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Saúde
Especialista explica o que
são espasmos musculares e
orienta a busca de auxílio
médico quando o desconfor-
to é rotineiro. | Página 8

Cultura
Fique atento as atrações da
agenda cultural, que inclui
a banda Titãs e espetácu-
los teatrais. | Página 21

Viagem
Aproveite o feriado prolongado
para conhecer neste verão as
praias de Aracaju, no Sergipe.

Confira as atrações da agenda
cultural da região.

Saiba mais
Psicologia | Página 4
Traição: resgate da confian-
ça vai muito além de um
mero pedido de desculpas.

Lançamento | Página 13
Conheça o EcoSport Storm da
Ford: um SUV com tração
nas quatro rodas  e câmbio
automático de seis marchas.

| Página 27

CARNAVAL 2018
Confira a agenda de desfiles das agremiações e dos blocos de rua da região,
além de dicas de segurança para curtir a folia de forma tranquila. Veja tam-
bém como atuará o programa Lixo Zero aplicando multas a quem for flagrado
urinando ou descartando lixo irregularmente nas vias públicas. | Páginas 10 e 11
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JORNAL FILIADO | ADJORI-RJ
ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO

INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Neste mês em que se festeja o Carna-
val, é possível encontrar quem confunda
a folia com baderna nas ruas, praias e
meios de transporte da região. Os BRTs
e suas estações que já sofrem com o
vandalismo diário, agora estão se trans-
formando em um local semelhante a
um bar. Os passageiros se veem obri-
gados a seguir viagem com pessoas que
se deslocam para os blocos de rua le-
vando garrafas de vidro e consumin-
do as bebidas alcoólicas com integrantes
do seu grupo no interior do ônibus ar-
ticulado. Claro, o infortúnio poderia ficar
pior, e ficou! Tudo isso na porta do BRT,
com as garrafas caindo e rolando. Mas
como ninguém fiscaliza, o negócio é
seguir em frente!
Se por um lado falta bom senso da
população, por outro, não existe quem
ponha ordem. A boa notícia é que vai
melhorar. Não na velocidade que gos-
taríamos, mas vai! O programa Lixo
Zero aplicará no Carnaval multas de até
R$ 4.112,80 a quem for flagrado urinan-
do em locais impróprios ou descartan-

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.

Folia não é desordem
do objetos irregularmente (página 24).
Enquanto a solução do Poder Público
para os problemas do bairro chega a
passos de tartaruga, o carnê do Impos-
to Predial e Territorial Urbano chegou
mais rápido que um guepardo (animal
mais veloz do planeta). A primeira par-
cela ou pagamento à vista do IPTU ven-
ceu logo na primeira semana deste mês,
e agora, é bom se organizar para decla-
rar o imposto de renda (página 12).
Se você gosta de curtir a folia de for-
ma saudável e segura, confira as dicas
nas páginas 10 e 11, que incluem os dias
e horários de desfiles das agremiações
e blocos do bairro. Para quem pretende
viajar no período da folia, uma boa
opção é a cidade de Aracaju, no Ser-
gipe. As praias paradisíacas, parques
bem cuidados e a culinária apetitosa,
incluindo sorvetes de frutas regionais
são atrativos para visitantes de todos
os lugares. Veja também as atrações dos
centros culturais (página 21).
Boa leitura e um carnaval repleto de ale-
grias, mas também de moderações!
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Psicóloga

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

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

Traição: é possível perdoar
e seguir em frente?
A traição é um comportamento que provoca no outro um misto de
sentimentos, em que prevalecem a dor emocional, frustração, raiva,
medo, angústia e uma sensação de vazio que, em alguns casos, pode
levar à depressão. Afinal, a confiança depositada em uma relação foi
rompida, em que a outra pessoa agiu de maneira contrária no que foi
acordado, mostrando um comportamento diferente ou contrário do
esperado. Ou seja, em um relacionamento há certas regras de convi-
vência que geram algo como um “contrato”, mesmo que implícito, no
tratamento entre duas ou mais pessoas, e quando uma das partes age
com mentiras, a outra sente-se enganada, há uma quebra do laço afetivo
que até então existia.
Mas engana-se quem pensa que o ato de trair corresponde ape-
nas a infidelidade entre casais enamorados. O assunto vai muito
além. Ele engloba relacionamentos entre amigos, familiares (como
pais, filhos e irmãos, por exemplo) e até políticos que se mostram
corruptos ou mesmo aquele vizinho que se apresenta sempre tão
solícito e disponível, mas que também faz críticas altamente
destrutivas para todos, baseadas em inverdades, sem que a pes-
soa envolvida esteja ciente do que está acontecendo, ou seja, a dita
“fofoca”. Assim, a confiança depositada em alguém que se consi-
derava especial e que estava ancorada em uma segurança emocio-
nal foi quebrada. E não se recupera a credibilidade e o respeito apenas
com um pedido de desculpas.
Em toda história há os dois lados e cada um que está envolvido tem
sua própria versão baseada em crenças, impressões e projeções. Po-
rém, sustentar um relacionamento em mentiras é trair a confiança de-
positada. Quando algo não vai bem, não há concordância ao que está
sendo exposto ou simplesmente não se está feliz com a vida que se
leva, o melhor é a comunicação clara, sincera e honesta, em que se
expõem pontos de vista, opiniões e afetos.
Mas, e quando aquele que traiu se mostra arrependido e de modo sincero
deseja reparar os danos causados ao relacionamento? Será possível
recuperar tudo aquilo que foi perdido devido a falsidades e ilusões? A
minha prática clínica mostra que pode ser difícil, mas que é possível
superar, seguir adiante juntos e ser feliz. No entanto, é preciso o diá-
logo, em que os envolvidos possam verbalizar e escutar as mágoas,
decepções e ressentimentos. E tão importante como demonstrar o com-
promisso em resgatar o vínculo, é assumir a responsabilidade pelo com-
portamento, escolhas e decisões.
Para recomeçar é fundamental passar pelo período de luto para lidar
com a dor, que deve ser tratada com respeito, para que o relaciona-
mento seja reavaliado. É necessário que haja o entendimento que aquele
relacionamento do passado foi rompido e se a decisão for mantê-lo,
será de uma outra maneira, pois algo mudou e diante de um sofrimento
as pessoas se transformam. A partir das modificações, uma nova fase
na vida deve ser almejada e se o desejo for de permanecer em união
um outro “contrato” afetivo precisa ser construído.

O SESI atua na promoção da saúde
e na prevenção de doenças, oferecen-
do atendimento médico e a realização
de exames clínicos. O atendimento
ofertado nas unidades distribuídas pelo
estado do Rio, incluem diversas espe-
cialidades médicas e vários tipos de
exames. Na unidade Jacarepaguá são
encontradas cardiologia, oftalmologia,
otorrinolaringologia, ortopedia, exames
laboratoriais, raio X e ultrassonografia.

SESI oferece atendimento clínico

O atendimento acontece as segundas
e terças-feiras, das 13 às 17 horas. Os
preços são diferenciados para funcio-
nários e dependentes da indústria e de
empresas conveniadas.

Informações:
SESI Jacarepaguá
Avenida Geremário Dantas, 342, Tanque
http://www.firjan.com.br/sesi/qualida-
de-de-vida/medicina/default.htm
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Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Inventário Cumulativo
Caro leitor, nesta edição abordarei o tema Inventário Cumulativo.
Esse não é um assunto comum, mas quem não tem na família
parentes que morreram e não foram abertos os inventários, acu-
mulando dívidas tributárias e deixando confusa a sucessão? Com
o advento do Novo Código Civil, muitos direitos foram implanta-
dos e dinamizados. Inventário Cumulativo se dá quando um dos
cônjuges falece e não se promove a partilha e algum tempo de-
pois, o supérstite (cônjuge sobrevivente) venha fazer óbito. Nes-
ta situação os inventários serão abertos juntos. O NCPC (Novo
Código de Processo civil), em seu artigo 672 e 673 determina que
isso poderá ser feito desde que observados alguns critérios: haja
relação entre os autores da herança; que os bens deixados pelos
autores sejam comuns e quando houver dependência de uma
das partilhas em relação à outra. Isso se explica dessa forma: os
autores da herança não podem ser diferentes, os bens havidos
como herança deverão ser comuns, pertencer a ambos, caso haja
bens particulares (bens que não se comunicam havidos depois
do falecimento de um dos cônjuges ou que que tenham sido
doados para um deles) serão partilhados entre os herdeiros ne-
cessários. Neste caso, o juiz percebendo que poderá gerar pre-
juízo ao invés de benefício, transtorno e não tranquilidade, pode-
rá optar que os inventários sigam em apartados.
Às vezes ocorre que a decisão da abertura do último inventário
dependa da homologação do primeiro, logo, um terá que espe-
rar pelo outro, para esta situação o inventário cumulativo é mais
interessante por uma questão de economia e celeridade proces-
sual, assim como, o interesse das partes. Eles caminham juntos
até um determinado trâmite processual, fica aguardando a sen-
tença do outro e daí continua. Todos os atos que forem comuns
para seu andamento ocorrerão ao mesmo tempo.
O Inventário Cumulativo, julgado ao mesmo tempo, economiza
tempo, porém, não economiza dinheiro no que pertine ao paga-
mento dos impostos e nem as custas processuais. Para cada
sucessão será cobrado o imposto pós morte e incidirá multa se
ficar constatado que foi aberto depois do prazo determinado por
lei, que é de sessenta dias e no caso do tributo começa a cobrar
10% (dez por cento) do valor atribuído ao ITD passado esse pra-
zo, e depois de 180 dias o percentual aumenta.
Muitas vezes, quando há óbitos seguidos, o melhor é partir para
a usucapião judicial ou extrajudicial. Pode ser mais barato. O que
eu quero dizer é que, caso se encontre em uma situação como
essa, faça a comparação. A começar que, na usucapião tanto
judicial ou extrajudicial, não se paga a transferência, o que é uma
boa economia. Deve-se consultar um advogado para saber qual
melhor opção.
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.

O Detran-RJ publicou no Diário Ofici-
al do Estado em 11 de janeiro, a por-
taria que define a isenção por cinco
anos de vistoria para carros zero qui-
lômetro. A partir de agora, os carros
de passeio para até cinco passageiros
terão isenção de vistoria até o quinto
ano de emissão de sua nota fiscal. A
regra só vale para veículos comprados
zero quilômetro em território fluminense,
cujos donos não precisarão pagar a taxa
de licenciamento anual, de R$ 139,30.
Automóveis de sete passageiros tam-
bém terão isenção, mas somente até

Detran amplia prazo de
isenção de vistoria anual para
carros zero quilômetro

o terceiro ano de emissão da nota fis-
cal de compra, como já acontecia. Nos
dois casos, a novidade se aplica ape-
nas a carros particulares.
Entretanto, a dispensa da vistoria
não elimina a exigência de emissão
anual do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV). To-
dos os proprietários devem agendar
o serviço por telefone (3460-4040 e
0800-020-4040) ou pelo site (www.de-
tran.rj.gov.br). O CRLV poderá ser
obtido sem necessidade de levar o
carro ao posto de vistoria.

Foto: D
etran RJ



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

Bem Estar

Desidratação é mais propensa na terceira idade
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o Manter o corpo hidratado é imprescindível, principalmente quando se trata de ido-
sos. Isso porque, com o envelhecimento, o organismo passa por mudanças, como a
perda de massa muscular e ganho de gordura. Tendo em vista que grande parte da
água acumulada no corpo fica alojada nos músculos, então as pessoas tendem a ter
menos desta substância retida na terceira idade.

“O fato de ter menos água ar-
mazenada no organismo já con-
cede uma predisposição para a
desidratação”, explica Renata
Serra (CRM: 52775800), geria-
tra do Hospital Rios D`Or. A
situação pode piorar em dias
mais quentes, casos de calor
intenso, além de perdas de água
por vômito ou febre.
A especialista expõe que, a
quantidade de água consumida
por um idoso, deve ser a mes-
ma ingerida por um indivíduo
mais jovem. “Ele deve consu-

mir, no mínimo, 1,5 litro de
água. Mas, no verão, essa quan-
tidade aumenta para dois li-
tros”, orienta. Um outro fator
que deve ser atentado é o de
que a sensibilidade da sede (lo-
calizada no hipotálamo, uma
região do cérebro) fica menos
sensível em pessoas da terceira
idade, e por isso, elas sentem
menos sede.
A falta de hidratação pode
ocasionar inúmeros sinais e
sintomas. Nos casos mais le-
ves pode gerar boca seca, uri-

na mais concentrada, fadiga
muscular, tonteiras e dor de
cabeça. Já a evolução da de-
sidratação pode proporcionar
alterações mais graves, como
olhos encovados, perda expres-
siva de peso, pressão arterial baixa,
irritabilidade, confusão mental e
até mesmo comprometimento
urinário. Por isso, é importante que
se fique atento ao consumo ade-
quado de água e, se houver sin-
tomas, o tratamento deve ser
imediato a fim de evitar o agra-
vamento do problema.
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Espasmos: saiba o que está por trás das
contrações involuntárias dos músculos
Você já sentiu o olho parecer “pulando” ou algum outro
músculo se contrair involuntariamente?  Essa sensação
estranha se chama espasmo muscular. A movimenta-
ção incômoda pode vir ou não acompanhada de dor e na
maioria das vezes não indica nada grave. Mas se esse
comportamento for frequente, precisa ser analisado por
um médico.

“Os espasmos podem acometer qual-
quer músculo, principalmente a mus-
culatura palpebral e facial (sensação
incomoda da pálpebra tremendo).
Cerca de 90% das pessoas já experi-
mentaram essa sensação, mas outros
espasmos comuns podem ocorrer em
grandes grupos musculares (coxa,
perna, braço, antebraço, etc.)”, expõe
Rodrigo Rezende (CRM: 5268848-7),
ortopedista do Hospital Rios D`Or.
O médico explica que essas contra-
ções podem ser consideradas normais
desde que não limitem a pessoa das
atividades do dia-a-dia dela. “Os es-
pasmos são um mecanismo de pro-
teção dos músculos em resposta a
uma lesão, inflamação ou estiramento
no próprio músculo ou em tecidos
subjacentes, como ossos e ligamen-
tos. A dor e a rigidez resultantes da
contração muscular têm dois objeti-
vos: sinalizar que algo não está bem
e limitar os movimentos para preve-
nir novas lesões”, esclarece Rezende.
Apesar de as causas dos espasmos
ainda não serem bem compreendidas
pela ciência, o que se sabe é que fa-

Fotos: Internet / D
ivulgação

Espasmos mais comuns ocorrem na musculatura palpebral e facial

Febre Amarela

Após a ocorrência de óbitos por
febre amarela no Estado, a Secre-
taria de Estado de Saúde (SES)
decidiu disponibilizar a vacina
contra a doença para toda a po-
pulação dos 92 municípios do
Rio. Serão aplicadas doses inte-
grais até o dia 19 de fevereiro,
posteriormente, serão oferecidas

Vacinação contra a febre amarela será integral até o dia 19
doses fracionadas a fim de que
toda a população tenha acesso. O
imunizante deverá ser encontrado
nas Unidades Básicas de Saúde,
UPAs, instalações montadas pela
SES e também nos quartéis do Cor-
po de Bombeiros. Quem se vacinou
no ano passado não precisa tomar
nova dose.

DOSE FRACIONADA
O Ministério da Saúde anunciou no
mês passado que no Rio de Ja-
neiro, Bahia e São Paulo será ado-
tado o fracionamento da vacina
contra a febre amarela. Aqui no
Estado, a campanha será realiza-
da em 15 municípios: Belford
Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí,

Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita,
Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu,
Queimados, Rio de Janeiro, São
Gonçalo, São João de Meriti e
Seropédica. Saiba onde estão
sendo aplicadas as vacinas pelo
endereço eletrônico:
h t t p s : / / s m s r i o . o r g / s u b p a v /
ondeseratendido/

tores como sono insuficiente, exer-
cício em demasia, falta de magnésio
e utilização de estimulantes (especi-
almente cafeína), por exemplo, po-
dem desencadear em uma contração
muscular pequena (fasciculação). O
tratamento pode incluir compressas
frias ou quentes, medicamentos, mas-
sagem, fisioterapia, acupuntura, entre
outras terapias.
O que gera preocupação é algo fa-
cilmente confundido com a fasci-
culação. É a chamada fibrilação,
que indica que as fibras musculares
vizinhas perderam completamen-
te a sua inervação. “Diagnóstico de
fibrilação é uma péssima notícia!
Pois pode indicar um distúrbio ner-
voso grave, como doença de Lou
Gehrig ou doença de Charcot-Marie-
Tooth”, revela o especialista. Ele
explica que, quando é possível vi-
sualizar um músculo mexendo ob-
servando a pele, é fasciculação,
se não, pode ser fibrilação.
A fibrilação não pode ser vista atra-
vés da pele e apenas um exame de
eletromiografia (EMG), que mede a

atividade elétrica dos músculos es-
queléticos, pode mostrar que tipo de
contração a pessoa está tendo. A
fibrilação é um tipo de arritmia carac-
terizada pela origem desordenada do
estímulo elétrico cardíaco a nível do
miocárdio auricular (fibrilação auri-
cular) ou ventricular (fibrilação ventri-
cular), com ritmo acelerado e irregu-
lar. Entre os sintomas da doença estão:
batimentos cardíacos irregulares, co-

ração acelerado, palpitações, abafamen-
to, desconforto ou dor no peito, des-
maios, atordoamento ou tontura. O
ideal é que se procure um médico caso
perceba esse tipo de anormalidade ou
se os espasmos forem crônicos e per-
sistentes, principalmente se afetar sem-
pre o mesmo local. Os especialistas
indicados para realizar esse tipo de
análise são clínico geral, neurologista,
cardiologista ou ortopedista.
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Renascer de
Jacarepaguá

Dados técnicos

Grupo: Série A
Endereço da quadra:
Avenida Nelson Cardoso, 82,
Largo do Tanque
Enredo: Renascer de flechas
e de lobos
Carnavalescos: Raphael Torres
e Alexandre Rangel
Data de desfile: 9 de fevereiro
Horário previsto: 5ª a desfilar
Local do desfile: Sambódromo
Samba enredo:
Eu vou pedir a iluminada lua
Que no azul flutua, pra compreender
Minha floresta, mãe de toda mata
Já é madrugada, o dia vai nascer
O uirapuru em sua cantoria
Faz a harmonia pra chamar de amor
Já vai bem longe, o cururu vigia
Outra melodia pro compositor
Yara segue o som da corredeira
O boto traz a sedução
Cobra coral no pé da bananeira
Alma brasileira, anunciação
Ô ô ô pela flor do buriti
Uma cuia de açaí
No igapó do tracajá
Ô ô ô pelos olhos de tupã
A beleza de cunhã
Afinando o sabiá…
As bachianas são ubirajaras
Imaginando um coral de sacis
Sob o céu repleto de araras
Vitória rege a orquestra de tupis
Festa na aldeia o índio pede bis
Laiá laiá
Sou de flecha
Laiá laiá de tacape e cocar
Ao bailar a batuta do maestro
Renasce a tribo Jacarepaguá
Canoeiro, canoeiro
O velho candieiro alumia
Villa Lobos, brasileiro
Faz da Renascer a sua sinfonia

União do
Parque Curicica

Grupo: Série B
Endereço da quadra:
Rua Aruá, 385, Curicica
Enredo: O reino está nú!
Carnavalescos: Marcus Ferreira
Data de desfile: 13 de fevereiro
Horário previsto: 12ª a desfilar
Local do desfile: Estrada
Intendente Magalhães
Samba enredo:
Gira a coroa aguerrida
Desfila a nobreza decadente
Dos usurpadores da pureza
Roedores dos valores dessa gente
Murcham as flores no ramalhete
O tapete esconde a sujeira
Brilha a arrogância soberana
E a soberba que emana
Não acaba quarta-feira

O povo sonha em vestir a sua fantasia
É arte que habita o porão
O bobo da corte que inventa a graça
Comparsa da ilusão

A força da plebe não falha
Vence a batalha pra rainha má
Fogos, banquetes, bailarinos
Na mesa, destinos, cabeças vão rolar
Segue o baile, a inocência se vai
A máscara cai, mas não se explica

Quero outra vez a paixão
Sou União do Parque Curicica

Reina a vaidade, reino da folia
Entrega ao povo ou acaba a monarquia
O dono eterno da festa sou eu
Audaciosa alma de plebeu

Dados técnicos

União de
Jacarepaguá

Grupo: Série D
Endereço da quadra:
Estrada Intendente
Magalhães, 445, Campinho
Enredo: Caruaru – Capital do forró e
do São João mais arretado do Brasil
Carnavalesco: Jorge Caribé
Data de desfile: 11 de fevereiro
Horário previsto: 12ª a desfilar
Local do desfile: Estrada
Intendente Magalhães
Samba enredo:
Ai meu padim que saudade do sertão
Molhar a terra sob o sol
Pular fogueira e soltar balão
Fazer arte em palha de bambu
E expor na feira de Caruaru
Por onde andei fui seguindo a minha fé
Paguei promessa de joelho e de pé
Forrozeei, bati coxa a noite inteira
Com meu amor muié rendeira

Salve São Pedro, salve São João
Viva santo antônio, pega ela gavião
Olha a cobra, é mentira
No carnaval tem quadrilha

Tem pipoca e fubá
Na barraca da sinhá
Casamento na roça, colorido lá no céu
Nosso mestre vitalino, poesia de cordel
Vem cá morena linda flor mandacaru
Morena linda, minha flor caruaru
Puxa o fole sanfoneiro
Zambubeiro cantador
Me vesti de verde e branco
Pra cantar o meu agreste
Cabra da peste mostra o seu valor

O forró tá arretado, arretado de bom
Pegue seu par e vem pro arraiá
Pedacinho do nordeste é a União
União de jacarepaguá

Dados técnicos

Mocidade Unida
da Cidade de Deus

Grupo: Grupo E
Endereço da quadra: Rua Edgard
Werneck, 1607, Cidade de Deus
Enredo: Eu prefiro ser essa
biblioteca ambulante
Carnavalesco: Guto Carrilho
Data de desfile: 17 de fevereiro
Horário previsto: 3ª a desfilar
Local do desfile: Estrada Intendente
Magalhães
Samba enredo:
É...um delírio de emoção
Além da Imaginação
Vamos viajar e conquistar
Neste universo fascinante
Uma biblioteca ambulante
O desafio está no ar
Suburbano... Filho da imigração
Vem de Pilares.... Este humilde cidadão
Buscou na vida, sabedoria.... Através
da educação
LDB... A transformação fenomenal

No sentimento do viver
Semear amor em cada ser
Defensor do ensino
Um ícone da cultura se tornou
No Planetário o sonho se realizou

Desportista triunfal
Mergulhou fundo nos esportes nacional
Na mídia frente a frente a debater
Em aquarela, fauna e flora reviver
Iluminado entre notas musicais
Cidade Maravilhosa...Homenagem
deste ÁS
Eternizado na academia
O grande mestre a criançada contagia

A Mocidade se agiganta na avenida
Comunidade Orgulhosa a desfilar
Cidade de Deus...Enaltece a você
Uma salva de palmas para
Arnaldo Niskier

Dados técnicos
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Desfrute da folia com segurança
Neste ano, o Carnaval acontece entre
os dias 10 e 13 de fevereiro. Por ser
uma época de alegria e diversão, é
comum foliões acabarem se esquecen-
do de determinados cuidados que pos-
sam garantir a sua segurança ou evi-
tar transtornos desnecessários nas
ruas. Confira as dicas que o JNB se-
parou para você desfrutar da festa de
forma tranquila e alegre.

Evite coisas que distraiam a sua aten-
ção, como por exemplo, o uso do celular
O manuseio do celular, além de atrair a
atenção de pessoas mal intencionadas
para o dispositivo móvel, poderia ser um
facilitador para que elas mexam em seus
pertences sem que você sinta.

Procure não levar objetos de alto va-
lor ou cartões de crédito/débito para
o carnaval de rua
O ideal é levar em dinheiro quantia
suficiente parta gastar. Aglomerações
são sempre perigosas e requerem mais
atenção.

Opte pelo transporte público em vez de
ir com seu veículo particular para a folia
Além de evitar transtornos com a falta

de vagas e congestionamentos, isso
reduzirá o risco de roubos.

Ao chegar no local de destino, verifi-
que se existem postos de atendimen-
to médico, policiais de ronda e agen-
tes da Guarda Municipal
Tal atitude poderá evitar perda de tem-
po, caso haja alguma necessidade.

Identifique as crianças
Antes de sair de casa, coloque uma
pulseira de identificação nas crianças
contendo nome da criança e do respon-
sável, endereço e número do telefone.
Isso facilitará o seu encontro, caso ela
se perca. Se perder ou encontrar alguma
criança, dirija-se à delegacia mais pró-
xima ou procure um agente público de
segurança.

Evite a hostilidade
Não se indisponha com pessoas nas
ruas, mesmo se você tiver razão. Lem-
bre-se que muitos estão sob efeito de
bebidas alcoólicas. Se observar algum
tumulto, não se aproxime, e se estiver
no meio de algum, afaste-se com cau-
tela. E, é claro: se ingerir álcool não
dirija; e se for dirigir, não beba.

Blocos de Jacarepaguá, Barra e Recreio
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Contabilidade &
Tributos

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

Tudo pronto para o
Imposto de Renda 2018?
No Brasil, dizemos que o ano só começa depois do Carnaval. Devemos
lembrar que depois da folia teremos que nos preocupar com a Declaração
Anual do Imposto de Renda, que normalmente não é nada divertido. As
declarações deverão ser entregues a partir de 1º de março, e se você pre-
tende enviá-la logo no primeiro dia, deverá, desde já, juntar todos os docu-
mentos e informações necessárias em uma pasta. Quem tiver a alegria de
ter restituição a receber, terá mais chances de recebê-la no primeiro lote se
entregar a declaração logo na primeira semana de março. Então fique atento
as seguintes dicas:
Para quem é empregado: Será necessário o Informe de Rendimentos en-
tregue pelo empregador aos seus funcionários. Este documento deve ser
disponibilizado até o dia 31 de janeiro. Se você tem mais de um emprego
deverá obter o documento de cada empregador.
Para quem é autônomo: Quem trabalha por conta própria e presta serviços a
pessoas jurídicas também precisará do Informe de Rendimentos. Recomenda-
se fazer um controle e cobrar estes documentos dos seus contratantes. Você
cairá na malha fina se omitir estas fontes pagadoras. Se você prestou serviços a
pessoas físicas, então precisará do Livro Caixa com os registros dos recebimen-
tos e pagamentos de sua atividade em 2017. O Livro Caixa permite que o con-
tribuinte pague mensalmente o chamado Carnê Leão.  No Livro Caixa, é possível
deduzir a maioria das despesas do consultório ou do escritório, por exemplo.
Para quem tem conta corrente, poupança e aplicações financeiras: Os
bancos devem enviar a seus clientes o Informe de Rendimentos. Este docu-
mento informa os rendimentos e saldos das aplicações e contas correntes.
Os bancos costumam disponibilizam o Informe de Rendimento em seus sites
na internet ou pelos correios.
Para quem teve gastos com saúde: Quem fizer a declaração no modelo
completo, poderá deduzir suas despesas com consultas e tratamentos médicos,
psicológicos, dentários e outros. Estes gastos devem ser comprovados com
recibos e notas fiscais. Deve-se tomar muito cuidado, pois costumam ser
alvo da Malha Fina. Nos comprovantes, deve constar, obrigatoriamente, o
nome do beneficiário do serviço e de quem está pagando. O fisco entende
que o pagador e o beneficiário podem ser pessoas diferentes. Você deve
provar que o beneficiário do gasto foi você ou seu dependente.
Para quem paga plano de saúde: Quem fizer a declaração no modelo com-
pleto, poderá deduzir os gastos com plano de saúde. Eles também devem
ser comprovados por meio das faturas pagas. Não há limite de dedução
para estes gastos, porém, deve-se tomar alguns cuidados. Os gastos re-
embolsados pelas operadoras não são dedutíveis, neste caso, o contribu-
inte deve descontar na hora do preenchimento da declaração. Outro alerta
é de que você poderá ser questionado pela Malha Fina se além de pagar
plano de saúde você apresentar recibos de pagamentos médicos, por exem-
plo. Você deverá ser capaz de explicar os motivos disso.
Para quem teve gastos com educação: Se você fizer sua declaração no
modelo completo, poderá deduzir os gastos com educação. A dedução
destes gastos não é de 100%. Em 2017, este limite foi de R$3.561,50 por
ano e por beneficiário.
No final deste mês, a Receita Federal informará os novos valores e limites para
preenchimento da declaração. Saiba mais em www.receita.fazenda.gov.br

O Teatro Miguel Falabella, no Norte
Shopping, recebeu no dia 24 de janeiro
a peça “Rei Lear”, baseada em uma
das principais obras de William
Shakespeare. A tragédia dirigida, pro-
duzida e encenada pelos diretores
Flávio Alves e João Marcelo Palotino
contou com o elenco formado pelos
atores e alunos da Companhia de Arte
e Teatro Popular (CATP), da Taquara.
O espetáculo trouxe para o palco a
história de um rei que enlouqueceu
após ser traído por duas de suas três
filhas que almejavam o trono. Quem
o sucedeu no reinado foi a sua filha
mais nova, a qual decidiu abrir mão
de se casar para cuidar do pai. “Le-

Artistas do bairro encenam
peça de Shakespeare

Foto: Produção CA
TP

No mês passado, a Catedral do Rio de
Janeiro implantou um novo sistema de
som. O problema da reverberação, que
comprometia a clareza de palavras e
dificultava a compreensão de avisos e
cânticos ministrados durante as cerimô-
nias, foi solucionado com o atual pro-
jeto. A Catedral Metropolitana da cida-
de fica na Rua Chile, 245 no Centro e
está aberta à visitação. Consulte  os dias

Catedral do Rio ganha
som de qualidade

Dom Orani João Tempesta na missa comemorativa no dia 20 de janeiro. Data em que se
celebra São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro.

Foto: E
rnani M

atos

e horários das missas no endereço ele-
trônico: http://www.catedral.com.br/
horariosFuncionamento.php.

O leitor pode conhecer todo o
projeto técnico da sonorização da
Catedral. Veja na edição de feverei-
ro da Revista Backstage.
Acesse:
www.backstage.com.br/acessogratuito
.

vamos seis meses no trabalho de pro-
dução da peça. Eu e o João Marcelo
amamos as obras de Shakespeare,
inclusive esta é a nossa quinta mon-
tagem baseada nas literaturas dele”,
revela o diretor Flávio Alves.
Uma das curiosidades exibidas no
palco foi a colocação de cinco por-
tas representando a mudança de am-
bientes. “Uma das características im-
pressionantes desta obra é o fato de
Shakespeare quebrar a unidade de
lugar e permitir ao público a sensação
de estar em lugares diferentes”, expli-
ca Alves destacando que a peça gira
em torno de uma partilha de herança,
um tema bastante atual.
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EcoSport Storm da Ford

Desde o lançamento da linha EcoSport que a Ford devia
uma versão 4WD, ou seja um SUV com tração nas qua-
tro rodas  e câmbio automático de seis marchas. Um
carro confortável para dirigir na cidade ou na estrada.
Já há algum tempo que a Ford tinha
percebido a preferência pelo cambio
automático em, quase, todos os mo-
delos de automóveis comercializados
no Brasil. Com esta opção em men-
te, a Ford desenvolveu  novo SUV que

devido aos inúmeros itens tecnoló-
gicos de segurança, conforto e
dirigibilidade embarcados no mode-
lo somado a um novo e atraente vi-
sual esportivo (interno e externo). O
Storm  tem grandes possibilidades de

se tornar o modelo “top” de linha dos
utilitários da marca americana. O
conjunto motor e câmbio é o mes-
mo da versão Titanium (2.0 com
injeção direta e 176 cv (etanol) e
câmbio automático de seis marchas.
Mesmo sendo parte da linha EcoSport,
o modelo vem com a grade dianteira
que exibe agressividade em um design
exclusivo e arrojado que um SUV
merece: Rodas 17”, capa rígida per-
sonalizada e farol com máscara pre-
ta. No espaço interno, de couro Ebony
Black com costura Satin Orange e teto
preto. Sete airbags, sensor de chu-
va, acendimento automático dos
faróis, assistente de partida em
rampas, controles eletrônicos de
tração e estabilidade, ar-condici-
onado automático digital, bancos
de couro, faróis de xenônio, teto
solar elétrico e sistema multimídia
SYNC 3 com tela de oito pole-
gadas e sistema de som integra-

do Sony (Sony Premium Sound) com
9 alto-falantes, comandos de voz com
funções de áudio, telefone e navega-
dor, piloto automático adaptativo
(Adaptive Cruise Control), controles
de áudio no volante, conectividade
com car play e android auto.
O EcoSport Storm será vendido nas
cores branca, cinza e preta, além da
cor desenvolvida exclusivamente
(sem custo adicional) para o modelo.
Melhor que saber sobre o EcoSport
Storm é a partir de março agendar
um teste drive (21) 3952-0400.
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Depois de alguns shows em teatros pelo Brasil, os Titãs perceberam que
poderiam potencializar sua performance e montaram um show específico,
que valoriza o intimismo e a proximidade com seu público e assim nasceu
Titãs – Uma Noite no Teatro!. O show marca a celebração dos 35 anos de
carreira de uma banda que faz questão de surpreender seu público e superar
suas conquistas. Dia 16, às 21h

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

Titãs no Teatro Bradesco

Foto: Reprodução Facebook / D
ivulgação / Internet

Aulas de Zumba em Jacarepaguá
Estilo de dança é opção para manter a forma

As aulas acontecem em quatro pontos de Jacarepaguá:

• Retiro dos Artistas;
• Quadra da Mocidade da Cidade de Deus;
• Casa da Paz (Casa Rosa): Estrada do Pau Ferro, 927;
• Quadra do IV Centenário: Estrada dos Bandeirantes, 3.480.

Informações com a professora Débora Albernaz: (21) 99722-6333

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

Dia 2 - Cinebloco - Trilhas clássicas do
cinema viram fanfarra e irreverência com
artistas que incorporam famosos perso-
nagens da telona. Às 20h. Ingressos:
R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia)

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 16 - Titãs - Uma Noite no Teatro marca
a celebração de 35 anos de carreira de uma
banda que faz questão de surpreender seu
público e superar suas conquistas. Às 21h.

Dia 22 - Stand up comedy 4 amigos com

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

os comediantes Thiago Ventura, Dihh
Lopes, Marcio Donato e Afonso Padilha,
amigos de longa data, que se juntam para
realizar este espetáculo de cara limpa, sem
adereços. Os quatro se revezam no pal-
co por cerca de 15 minutos cada, contan-
do suas melhores observações do coti-
diano e no final do espetáculo se reúnem
no palco para contar assuntos pessoais
um dos outros demonstrando o porquê são
tão amigos. Às 19h30 e 21h30.

Dia 23 - Ru Paul’s Drag Race Show -
Michelle Visage vai comandar a apre-
sentação no Brasil e todos os shows
contarão com performances ao vivo de
algumas das drag queens mais ines-
quecíveis de RuPaul's Drag Race, en-
tre elas, as recém-divulgadas participan-
tes da terceira temporada de All Stars,
Shangela e Kennedy Davenport. Ou-
tras fan favorites devem marcar pre-

sença, como Detox, Kim Chi, Violet
Chachki, Valentina e Peppermint. Às
21h30.

Dia 24 (até 01/04) - A história de A Turma
da Mônica Contra o Capitão Feio, que
ganhou os palcos do país, traz uma pro-
dução musical, que une a arte do teatro com
a concepção de cinema. O vilão da Turma,
Capitão Feio, está personificado em cena,
neste espetáculo diferente e moderniza-
do, cenograficamente vivo, criado para
encantar e envolver em cada elemento que
compõe as cenas. Às 16h.

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

Dias 03/02 e 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
variado com sabores diversos, um buffet
de humorficação: 12 anos. Sábado - 20h
e domingo - 19h (sala eletroacústica).

Dia 24/02 (até 25/03) - Peça teatral “Iter
Criminis” - O que passa na cabeça de um
assassino antes de cometer um crime?
Quais suas motivações e objetivos? É isso
que conta o espetáculo, investigando o
caminho pelo qual o criminoso percorre até
a brutal consumação do ato. Sábados às
19h e domingos às 18h na Sala Vip.

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

De 11 à 13 - A 14ª edição da Folia do
Tio Carlos ocorrerá no KM de Vantagens
Hall das 15h às 21h
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Confira o calendário para pagamento do IPTU 2018

A primeira parcela ou pagamento à vista do Imposto so-
bre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de-
verá ser paga no dia 7 ou 8 de fevereiro, dependendo do
número final da inscrição imobiliária. Quem optou pelo
pagamento em cota única vai receber desconto de 7%.
Os imóveis que estão inclusos nas
modificações aprovadas na Câmara
Municipal do Rio de Janeiro em setem-

bro do ano passado pagarão o aumen-
to em duas etapas. A metade neste ano
e a outra metade no ano que vem.

Os contribuintes que não receberam
o carnê em janeiro ou necessitam da
segunda via deverão acessá-lo em
www2.rio.rj.gov.br/smf/iptu2v ou
comparecer a um dos postos da Secre-
taria Municipal de Fazenda (SMF), que
na região fica no Center Shopping,
localizado na Rua Geremário Dantas,
404 – Piso G2 - lojas 501 e 502, Pe-
chincha, de segunda a sexta-feira das

10 às 20 horas, e aos sábados, das 10
às 16 horas.
O pagamento pode ser feito em qualquer
agência bancária credenciada pelo mu-
nicípio, caixas eletrônicos, casas lotéricas
e pela internet. Pode-se também optar
pelo débito automático, cadastrando-
se junto ao banco em que o contribu-
inte possua conta corrente. Veja as datas
para pagamento na tabela acima.
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A Mocidade Unida da Cidade de Deus
traz para a Intendente Magalhães neste
Carnaval a moradora da Taquara,
Roberta Freitas, como rainha de ba-
teria. Com 30 anos de idade, a mo-
delo e atriz desfilará também como
passista pelas agremiações Arame de

Moradora da Taquara é
destaque no carnaval 2018

O Carnaval passa e, como rastro, mui-
tos foliões deixam montes de sujei-
ra pelas ruas. Porém, o mau hábito
pode doer no bolso. Isso porque o
programa Lixo Zero irá fiscalizar os
locais públicos e multar quem for
flagrado jogando lixo ou urinando em
locais públicos.
A Companhia Municipal de Limpeza
Urbana (Comlurb) e a Secretaria Mu-
nicipal de Ordem Pública (Seop)
atuarão em diversos pontos da cida-
de, no Sambódromo, na Avenida
Intendente Magalhães e áreas onde
desfilarão os blocos de rua. A multa
para quem for pego urinando na rua
é de R$ 563,28, enquanto o descarte
irregular de lixos pequenos, até o ta-
manho de uma lata de refrigerante, cus-
tará R$ 205,60. Se o objeto descarta-
do chegar a até um metro cúbico o

Lixo Zero: sujeira no chão
pode pesar muito no bolso

valor será de R$ 516,00, e se for su-
perior a isso, será de R$ 1.283,90. A
Comlurb informa ainda que o descar-
te irregular de grandes geradores será
de R$ 4.112,80.
No Carnaval do ano passado, o progra-
ma Lixo Zero aplicou na cidade 2.615
multas, sendo 2.005 por urina e 610 por
descarte irregular em lugar impróprio.
A Comlurb recolheu 785 toneladas de
lixo em áreas de folia na cidade.

Como funciona:
O agente de limpeza urbana, ao veri-
ficar algum desrespeito à Lei 3273,
aborda o cidadão, informa a infração
cometida e solicita seu CPF, a fim de
emitir Auto de Constatação. O guar-
da imprime a multa, utilizando
smartphone e impressora portátil,
contendo a descrição da infração,
orientações, prazos para pagamento
e eventual recurso. Posteriormente, o
infrator poderá emitir, via internet, o auto
de infração e boleto de pagamento.
Eventuais recursos deverão ser
protocolados presencialmente na sede
da Comlurb. O cidadão que for mul-
tado e não pagar poderá ter seu nome
inscrito no SPC (Serviço de Proteção
ao Crédito).
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ur Ricardo, Unidos de Padre Miguel,
Mocidade Independente de Padre
Miguel e Salgueiro.
A musa que já passou por agremiações
como União do Parque Curicica, Ara-
me de Ricardo, Acadêmicos de Ma-
dureira e Salgueiro revela que seu sonho
é ser rainha na Marquês de Sapucaí.
"Sou muito grata por todas as portas
que me foram abertas até agora e
sonho em ‘voar’ muito mais alto”, ex-
põe Freitas.

Fontes: ferasdocarnaval.com /
sambanaintendente.com
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ba na Intendente
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Guarda Municipal fiscaliza uso
indevido de vagas especiais
A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) registrou
no ano passado 2.316 infrações de trânsito por uso
indevido das vagas especiais destinadas a idosos e pes-
soas com deficiência em estacionamentos de shoppings
e supermercados da cidade, incluindo Jacarepaguá. Do
total de infrações, 1.972 foram aplicadas a veículos pa-
rados em vagas de idosos e 344 nas vagas destinadas a
pessoas com deficiência.
As ações que começaram em maio
de 2017 permanecerão neste ano
para fiscalizar se 2% das vagas des-
ses estabelecimentos estão realmen-
te sendo reservadas a deficientes
físicos e 5% a idosos, conforme prevê
o Estatuto do Idoso.
Para estacionar nas vagas especiais
o condutor deve deixar a credencial
em local visível no vidro do veículo
para que o guarda, no momento da
fiscalização, possa comprovar que
a vaga está sendo utilizada por um
idoso ou pessoa com deficiência. De

Foto: Prefeitura do Rio de Janeiro / G
uarda M

uniciál do Rio de Janeiro

acordo com o artigo 181, inciso
XVII do Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), estacionar nas va-
gas reservadas às pessoas com de-
ficiência ou idosos sem a credencial
é considerada infração gravíssima,
com pena de multa no valor de R$
293,47, perda de sete pontos na
carteira de habilitação e o veículo
fica sujeito a reboque. Informações
sobre o benefício podem ser
acessadas no site da Secretaria
Municipal de Transportes: http://
www.rio.rj.gov.br/web/smtr.
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Folia adiada
Arena Carnaval Rio 2018 foi
transferida para julho
O evento que reuniria blocos e escolas de samba no Parque Olímpico, na
Barra da Tijuca, entre os dias 10 a 14 de fevereiro, intitulado de “Arena Car-
naval Rio 2018” não vai mais acontecer neste mês.
A Riotur decidiu transferir a festa para julho, com a intenção de fortalecer a
agenda de eventos da cidade durante o ano, tendo em vista que a quanti-
dade de ocupação hoteleira no Rio já se encontra satisfatória para o perío-
do da folia.

Aracaju: um paraíso no Nordeste
Turismo

Com temperatura média anual de
26°C, o clima na cidade é quente e
úmido, apresentando período chuvo-
so que vai de março a agosto. As ruas
limpas, bem diferente das que esta-
mos acostumados a ver por aqui no
bairro, além da grande quantidade de
árvores tornam o ambiente bastan-
te agradável. A gastronomia inclui
frutos do mar, carne-de-sol, pirão-de-
leite, caranguejo, siri, ostras, moque-
cas e outras delícias.
Mas, o que chama mesmo a atenção
em Aracaju são as praias. Elas se
estendem por 30 quilômetros e es-
tão entre os principais pontos de
destaque no que se refere ao turis-

Rede hoteleira:
Aruanã Eco Praia Hotel
www.aruanahotel.com
Hotel Terra do Sol
www.terradosol.com.br
Hotel Parque das Águas
www.hotelparquedasaguas.com.br
Hotel Fazenda Boa Luz
www.boaluz.com.br
Hotel Pousada do Sol
www.hotelpousadadosol.com.br
Jatobá Praia Hotel
www.jatobahotel.com.br
Ibis Aracaju
www.ibis.com
Celi Hotel
www.celihotel.com.br
Aquários Praia Hotel
www.aquarioshotel.com.br
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Uma capital que mescla o aspecto de cidade do interior com a modernidade de uma
metrópole, Aracaju fica no estado do Sergipe e inclui os municípios de Barra dos Co-
queiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. O local tem mais de 900 mil habi-
tantes e possui atrativos turísticos que deslumbram visitantes do Brasil e do mundo.

mo. A costa litorânea é composta por
praias de referência como a Praia do
Atalaia, a Atalaia Nova e a Praia do
Saco. Outras que não são tão conhe-
cidas, mas possuem beleza exuberan-
te são a Praia Aruana, Caueira, Mos-
queiro, Refúgio, Náufragos, Robalo,
Praia dos Artistas, Pirambu e a Abaís.
Apesar de não ficar na cidade de
Aracaju, o Cânion do Xingó é um
local que não pode deixar de ser vi-
sitado pelos turistas.

Praia do Atalaia
Esta é uma das praias mais queridas
por turistas e moradores. Possui uma
orla bastante badalada composta por

bares, restaurantes e hotéis. O cal-
çadão da praia tem uma área de lazer
com quadra de esportes, ciclovia,
barracas e um parque infantil.

Praia Atalaia Nova
Fica situada em Barra dos Coquei-
ros. Além de suas águas cristalinas,
da praia é possível contemplar uma
paisagem deserta, rodeada de coquei-
ros e lagoas.

Praia do Saco
Fica na cidade de Estância, a 70 qui-
lômetros de Aracaju e faz divisa com
a Bahia. A Praia do Saco é uma das
mais belas do Sergipe.  Ela possui

águas tranquilas e esverdeadas, du-
nas, coqueirais e várias barraquinhas
de petiscos.

Cânion do Xingó
Um dos atrativos mais fenomenais
para quem visita a região é conhecer
o Cânion do Xingó. Para chegar lá,
o visitante deve seguir até a cidade
de Canindé, a 200 quilômetros de
Aracaju (cerca de três horas de via-
gem), e de lá embarcar na escuna, ou
catamarã, pelo rio São Francisco.
Após meia hora de navegação, che-
ga-se ao Cânion do Xingó.
No local, é possível mergulhar nas
verdes e cristalinas águas do Velho
Chico, praticar rapel, fazer stand up
paddle ou seguir em barquinhos
menores por entre o miolo dos
cânions, onde embarcações de mai-
or porte não conseguem entrar.

Praia Atalia Nova Cânion do Xingó
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Pudim sorvete

Olá amigos! Fevereiro é mês de verão e Carnaval. Para os foliões se
refrescarem neste período de calor e samba, vou ensinar uma receita
que reúne duas sobremesas de preferência nacional: pudim e sorve-
te. Certamente será um sucesso, tanto para quem vai cair na folia,
quanto para quem vai ficar assistindo aos desfiles das agremiações
em casa. Vamos lá!

Receita

INGREDIENTES:
• 1 lata de leite condensado
• 2 latas de leite
• 6 ovos
• 1 colher de maizena
• 1 lata de creme de leite
• 12 colheres de açúcar
• 6 colheres de chocolate em pó
• 1/2 copo de água

MODO DE PREPARO:
• Faça uma calda com 6 colheres de açúcar, 6 colheres de chocolate e 1/2 copo

de água;
• Coloque na forma e congele;
• Faça um creme com o leite condensado, leite, 6 gemas e maisena;
• Deixe esfriar;
• Bata as claras em neve e coloque 6 colheres de açúcar, misture o creme de

leite sem soro e junte ao creme de leite condensado;
• Derrame este creme na forma e leve ao freezer até congelar.
• Eu uso de um dia para o outro.
• Para retirar da fôrma, passe a faca nos cantos da forma, esquente em cima da

chama do fogão e desenforme.
• Dica: A calda pode levar nozes ou castanhas picadas.

Mais de 100 pessoas compareceram
no salão do Hotel Ramada, no Recreio,
no dia 18 de janeiro para a manhã de
lançamento do aplicativo Utilità.
O produto desenvolvido pela StartApp
tem como objetivo ser um guia para os
serviços oferecidos no bairro do Recreio.
Disponível para ser baixado na Play Store
e na Apple Store, o aplicativo é leve,
com menos de 2MB, e possui serviços
de diversas categorias cadastrados.

Utilità lança aplicativo
de guia de serviços

Foto: X
icão Jones

O evento conduzido pela CEO da
Utilità, Daniela Andrade, contou com
a palestra sobre a importância do
marketing digital ministrada pelo CEO
Alfredo Girolami, da agência de
marketing digital Grão de Mostarda.
Entre os participantes também esta-
vam os desenvolvedores do APP César
Gonzalez e Leonardo Queiroz, da
StartApp; além de Marly Wolf e Gabriela
Martins, representantes da Utilità.

CEO da Utilità, Daniela Andrade
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Fechado

A casa de shows Barra Music, em
Jacarepaguá, foi fechada no mês
passado por falta de pagamento de
IPTU. A previsão é a de que o local
ganhe nova direção e seja reaberto,
porém não há data prevista para que
isso ocorra.

Barra Music
encerra
atividades

Envie suas 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

Vistoria
Inadimplência com o IPVA não é mais
empecilho para vistoria

Uma decisão aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro no ano passado (Lei 7.718/2017) agora permite ao cidadão fluminense
realizar a vistoria anual de veículos sem a necessidade de pagamento do IPVA.
Além da vistoria, o cidadão que estiver inadimplente com o Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores poderá inspecionar condições de
segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículo para
a obtenção do Certificado de Registro e Licenciamento Anual.
Os interessados em fazer o agendamento de vistoria deverão realizá-lo no
site do Detran (www.detran.rj.gov.br).
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Relógio

Termina no dia 18 de fevereiro o ho-
rário de verão nos Estados das re-
giões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e
Distrito Federal. Os relógios deve-
rão ser atrasados em uma hora a
partir da meia-noite do domingo.
A escolha da data para início e tér-
mino do horário de verão foi esta-
belecida desde 2008 pelo Decreto
6.558. Mas, o presidente Michel
Temer decidiu transferir a data de iní-
cio do horário de verão, que a par-
tir deste ano passará a começar em
novembro, em vez de outubro.

Horário de verão
acaba neste mês

Pedágio

Trafegar pela
Linha Amarela
ou Transolímpica
ficou mais caro

Os motoristas que transitam pela
Linha Amarela ou Transolímpica
passaram a desembolsar algumas
moedinhas a mais ao optarem por
passar pelas vias expressas. Isso
porque a LAMSA (concessionária
que administra a Linha Amarela) foi
autorizada a reajustar o valor do
pedágio de R$ 7 para R$ 7,20 para
carros de passeio. Já a VIARIO
(administradora da Transolímpica)
que também custava o mesmo
valor, agora passa a cobrar R$ 7,25
na tarifa básica.

Craque
Crianças das comunidades do Jordão e
Curupaiti visitam o Maracanã com Zico

O estádio do Maracanã recebeu
nos dias 6 e 7 de janeiro o ex-jo-
gador Zico, acompanhado de
dezenas de crianças com idade
entre 7 a 14 anos, entre elas inte-
grantes do Grupo Cultura Urbana,
de Jacarepaguá.

A T

Jiboia é resgatada
na região

Salvamento

Guardas municipais resgataram
uma jiboia de aproximadamente
um metro de comprimento, na
tarde do dia 11 de janeiro. O ani-
mal foi encontrado próximo a Su-
perintendência Regional da Barra
da Tijuca, localizada no bairro de
mesmo nome.
Apesar de a jiboia não ser uma es-
pécie peçonhenta, o resgate foi
rápido para evitar que o animal as-
sustasse alguém, tendo em vista
a intensa circulação de pessoas no
local. Os guardas municipais con-
duziram a cobra em segurança para
o Parque Municipal de Marapendi,
onde foi realizada a soltura, com
apoio da equipe do Grupamento
de Defesa Ambiental (GDA).

Notas

O encontro faz parte do projeto “Zico
10 Camp” que, além de promover
um bate papo com o jogador, per-
mitiu as crianças conhecerem diver-
sas dependências do estádio na
companhia do atleta. Informações:
www.zico10camp.com.br.
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Aquário:

Previsão astrológica
do mês de fevereiro

Áries (21/03 a 21/04): aproveite
que Saturno está dando uma
disciplina necessária e fará
acontecer.

Peixes (20/02 a 20/03): uma
atmosfera de sedução e ale-
gria será sua receita para o
carnaval.

Aquário (21/01 a 19/02): é
momento de encontrar sua
alma gêmea, numa distração
acontecerá.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
Saturno está observando com
cuidado seus passos, logo ouça
mais sua razão.

Sagitário (22/11 a 21/12): jun-
ta o dinheiro para fazer aquela
viagem desejada, vai dar cer-
to, pois você quer.

Escorpião (23/10 a 21/11):
não deixe que sua vida se
exponha, olhe o tempo de
hoje, muita energia no ar.

Libra (23/09 a 22/10): Vênus
em aquário só traz alegrias,
amizades e cordialidades, por
isso esteja com os amigos.

Virgem (23/08 a 22/09): com
Mercúrio em capricórnio, qual-
quer traço marcado hoje ren-
derá juros e bonificações.

Leão (22/07 a 22/08): saber
dividir o palco com os amigos
é quase uma necessidade
hoje e ser honesto faz bem.

Câncer (21/06 a 21/07): lua com
Netuno faz com que você cho-
re diante de qualquer emoção,
então segure a onda.

Gêmeos (21/05 a 20/06):
sua comunicação será bem
aproveitada, os irmãos es-
tão próximos de você, cur-
ta muito.

Touro (21/04 a 20/05): faça
a programação das festas
junto aos amigos, mas não
exceda nos gastos com a
purpurina.

A invenção nasceu aqui, sua visão vai além do habitual, inteligência, você
vê o que vai dar certo. Elemento: ar. Regente: urano. Cor: azul. Flor: or-
quídeas. Pedra: lápis-lazulis

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) Sambódromo
A escola desfilou ontem no Sambódromo, e não Sambódrono.
2) Agremiação
A bateria da agremiação foi bastante aplaudida, e não gremiação.
3) Figurino
O figurino usado pela sambista foi confeccionado sob medida,
e não figurinho.

Força Aérea Brasileira (FAB)
O Comando da Aeronáutica divulgou o edital de abertura do Exame de Admis-
são ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento do ano de 2019 (EA EAGS).
Poderão inscrever-se candidatos de ambos os sexos, com idade entre 17 a 24
anos que tenham concluído o ensino médio e o curso técnico de nível médio.
Ao todo são 183 vagas existentes, distribuídas entre as especialidades de eletrô-
nica (30); administração (40); enfermagem (45); eletricidade (14); informática (20);
laboratório (5); obras (8); pavimentação (8); radiologia (5) e topografia (8).
As inscrições poderão ser feitas até o dia 6 de fevereiro, por meio do preenchi-
mento do formulário de solicitação, o qual está disponibilizado no endereço ele-
trônico ingresso.eear.aer.mil.br, e pagamento de taxa de R$ 60,00.

Prefeitura de Duque de Caxias
Estão abertas as inscrições destinadas ao preenchimento de 446 vagas de nível
médio para a Prefeitura de Duque de Caxias. As oportunidades são para os car-
gos de agente comunitário de saúde (221) e agente de combate às endemias
(225). Os profissionais selecionados cumprirão a carga horária de 40 horas se-
manais, e receberão remuneração mensal de R$ 1.014,00.
Com taxa de R$ 60,00, as inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico
www.idib.org.br até o dia 8 de fevereiro.

Prefeitura do Rio de Janeiro
A Prefeitura do Rio de Janeiro vai realizar processo seletivo para preencher 33
vagas destinadas a médicos para atuarem em diversas unidades pela Secretaria
Municipal de Saúde. Os profissionais deverão possuir registro no órgão fiscalizador
da profissão, além de comprovação de conclusão do programa de residência ou
da especialização, na área de interesse. As oportunidades são para as seguin-
tes especialidades: psiquiatra (4); anestesiologia (12); obstetrícia (9); intensivista
adulto (1); intensivista infantil (3) e clínico geral (4).
A carga horária semanal a ser desempenhada é de 24 horas, com remuneração
mensal que pode chegar a R$ 6.681,48. Os candidatos serão classificados por meio
de análise de currículo e os interessados deverão se inscrever na Rua Afonso Cavalcanti,
455, sala 601, na Cidade Nova, das 9 às 17 horas, até o dia 8 de fevereiro.

Dicas de Concursos

Fo
to

: F
or

ça
 A

ér
ea

 B
ra

sil
eir

a



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



3 2 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET Quer anunciar?  3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net


