro-
cesso de licenciamento para a constru-
ção de imóveis comerciais e residenciais
por meio de etapas mais ágeis.

Chiquinho Brazão, Verena Andreatta e Índio da Costa
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Contabilidade &
Tributos

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

Planejamento
financeiro familiar
Um novo ano está se iniciando e, com ele, muitos desejos e expec-
tativas de realizações. Mas você tem o hábito de fazer um planeja-
mento financeiro familiar? Nesta edição abordaremos como você
pode acompanhar seus gastos e fazer um orçamento da sua vida
financeira para os próximos meses. Dizem que dinheiro não traz
felicidade, mas com certeza o controle sobre o dinheiro que ga-
nhamos nos dá mais tranquilidade na vida. Quantas pessoas es-
tão vivendo uma vida intranquila só porque não aprenderam a
administrar com sabedoria seus gastos e investimentos? Às vezes,
elas gastam sem saber se poderiam, outras vezes, gastam por im-
pulso ou ansiedade. Antes de realizar uma compra, você deve fa-
zer três perguntas: (1) Preciso mesmo comprar isso? (2) Tenho que
comprar agora? (3) Possuo o dinheiro necessário? Se a resposta
for “não” para qualquer uma destas perguntas, então aconselha-
se não gastar dinheiro. Aguarde mais um pouco. Precisamos ter
sabedoria no uso de nosso dinheiro para que ele não afete nossa
vida pessoal. Muitas famílias brigam por causa de uma má gestão
do dinheiro. Outro conselho é ter uma reserva financeira para as
eventualidades da vida. Ter algum dinheiro guardado nos dá um
pouco de tranquilidade diante de situações de urgência como nos
casos de doenças, consertos domésticos e obras emergenciais.
Costumo dizer que quem pode não é quem gasta, mas quem guarda.
A primeira medida para ter um controle financeiro é fazer um orça-
mento mensal de seus ganhos e despesas. Existem na internet muitos
programas que prometem te ajudar a fazer seu controle de gastos.
Alguns podem ser usados em celulares e tablets, mas você não
precisa saber usar estes programas complexos, basta recorrer ao
velho caderninho. Em cada folha do caderno, relacione as suas
remunerações líquidas e todas as despesas do mês. Depois, some
as remunerações e subtraia as despesas para saber se sobrará ou
faltará dinheiro no mês. É importante que você faça isso para to-
dos os meses do ano, de janeiro até dezembro. Inclua também em
suas previsões aqueles gastos que acontecem somente em alguns
meses do ano, como o IPTU, IPVA, matrículas escolares, imposto
de renda, seguros de automóveis, etc. Não se esqueça de prever
os valores que receberá de férias e décimo terceiro. Assim você terá
uma visão do ano inteiro e poderá antecipar as ações necessárias.
Separe mensalmente uma quantia para você guardar na poupan-
ça ou em outro investimento, como forma de compor seu fundo
de reserva, financiar uma viagem ou trocar de carro, por exemplo.
Lembre-se que quem paga à vista ganha descontos, mas quem
faz dívidas paga juros.

REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

JARDINEIRAS PERIGOSAS NA FREGUESIA
O desnivelamento das jardineiras
que ficam na Estrada de Jacare-
paguá, próximas à Passarela de
Jacarepaguá e o Bradesco, servem
atualmente como lixeiras e ofere-
cem risco aos pedestres. A pro-
fundidade em que se encontram
funciona como armadilha para
pedestres que podem se distrair e
cair no buraco gerando torção ou
quebra de um pé ou perna. O pior
é que são várias jardineiras na mes-
ma situação, inclusive na Estrada
dos Três Rios, próximas às Lojas
Americanas. O problema é de fá-
cil solução, basta colocar terra e
nivelar com a calçada.

Jorge Duarte

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

ASSUNTO: REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ
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Exposição Ilumina Zona Oeste
retrata projetos sociais da região
O Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, na
Taquara, recebeu no mês passado a exposição “Ilu-
mina Zona Oeste”. O evento permitiu ao público não
apenas observar, mas desfrutar de algumas das ex-
periências sensoriais, interativas e emocionais
vivenciadas por quem é atendido em projetos da
zona oeste apoiados pelo Instituto Rio no ano de
2017, incluindo os sediados em Jacarepaguá.

O “Ilumina Zona Oeste” contou tam-
bém com rodas de conversas e progra-
mação cultural que retratam o traba-
lho de organizações como: Associação
Semente da Vida da Cidade de Deus
(CDD); Associação Solidários Ami-
gos de Betânia (Freguesia); Obra
Social Dona Meca (Taquara); As-
sociação Cultural e Quilombola do
Camorim (Camorim); Grupo de As-
sistência Professor Eurípedes Barsa-
nulpho (Taquara); Coletivo Elas da
Corrente (Rio das Pedras); entre outros.
Os visitantes tiveram a oportunida-
de de conhecer virtualmente um
quilombo, a Cidade de Deus e uma
mata fechada; mergulhar em uma
piscina sem se molhar; andar de
cadeira de rodas em uma simulação
de rua com obstáculos; e dançar
ballet. “A ideia é trazer para o sen-
sorial o que as pessoas estão acos-
tumadas apenas a visualizar. O de-
safio é fazer com que o público possa
pensar, viver e sentir a importância
dos trabalhos das organizações e os
impactos positivos que elas têm na

sociedade”, explica Francisco Ferraz,
coordenador da exposição Ilumina
Zona Oeste.

SOBRE O INSTITUTO RIO
Constituído como Organização Social
de Interesse Público (OSCIP), o Ins-
tituto Rio é uma fundação comunitária
criada em 2000 com o objetivo de
apoiar e de fortalecer iniciativas que
promovem o desenvolvimento comu-
nitário da zona oeste.
Durante 17 anos, o Instituto Rio
apoiou 258 projetos nas linhas de
atuação: ações afirmativas; raça,
gênero e protagonismo jovem; eco-
nomia criativa e solidária; arte e
cultura; geração de trabalho e ren-
da; tecnologias sociais; desenvolvi-
mento comunitário e institucional;
direitos humanos, justiça social e
cidadania; direitos sexuais e reprodu-
tivos; comunicação comunitária e
acesso às tecnologias digitais; edu-
cação afirmativa; desenvolvimento
socioambiental/meio ambiente; es-
porte e saúde.

Fotos: A
lessandra N

unes / D
ivulgação

Instalações interativas divulgam projetos sociais
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Agenda Cultural
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/

Dias 5 à 14 - Peça teatral musical "Se
meu apartamento falasse", baseado no
roteiro do filme homônimo de 1960, com
músicas de Burt Bacharach. Confira o site
do teatro para informações sobre horá-
rios e valor dos ingressos.
Dia 25 - Martinho da Vila apresenta o show
“Alô Vila Isabeeeel!!!”, às 21h. A Escola de
Samba Vila Isabel será homenageada e
cantada pelo artista, além de apresentar al-
guns dos seus sambas de enredo e maiores
sucessos (Pequeno Burguês, Casa de Bam-
ba e Devagar Devagarinho, Mulheres,
Madalena do Jucu…), vai apresentar mú-
sicas inéditas de compositores que criaram
sambas especiais para essa homenagem.

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

variado com sabores diversos, um buffet
de humor quilo. O formato é dinâmico: o
ator, como uma espécie de “garçom cê-
nico”, sugere os “pratos” – na verdade,
os assuntos que serão desenvolvidos na
cena e o público vai escolhendo. Classi-
ficação: 12 anos. Sábado - 20h e domin-
go - 19h (sala eletroacústica).

KM DE VANTAGENS HALL
Via Parque Shopping
Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Informações e valores dos ingressos
em premier.ticketsforfun.com.br

Dias 06, 07, 13, 14 - Minha mãe é uma
peça com Paulo Gustavo. Sábado às 22h
e Domingo, às 20h.

O cantor, que completa 80 anos e a sua trajetória de vida é ligada ao Bairro
de Noel Rosa. Tudo começa em 1967 quando a Vila desfilou pela primeira
vez com um samba enredo de autoria do cantor, Carnaval de Ilusões, que
trouxe mudanças estéticas com a simplicidade dos versos de uma cantiga
de roda, “Ciranda criancinha”. Além de homenagear os sambas de enredo
da Vila Isabel, Martinho vai cantar também, os sambas-exaltação No Embalo
da Vila, Sempre a Sonhar, Renascer das Cinzas e Na Boca da Avenida, den-
tre outras com o DNA azul e branco, além de apresentar músicas inéditas de
compositores que criaram sambas especiais para essa homenagem.
A banda que acompanha é a Família Musical, que juntos já viajaram o
mundo. Claudio Jorge no violão, Wanderson Martins no cavaco, Ivan
Machado no contrabaixo, Paulinho Black na bateria, Kiko Horta dos te-
clados, Victor Neto dos sopros. O filho Tunico na percussão, a filha Juju
no vocal e o neto Guido Ventapane, na percussão. Dia 25, às 21h

Valor dos ingressos em www.teatrobradescorio.com.br.
Endereço: Av. das Américas, 3900 – loja 160 - Shopping VillageMall

Martinho da Vila no Teatro Bradesco

Foto: D
ivulgação / Internet

O show presta um tributo inesquecível ao Rei do Pop, recriando toda a
estrutura das principais performances de Michael Jackson.
Neste tributo, grandes clássicos como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat it”,
“Smooth Criminal”, “Black or White” entre outros são interpretados na voz
de Rodrigo Teaser e acompanhado de uma super banda ao vivo.
O show traz elementos que compunham a produção de Michael Jackson
com bailarinos, efeitos pirotécnicos, efeitos especiais, elevadores de palco,
vídeos produzidos especialmente para o show e muito mais.

Endereço: Via Parque Shopping
Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Informações e valores dos ingressos em premier.ticketsforfun.com.br

Rodrigo Teaser no KM de Vantagens Hall

Foto: Leo Costa

Dias 27 e 28 - O Show da Luna, Ao Vivo,
às15h. A cientista sucesso das telinhas, vai
encantar os fãs no espetáculo. Luna e sua
turma vão tentar descobrir como a água
vira chuva, se tem alguém vivendo em
Marte e porque as bolhas são redondas.
O espetáculo é criado e dirigido por Célia
Catunda, Jonatan Pilolé e Kiko Mistrorigo
e a peça é uma produção do núcleo tea-
tral da TV PinGuim. As canções de André
Abujamra e Márcio Nigro, foram coreogra-
fadas especialmente para o show.

CIDADE DAS ARTES
Av. das Américas, 5.300 - Barra da Tijuca
Informações: 3325-0102 /
contato@cidadedasartes.org

Dias 13/01 a 04/02 - Falando Frangamente
- espetáculo solo de Aloisio de Abreu em
que o ator/autor serve “de bandeja” pe-
quenas cenas e faz uma espécie de ato

Dia 19 - MoleTchan - Relíquias do Brasil
com participação de Ludmilla, às 22:30

Dia 20 - Ney Matogrosso, às 22h

Dia 21 - Tributo ao Rei do Pop - Rodrigo
Teaser homenageia Michael Jackson em
um show inesquecível, às 19h.

Dia 27 - Jota Quest Acústico, às 22:30
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Transferência de universidades: veja como funciona

Com a crise vivida pelas universidades públicas do Rio
de Janeiro, muitos alunos optam em fazer a transferên-
cia para instituições particulares.

Só que, nem sempre o processo é
tão simples quanto parece. Tendo
em vista que o aproveitamento das
matérias já cursadas pelo aluno
muitas vezes não estão de acordo
com a grade curricular da univer-
sidade escolhida.
"Observamos um considerável
aumento da procura para transfe-
rências de alunos oriundos de ins-
tituições públicas nos últimos três
semestres, sobretudo vindos da
UERJ", revela a diretora de gradu-
ação da Universidade Castelo Bran-
co, professora Tatiane Duarte.
Porém, antes do ingresso o aluno
deverá apresentar a grade curricular
cursada, que poderá implicar em
refazer disciplinas que já estudou.
A secretária geral da FACHA,
Fernanda Canha, explica que o
aluno só estará dispensado de fa-

Anderson Barnabé
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zer disciplinas de outras IES que
tenham sido cursadas num prazo
igual ou inferior a dez anos e da
FACHA de 15 anos. “Só poderão
ser aproveitadas disciplinas cujo
conteúdo e carga horária, na ins-
tituição de origem, correspondam
a 75%, no mínimo, do conteúdo e
da carga horária da disciplina mi-
nistrada em nossa universidade”,
expõe Canha. Com isso, o processo
pode levar mais tempo do que o
previsto para a colação de grau.
Uma opção para quem deseja
agilizar os estudos e ingressar logo
no mercado de trabalho é o curso
de tecnólogo. "Esses cursos supe-
riores de tecnologia possuem curta
duração e oferecem, muitas vezes,
formação superior a quem já atua
no mercado", destaca a professo-
ra Tatiana Duarte.
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Material nas mochilas não deve
exceder 10% do peso do aluno
Livros, cadernos, estojo, lanches estão entre os itens,
que ocupam espaço na mochila das crianças no período
escolar. Porém, os pais devem ter atenção para evitar
sobrecargas que prejudiquem a saúde dos pequenos.

A carga das mochilas não deve ultra-
passar a 10% do peso do aluno. Por
exemplo, se o peso dele é de 40 qui-
los, deverá carregar, no máximo, 4
quilos, a fim de evitar problemas
como desvios na coluna vertebral.
Especialistas recomendam que os
responsáveis fiquem atentos a mo-
chila dos estudantes a fim de que
materiais que não serão utilizados no
dia sejam deixados em casa.
Uma opção para reduzir o peso são
as mochilas de carrinho, mas elas tam-
bém requerem cuidados. A Sociedade
Brasileira de Ortopedia Pediátrica ori-
enta que a alça do carrinho deve estar
a uma altura apropriada para as costas

Foto: Internet / D
ivulfaçãoda criança estarem retas para puxá-la.

Para adolescentes e jovens, o ideal é
que a mochila seja de duas tiras, ten-
do em vista que as de tira única não
distribuem o peso de forma uniforme
e forçam a coluna. As tiras duplas pre-
cisam estar bem tensionadas para a
mochila ficar bem junto ao corpo e com
uma distância de, aproximadamente,
cinco centímetros acima da cintura.
Porém, se o excesso de peso for algo
constante, o assunto precisa ser dia-
logado com os profissionais da esco-
la, a fim de que adotem medidas para
redução da carga de material. Uma dica
é a implantação de armários para guar-
dar alguns pertences dos alunos.



WWW.NOSSOBAIRRO.NET    |    ESTE É O NOSSO BAIRRO 2 5Quer anunciar?  3267-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net



2 6 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET Quer anunciar?  3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net

sas aéreas cobrarem taxa extra aos
passageiros que optarem por despa-
char as malas.

Preparo da mala
1°- Tenha em mente o período que
levará no local de destino, assim
como a previsão do tempo que fará
lá,  isso facilita sua decisão do que
levar na bagagem.
2°- Leve roupas que combinam com
qualquer clima e peça. As com pouca
estampa ou cores neutras podem ser
uma boa opção. Dê preferência a
tecidos que não amassem e sequem
rápido após a lavagem.

Programe-se para as férias de janeiro
O ano já começou e este é o momento ideal para
programar as férias da família. Para garantir uma
viagem tranquila, o JNB preparou algumas dicas
para que sua viagem dos sonhos não acabe em ne-
nhum pesadelo.

Primeiramente você deve focar em
seu orçamento e fazer as contas de
quanto gastará com transporte, hos-
pedagem, alimentação, atrações tu-
rísticas e compras. A partir daí, você
deve começar a se programar.

Transporte
Se for viajar de carro, faça uma re-
visão geral para evitar transtornos
no percurso. Leve o veículo a uma
oficina de sua confiança para reali-
zar o check-up do carro em que se-
rão analisados itens como pneus gas-
tos, vazamento no motor, nos freios,
no câmbio e bateria. Não esqueça
de verificar o líquido de arrefecimento
no radiador antes de partir para a vi-
agem
Caso vá de ônibus, lembre-se de sair
de casa com bastante antecedência
portando todos os documentos ne-
cessários. Se for levar crianças, es-
teja atento as exigências legais para
o embarque dos pequenos, procu-
rando informação antecipadamen-
te no Juizado de Menores. Uma boa
dica é, se possível, comprar o bilhete
de volta junto com o de ida. Isso aju-
da a evitar surpresas de não encon-
trar passagem para o retorno da data
e horário desejado.

Já a viagem de avião, as passagens
devem ser compradas o quanto an-
tes para que o preço saia mais em
conta. Se informe com antecedên-
cia sobre como chegar ao aeropor-
to, o horário do voo, e quanto tem-
po em média gastará no trânsito.
Lembre-se que em voos nacionais
deve-se chegar ao aeroporto com 60
minutos de antecedência e nos in-
ternacionais com duas horas. Então
se programe direitinho para realizar
tudo com tranquilidade e diminuir
o risco de perder o embarque. Não
deixe de conferir, antes de sair de
casa, se está levando a documenta-
ção necessária (RG ou passaporte)
e as passagens aéreas.

Malas
Quando for preparar a mala, também
faça cálculos. O peso dos pertences
no bagageiro dos ônibus não pode
ultrapassar 30 quilos (objetos de uso
pessoal) e no porta-embrulhos o li-
mite é de até cinco quilos.
 Já em avião, o despacho de baga-
gens que antes estava incluso no
valor da passagem, não está mais!
Isso porque a nova resolução da
ANAC  (Agência Nacional de Avi-
ação Civil) agora permite às empre-

3°- Quando for arrumar as peças na
mala, coloque as mais pesadas sem-
pre no fundo e procure acomodar tudo
de forma que economize espaço.
4°- Se você vai viajar de avião, o ide-
al é ter uma mala para despachar e
outra de mão para levar itens que
serão usados durante o voo.
5°- Após o término da arrumação,
revise a mala para conferir se está
faltando algo ou se tem coisas em
excesso. Depois, não se esqueça de
etiquetar as malas com seu nome
completo, telefones e hotel que ficará
hospedado. Leve um cadeadinho para
trancá-la e boa viagem!

Foto: D
esigned by ijeab / Freepik

COMO MANTER OS PÉS SAUDÁVEIS
Quando se fala em cuidado com
os pés, geralmente se pensa na
aparência e limpeza das unhas
ou hidratação e esfoliação da
pele, mas as atenções não de-
vem se limitar a isso. Elas preci-
sam ser redobradas no uso dos
calçados, pois eles podem evi-
tar ou gerar anormalidades or-

topédicas e musculares.
“Os principais problemas que sa-
patos inadequados podem cau-
sar são calosidade, unha encra-
vada, dores nos pés, nos joelhos,
quadris e coluna. Sem contar que
o uso prolongado de sapatos
apertados pode proporcionar
deformidade tipo joanete ou de-

dos em garra”, expõe Alexandre
Toscano (CRM : 52.60146-8),
ortopedista e especialista em cirur-
gia de pé, do Hospital Rios D’Or.
O médico destaca que é possível
observar na loja se o calçado irá
ou não machucar os pés. “Os sa-
patos devem ser macios e os pés
devem estar bem acomodados

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Conheça os mananciais
hidrotermais de Caldas Novas

Turismo

Localizado no estado de Goiás, o
município de Caldas Novas  tem cerca
de 84.900 habitantes e é conhecido
por ser o maior manancial hidrotermal
do mundo. As águas que brotam do
chão atingem temperaturas que va-
riam entre 43°C a 70°C.
O atrativo fez com que o turismo se
transformasse na principal fonte de
renda do município. No período de
alta temporada, a cidade chega a
comportar mais de 500 mil visitan-
tes. Mas, não são só as estâncias ter-
mais que fazem de Caldas Novas um
sucesso não! A cidade possui diver-

Rede hoteleira:
Hotel Parque das Primaveras
www.hotelparquedasprimaveras.com
Hotel Best Western Suites Le Jardin
www.bestwestern.com.br
Hotel Golden Dolphin Supreme
www.goldendolphincaldasnovas.com.br
Hotel L'acqua diRoma
www.diroma.com.br
Lagoa Quente Hotel
www.lagoatermasparque.com.br
Pousada Europa
www.pousadaeuropa.com
Pousada do Ipê
www.pousadadoipe.com.br
Pousada Castelinho
www.pousadacastelinhocn.com.br

sos bares e restaurantes que ficam
lotados de turistas e moradores du-
rante a noite para desfrutarem da
culinária local e músicas sertanejas
ao vivo. A estrutura da cidade tam-
bém dispõe de hotéis, pousadas,
chalés, clubes e boates.

Confira alguns pontos turísticos
que não podem deixar de serem
visitados:

Parque Estadual da Serra de
Caldas Novas
O Parque Estadual da Serra de Cal-

das Novas (Pescan) dispõe de diver-
sas fontes que se transformam em
riachos em meio a vegetação. Ape-
sar de a visitação do parque ser con-
trolada, as trilhas e cachoeiras do local
podem ser usadas por ciclistas.

Lagoa Quente
A Lagoa de Piratininga, também
chamada de “Lagoa Quente”, é um
dos lugares mais bonitos de Caldas
Novas. O espaço oferece infraes-
trutura de camping, piscinas termais
com nascente natural, quadras de
areia e sauna. A lagoa está localiza-

da a seis quilômetros do centro de
Caldas Novas.

Lago Corumbá
Já o Lago Corumbá, além de atrair
os amantes de esportes náuticos, tam-
bém proporciona um passeio ecoló-
gico maravilhoso, que pode ser feito
de barco, lancha ou Jet-Ski.

Curiosidade
Por que Caldas Novas tem águas
quentes?
Uma das teorias para explicar o fe-
nômeno é a de que as águas termais
de Caldas Novas são originadas de
um vulcão, atualmente extinto, que,
pressionando as águas por gases e por
calor, faz com que elas jorrem por
meio das rachaduras nas pedras.
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ESPECIALISTA EXPLICA QUE CALÇADOS INADEQUADOS PODEM GERAR PROBLEMAS

desde o primeiro momento. Não
acredite no argumento de que o
material vai se adaptar com o tem-
po. O indicado é buscar, prefe-
rencialmente, os calçados da li-
nha confort e prestar sempre a
atenção em algum incômodo
desde a colocação até os primei-
ros passos”, orienta.

Que tipo de sapato usar
• Crianças: É importante que
usem sapatos confortáveis e que
não apertem. Calçados com qual-
quer tipo de salto, devem ser evi-
tados, já que as crianças não têm
o equilíbrio formado e não há uma
tensão ligamentar e nem muscu-
lar, o que facilita as entorses.

• Adultos: Optar sempre por sa-
patos confortáveis, anatômicos
e com o "bico" largo. As mulhe-
res devem evitar salto muito alto
para não prejudicar a distribui-
ção de peso.
• Idosos: Devem sempre utilizar
sapatos largos, de preferência de
solado rígido, mas confortáveis.

Nunca usar calçados com sal-
tos finos. A preferência é o so-
lado não escorregadio para evi-
tar quedas.

A beleza e o conforto
devem estar sempre
associados à saúde dos pés.

------
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Hot dog de forno

Olá amigos! Neste mês de férias escolares e verão, não há nada me-
lhor para a criançada, e certamente para os adultos, do que degustar
um lanche gostoso, fácil e rápido de fazer. Uma opção é um Hot dog
de forno, que será um sucesso garantido nas tardes de lazer.

Receita

INGREDIENTES:
• 2 ovos
• 2 copos de leite
• 2 colheres de sopa de óleo
• 4 colheres de queijo ralado
• 2 copos de farinha de trigo
• 2 colheres de sobremesa de fermento em pó químico

MODO DE PREPARO:
• Misture tudo no liquidificador e, por último, o fermento;
• Coloque a salsicha para ferver (panela com água quando ferver coloque a

salsicha durante cinco minutos, se estiver congelada, oito minutos) e depois
que esfriar, fatie em rodelas;

• Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e farinha de trigo;
• Arrume a salsicha, como mostra a foto, e introduza no forno por 40

minutos a 180º.

Bom apetite!

O verão tem início no dia 21 de de-
zembro e se estende até 20 de mar-
ço. Na estação mais quente do ano é
necessário cuidado redobrado com a
pele e com a alimentação.
Quem gosta de curtir praia ou pisci-
na, deve se expor ao sol somente até
as dez horas da manhã ou após as
quatro horas da tarde. O uso do fil-
tro solar é indispensável, mesmo em
dias nublados, pois protege a pele
do contato com os raios UVA e UVB
e retarda seu envelhecimento. Outra
dica importante é colocar chapéus
ou bonés sempre que possível, além

Desfrute do verão de
maneira saudável

Foto:Internet / D
ivulgação

dos óculos escuros com proteção
ultravioleta para prevenir problemas
na visão.
Outro cuidado indispensável durante
a estação é com relação a alimenta-
ção. É indicado que ela seja a base
de frutas, legumes, hortaliças, incluindo
sucos e até mesmo os sorvetes, pre-
ferencialmente de frutas. Sem contar
que é indispensável a ingestão de
muito líquido, principalmente água ou
água de coco. As refeições devem ser
feitas com variação de alimentos para
não comprometer o bom funcionamen-
to do organismo.
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Morador da Freguesia reúne amigos
para jogar futebol de botão
Juntar os amigos é algo muito bom, mas se for para
jogar futebol, fica melhor ainda. Só que na região, as
partidas não têm bola e nem campo. Os jogos aconte-
cem com botões em uma mesa.

Apaixonado por futebol de botão há
muitos anos, o professor de geogra-
fia e morador da Freguesia, Carlos
Fernandes, decidiu juntar seus ami-
gos mensalmente no prédio onde
reside para realizar campeonatos do
jogo. “Somos amigos tão apaixona-
dos pela modalidade, que em 2014
decidimos montar o grupo ‘Nova Liga
de Botão’. Essa é uma forma de nos
reunirmos e fazermos aquilo que gos-
tamos”, conta o presidente da NLB,
Carlos Fernandes.
Os jogos são tão contagiantes, que
a prática passou de pai para filho
como é o caso de Rafael Teixeira, de

Fotos: A
lessandra N

unes

11 anos, primeira criança a partici-
par do grupo. “Me identifiquei com
o futebol de botão e gosto muito de
jogar”, revela o filho do vice-presi-
dente do grupo, Eduardo Trindade.
“Esta é uma brincadeira que nos
dedicamos tanto, que se tornou uma
brincadeira organizada. O clima de
amizade e descontração é tão bom
que nem precisamos de juízes nos
campeonatos”, destaca o bancário.
O grupo possui atualmente cerca
de 30 integrantes cadastrados, in-
cluindo crianças com idade a par-
tir de oito anos, filhos e sobrinhos
de alguns dos membros.

Durante os campeonatos, as crian-
ças jogam entre si e depois compe-
tem com os adultos. Ao final dos
torneios, que duram em média oito
horas, os vencedores são premiados
com troféus e medalhas. Mas os par-

ticipantes garantem que a melhor con-
decoração dos encontros é a compa-
nhia dos amigos. Os interessados em
patrocinar o “Nova Liga de Botão”
podem entrar em contato pelo e-mail:
novaligadebotao@gmail.com.

Eduardo Trindade e Carlos Fernandes

Eduardo Trindade e seu filho Rafael Teixeira

Crianças disputam com adultos depois de competirem entre si
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Capricórnio:

Previsão astrológica
do mês de janeiro

Áries (21/03 a 21/04): perío-
do para investir no futuro, de-
terminar quais estudos você
pretende seguir, a carreira
será seu alvo.

Peixes (20/02 a 20/03): pro-
cure ouvir mais seu coração,
faça meditação e encontrará
sua melhor companhia em
você mesma.

Aquário (21/01 a 19/02):
Urano passando na casa dois,
seu dinheiro pode vir de forma
inusitada, com altos e baixos.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
com Plutão junto ao seu Sol,
muitas transformações ocorre-
rão na sua rotina, veja a saúde.

Sagitário (22/11 a 21/12): via-
jar, essa será sua meta neste
ano. Aproveite adquirindo co-
nhecimentos e sabedoria.

Escorpião (23/10 a 21/11): em
tudo que você quiser investir,
fazer, planejar e ir fundo nos
seus desejos será alcançado.
Tenha fé!

Libra (23/09 a 22/10): pense
bem ao fazer acordos finan-
ceiros, você pode ser traído
por quem menos espera, en-
tão fique atento.

Virgem (23/08 a 22/09): mo-
mento perfeito para pôr em
prática o projeto, esse novo
empreendimento que você já
vem estudando.

Leão (22/07 a 22/08): faça uma
avaliação na saúde, uma roti-
na estressante pode fazer você
parar e se cuidar.

Câncer (21/06 a 21/07): você
pode não programar, porém
sua família pode crescer e toda
a alegria reinará.

Gêmeos (21/05 a 20/06):
mostre sua capacidade de
comunicação de forma inte-
ligente e alcançará todo re-
conhecimento.

Touro (21/04 a 20/05): você
poderá estreitar relações que
darão segurança, com Vênus
em Capricórnio é compromis-
so na certa.

Pessoas disciplinadas, ambiciosas, organizadas e determinadas têm difi-
culdade em perder. Tornam-se frias, vitimistas e melancólicas. Elemento:
terra. Planeta regente: Saturno. Cor: preto. Pedra: ônix preto

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) Bagatela
O presente custou uma bagatela, e não bacatela
2) Eclipse
Os moradores da cidade se reuniram para ver o eclipse, e não elipse.
3) Osteoporose
Joana está com osteoporose, e não anstroporose. Atenção leitor! Este espaço é destinado a participação de todos. Envie os dados principais

com foto do ponto positivo ou negativo de Jacarepaguá para o e-mail: redacao@nossobairro.net

Na mira do leitor

POSITIVO
A ação promovida pela Concessionária ViaRio e o Instituto CCR fez serviços
de limpeza e plantio de mudas na Curicica. A operação contou com a par-
ticipação de garis da Comlurb, funcionários e familiares da concessionária,
além de moradores do bairro, professores e alunos da Escola Silveira Sampaio.

NEGATIVO
Apesar de a Prefeitura do Rio possuir um canal para recolhimento gratuito
de bens inservíveis, pessoas ainda insistem em abandonar móveis e ou-
tros objetos na rua, dificultando a passagem e oferecendo riscos aos pe-
destres na Rua Apiacás, na Taquara.



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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