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

INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Para garantir o futuro do País, não é
suficiente permanecer no universo do
samba, carnaval, cerveja, praia e di-
versão. É preciso motivação para fazer
boas escolhas na vida pessoal e pro-
fissional. Assim nos asseguramos de
encontrar soluções e idealizarmos
projetos criativos e rentáveis.
É muito comum ouvirmos a frase
“o ano novo só começa mesmo de-
pois do carnaval”. Se valorizarmos
o dito para usarmos como ferramen-
ta eficaz, os nossos objetivos serão
alcançados e nossas escolhas enca-
radas com mais seriedade. Por tudo
isso selecionamos para esta edição
alguns temas como as conquistas
femininas e as difíceis decisões que
temos que tomar na vida. Aborda-
mos também, o valor de uma ali-
mentação equilibrada e saudável.
No mês em que se celebra o Dia

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.

É hora de apostar nas escolhas
Mundial da Água, contemplamos
um cenário lamentável no bairro. Os
detritos depositados nos rios e la-
goas da região mostram que falta
conscientização e educação da po-
pulação e otimização do Poder Pú-
blico. As abundantes chuvas que
encerram o verão já começaram no
mês passado. A tradicional gama de
lixo boiando nas ruas contribuem
para que a água não escoe devida-
mente e a poeira provoque proble-
mas respiratórios como alergias.
Que a Semana Santa, celebrada no
final deste mês, nos proporcione mo-
mentos de reflexão e um pouco mais
de amor ao próximo. Lembrando que
simples atitudes de nosso dia-a-dia
podem fazer a diferença em nossa
vida e na de muita gente. Por isso,
seja um cidadão consciente.
Boa leitura e Feliz Páscoa!
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Psicóloga

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

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

Quando precisamos
nos despedir

Muitas vezes não é fácil nos despedirmos de alguém ou de algo que
gostamos muito. Pensar na ausência nos remete a sentimentos
desconfortáveis. Comigo não é diferente! Em um primeiro momento
fica uma sensação de vazio, digo “em um primeiro momento”, por-
que é preciso dar um sentido diferente a palavra despedida e não usá-
la com uma conotação ruim quando nos afastamos daquilo que nos
faz bem. Nem sempre estamos somente deixando algo (quando bom)
para trás, na verdade levamos conosco a experiência, os acontecimentos
e os sentimentos.
O tema deste mês é justamente uma despedida, pois após cinco anos
como colaboradora na coluna de psicologia deste querido jornal, me
despeço para seguir novos caminhos na vida profissional. Ficará a
saudade e a lembrança de temas e reflexões tão especiais que dividi
com você, leitor. E é justamente por este motivo que digo o quanto é
necessário partilhar a despedida e vivenciá-la.
Ao longo da vida fazemos várias escolhas, que para serem exitosas,
muitas vezes precisaremos finalizar o processo anterior para seguir
em frente. O que se viveu e as recordações gratificantes não deixa-
rão de existir e aquilo que não foi tão favorável, servirá como aprendi-
zado na nova trilha a ser seguida. É sempre importante finalizar inter-
namente as relações – pessoais ou profissionais – para dar início a
uma outra transição na vida. Mudanças são saudáveis e vitais para
nossa evolução.
Assim, aqui me despeço com emoção e certa de que outras histórias
serão escritas, conhecimentos diferentes surgirão e um novo ciclo ini-
ciará para todos nós. Com o percurso que agora começa, tudo que
foi aprendido e vivido será levado para essa nova etapa.

As equipes da Guarda Municipal e da
Superintendência Regional de Jacare-
paguá estiveram no dia 29 de janeiro
na Rua Comandante Rubens Silva, na
Freguesia, para averiguar denúncia de
obstrução de via pública. No local,
foram encontrados vasos de plantas na
pista a fim de impedir o estacionamento
de veículos. Os representantes dos
edifícios situados no local foram orien-

GM e Superintendência de
Jacarepaguá desobstruem
via na Freguesia

tados a não utilizar vasos ou latões de
lixo na rua. Todos os vasos foram co-
locados na calçada. Segundo informa-
ções da Superintendência de Jacare-
paguá, na Rua Comandante Rubens é
permitido estacionar apenas em um dos
lados da via e sem que haja rodas so-
bre a calçada. Os motoristas que de-
sobedecerem à regra estão sujeito à
multa e reboque.
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Instituto Paulo Apóstolo
comemora dez anos

O Instituto Paulo Apóstolo (IPA) cele-
brou no dia 24 de fevereiro dez anos
de fundação. A comemoração realizada
no teatro do shopping Cittá América,
na Barra da Tijuca, contou com a par-
ticipação de alunos, professores, par-
ceiros e franqueados.
A instituição, que tem o compromis-
so com a inclusão social, formou em

uma década mais de cinco mil alu-
nos do ensino fundamental, médio,
técnico e supletivo. “O nosso traba-
lho está fundamentado no respeito,
no amor e no carinho. Estamos de
portas abertas para aqueles que plei-
teiam uma oportunidade de conquistar
os seus sonhos”, destaca o diretor
Cléber Bittencourt.

O diretor Cléber Bittencourt agradece a presença de todos

A equipe lúdica da Ronda Escolar ini-
ciou no dia 27 de fevereiro uma série
de apresentações da peça “Todos
contra a Dengue” para alunos com
idades entre 5 e 12 anos de escolas
da rede municipal de ensino  de vári-
os bairros da zona oeste.
Além dos cuidados para evitar a pro-
liferação do mosquito transmissor da
dengue, chikungunya, zika e febre
amarela, os guardas municipais na
ocasião falaram sobre a importância
da preservação dos macacos, que na
verdade são vítimas da febre amare-
la e não transmitem a doença.
O Ciep Nelson Mandela, em Campo

Alunos da região recebem
peça “Todos contra a Dengue”

Foto: D
ivulgação

Grande, foi o primeiro a participar da
ação. As visitas ocorrerão também
em outras escolas da zona oeste, in-
clusive no Espaço de Desenvolvimen-
to Infantil (EDI) Claudia Pires
Coutinho, no Anil.
Nas apresentações, os guardas mu-
nicipais que utilizaram recursos
educativos, como cartazes, fanto-
ches, além de fantasias de agente de
saúde e até do mosquito Aedes
aegypti. Idealizada pelos próprios
agentes, a peça "Todos Contra Den-
gue” faz parte das atividades desen-
volvidas pela equipe lúdica nas unida-
des da rede municipal de ensino.
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Projeto “Corujão da Saúde” visa reduzir
fila de espera para cirurgias

A Prefeitura do Rio lançou no dia 23 de feverei-
ro o projeto "Corujão da Saúde", que cria o ter-
ceiro turno para a realização de cirurgias nos
hospitais da rede municipal e do SUS (Sistema
Único de Saúde).

Segundo o prefeito Marcelo Cri-
vella, as cirurgias serão realizadas
a partir do dia 1° de março, sem-
pre de segunda a sexta-feira, no
turno da noite, e, em algumas uni-
dades, também nos fins de sema-
na. O objetivo é zerar em um mês
a fila de espera para cirurgia de pro-
cedimentos oftalmológicos (nes-
ta primeira etapa, os de pterígio
e calázio). Para hérnias, cuja fila
é a maior, serão necessários sete
meses e meio; para vasectomia,
quatro meses; e para fimose, três
meses e meio. Futuramente a pre-
feitura visa acrescentar ao projeto
outras cirurgias, como de varizes,

vesículas e ginecológicas.
A expectativa é que, com a otimi-
zação do uso dos centros cirúrgi-
cos em terceiro turno, mais
1.020 cirurgias mensais sejam
realizadas nos hospitais muni-
cipais Lourenço Jorge, Miguel
Couto, Salgado Filho, Souza
Aguiar, Francisco da Silva
Telles e da Piedade, além dos
dois pediátricos: Jesus e Nos-
sa Senhora do Loreto. Atual-
mente, a rede pública e os hos-
pitais do SUS sob  contrato com
a prefeitura operam cerca de
700 pessoas por mês nesses
procedimentos específicos.
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Veja as vantagens e os riscos
dos diferentes tipos de chocolate
As lojas da região enfeitadas e repletas de chocolates
anunciam a proximidade da Páscoa, que neste ano
acontece no dia 1º de abril. De fato, a celebração aca-
bou se tornando uma desculpa a mais para o comércio
lucrar e o brasileiro comer uma de suas guloseimas pre-
diletas, o chocolate.

Os chocólatras natos, ou aqueles que
se definem apenas como simpatizantes
desse docinho irresistível dificilmen-
te conseguem se contentar com ape-
nas um quadradinho ao abrirem um
tablete. Convenhamos que, a proba-
bilidade é a de comer logo a barra in-
teira! A nutricionista do Hospital Rios
D'Or, Jéssica Paz (CRN: 15100177),
esclarece que a paixão por chocola-
tes tem explicação! “O chocolate tem
um composto químico chamado de
triptofano. Esse é usado pelo cérebro
para produzir serotonina, um neuro-
transmissor que induz sensações de
prazer. Por isso, muita gente diz que
é impossível comer um pedacinho
só!”, revela.
Apesar de não ser o mais saboroso, o
chocolate negro (amargo) é o mais
saudável. Quando a porcentagem é
superior a 75% de cacau, os benefí-
cios que ele traz são proporcionados
pela riqueza de flavonoides - (antioxi-
dantes que auxiliam na prevenção de
vários tipos de câncer, protegem os
vasos sanguíneos, promovem o bem-
estar cardíaco e contrariam a hiperten-
são moderada). Por outro lado, o cho-

Foto: D
esigned by Freepik

colate ao leite, que é o mais consumido
pela população, é rico em açúcar sim-
ples e gorduras hidrogenadas. O con-
sumo excessivo desses alimentos po-
dem provocar alterações no paladar,
e aumentar o risco de diabetes ou
problemas cardíacos.
“O chocolate negro pode ser consu-
mido de dois a três quadradinhos por
dia, inclusive por crianças acima de
dois anos. Já, o chocolate ao leite pre-
cisa ser consumido com moderação,
sendo recomendado, no máximo de
um a dois bombons por semana”,
destaca a especialista. A nutricionista
aponta que qualquer alimento açuca-
rado não deve ser ofertado para cri-
anças menores de dois anos, inclusi-
ve o chocolate negro. A partir desta
idade, os pequenos já podem ingerir
preparações com chocolate amargo,
como nibs de cacau, bolos, biscoitos
preparados com cacau em pó etc.
Sempre evitando a adição excessiva
de açúcar. “Se após o consumo des-
sas preparações surgirem manifesta-
ções alérgicas, como manchas verme-
lhas, coceiras, calor, tosse ou vômitos;
o consumo do alimento deve ser

suspenso e o responsável buscar aten-
dimento médico”, alerta Paz.

Confira as diferenças
entre os chocolates:
• Chocolate ao leite: Tem menor teor
de massa de cacau, é composto por
leite, leite em pó ou leite condensado
e açúcar entre outros. Tem um alto
valor calórico, não traz benefícios à
saúde, pelo contrário o consumo fre-
quente está ligado à obesidade, dia-
betes e doenças cardiovasculares;

Mais uma Ótica Diniz é inaugurada na TaquaraInauguração
No clima de alegria e distribui-
ção de brindes, o bairro rece-
beu no dia 26 de fevereiro
mais uma loja das Óticas Diniz.
Segundo Victor Salles, proprie-
tário da franquia, a nova loja
vai atender a demanda dos
clientes por óculos de quali-
dade e de grifes famosas. A
nova unidade está localizada
na Estrada do Tindiba, 2.381,
loja: F - Taquara.

• Chocolate negro: concentrações de
cacau acima de 75% já apresentam
benefícios à saúde. Quanto maior for
a concentração de cacau no chocola-
te, maior será a quantidade de antio-
xidantes flavonoides;
• Chocolate branco: é um falso cho-
colate, pois não leva massa de cacau
na composição. É composto por in-
tensa quantidade de manteiga de ca-
cau, açúcar e leite. É o mais calórico
dos chocolates. Também não traz
benefícios à saúde.
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Contabilidade &
Tributos

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

Novas regras para o
preenchimento da
declaração do IR 2018
A expectativa da Receita Federal do Brasil é de que serão entregues
28,8 milhões declarações de imposto de renda até o mês que vem. A
declaração de ajuste anual do IRPF 2018 deve ser enviada à Receita
Federal entre os dias 1º de março e 30 de abril. Entre as novidades
deste ano estão o maior detalhamento dos bens e a obrigatoriedade
de informação de CPF de dependentes a partir dos 8 anos completa-
dos até a data de 31/12/2017. O Leão está apertando ainda mais o
cerco contra os sonegadores.
A obrigatoriedade de entrega será para pessoas físicas que, durante o
ano de 2017, estiveram sujeitas a, pelo menos, uma das situações a seguir:
(1) tiveram renda tributável total superior a R$ 28.559,70, ou
(2) receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados ex-
clusivamente na fonte, cujo total foi superior a R$ 40.000,00, ou
(3) realizou alienação de bens e direitos com apuração de ganho de
capital, ou
(4)  teve a posse ou propriedade de bens ou direitos, em 31/12/2017,
com montante superior a R$ 300.000,00, ou
(5) passou à condição de residente no Brasil e encontrava-se nesta
situação em 31 de dezembro, ou
(6) realizou atividade rural obtendo receita bruta superior a
R$ 142.798,50, ou pretenda compensar, em 2017 ou anos posterio-
res, prejuízos de anos anteriores ou do próprio ano de 2017, ou
(7) tenha optado pela isenção do IR incidente sobre o ganho de capi-
tal obtido na venda de imóveis residenciais, cujo dinheiro da venda
seja usado para comprar outro imóvel residencial no Brasil, no prazo
de 180 dias a partir do contrato de venda.
Caso você, leitor, caia em uma destas situações, deverá enviar sua de-
claração no modelo simplificado ou completo. No simplificado, o contri-
buinte conta com um desconto de 20% sobre as rendas tributáveis, mas
limitada a R$ 16.754,34. Na declaração completa, podem ser feitas
deduções com despesas de saúde como médicos, dentistas, e exames
laboratoriais, por exemplo. Despesas com educação estão limitados a
R$ 3.561,50 por beneficiário. Cursos livres e de idiomas estão fora.
A declaração enviada logo no início de março, sem problemas de pre-
enchimento, poderá ser restituída mais cedo, caso tenha este direito.
Então não deixe para enviá-la em cima da hora. Os idosos, deficien-
tes físicos e portadores de doenças graves possuem prioridade na
restituição. Caso a declaração seja entregue fora do prazo, o contri-
buinte deverá pagar uma multa de no mínimo R$ 165,74 e no máximo
de 20% do imposto devido. A multa é aplicada mesmo para quem tem
valor a restituir. Atenção na hora do preenchimento. Qualquer incon-
sistência ou erro poderá levar sua declaração para a malha fina.
O programa para preenchimento da declaração IRPF2018 pode ser
baixado no site www.receita.fazenda.gov.br. Aconselhamos que você
procure ajuda de um contador caso tenha alguma dificuldade no pre-
enchimento ou nos envie um e-mail.

As famosas águas de março sempre vêm
para “fechar o verão” como já dizia Tom
Jobim em sua canção.
O período das chuvas é mesmo bas-
tante conhecido nesta época, assim
como a grande quantidade de lixo jo-
gado no chão por algumas pessoas da
região. O principal problema está nas
consequências que esta combinação
perigosa pode trazer.
Com a chuva, os objetos lançados no
chão são carregados para os ralos
causando a obstrução dos mesmos e
impedindo o escoamento da água. Elas
se acumulam e alagam ruas, enchem
casas, causam inúmeros prejuízos, além
de trazer riscos à saúde com a disse-
minação de doenças como leptospi-
rose, diarreia infecciosa, esquistosso-
mose, cólera e hepatite.

Cuidado com as
chuvas de março

Muito se culpa as autoridades públicas
por falta de manutenção, mas é neces-
sário ter em mente de que esta missão
também é da população. Não adian-
ta só limpar, é importante colaborar em
não sujar.
Confira algumas dicas que poderão
contribuir para a redução de alaga-
mentos:
• Procure utilizar sacos plásticos que
acondicionem bem os resíduos e evi-
te colocar neles um peso superior ao
de sua capacidade;
• Disponha o lixo o mais próximo pos-
sível do horário em que passa o cami-
nhão de coleta de lixo domiciliar;
• É importante lembrar que no momen-
to de chuva forte, o morador não deve
colocar o lixo para a coleta, mas sim
aguardar ela amenizar ou parar.
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Fiat Argo: feito para durar
O Argo une segurança e robustez com um design mo-
derno na melhor tradição automotiva italiana. Sua qua-
lidade é superior no segmento e altamente competitiva
entre os carros compactos (hatches).

Um dos principais lançamentos da
Fiat, o Argo contém diferenciais que
prometem impactar o cliente na hora
da compra. Principalmente, pela sua
praticidade que inclui: um porta ma-
las de 300 litros com excelência no
acabamento, sistema “start-stop” que
desliga o motor em paradas temporá-
rias, computador de bordo, central
multimídia, câmara de ré, volante
multifuncional com regulagem de al-
tura e retrovisor elétrico. Com três
versões de acabamento (Drive,
Precision e HGT), além de suas três
versões de motor (1.0, 1.3 e 1.8) e três
de câmbio manual (cinco marchas),
automatizado (cinco marchas) e au-
tomático (seis marchas), a Fiat pen-
sou em “quase” todas as possibilida-
des para agradar os mais exigentes
compradores. A fabricante produzirá
mil unidades de uma edição especial
de lançamento, chamada de Opening
Edition Mopar.

Modelos:
• Argo 1.0 – câmbio manual
• Argo 1.3 – câmbio manual
• Argo 1.3- câmbio automatizado
• Argo 1.8 Precision – câmbio manual
• Argo 1.8 Precision câmbio automático
• Argo 1.8 HGT câmbio manual
• Argo 1.8 HGT câmbio automático

Opcionais: Kit Multimedia - Central
Multimídia UCONNECT de 7"
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Touchscreen com Adroid Auto e
Apple Car Play, bluetooth, entra-
da USB e sistema de reconhecimen-
to de voz, volante com comandos
de rádio e telefone, segunda porta
USB para passageiros traseiro, Kit
Convenience - retrovisores exter-
nos elétricos com luzes indicadoras
de direção integradas e função Tilt
Down (rebatimento automático do
retrovisor direito ao acionar a ré),
vidros elétricos traseiros com one
touch e antiesmagamento Kit
Parking - sensor de estacionamen-
to traseiro com visualizador gráfi-
co, câmera de ré com linhas dinâ-
micas, Rádio Connect - AUX/USB/
MP3/AM/FM, áudio streaming,
viva-voz bluetooth, volante com
comandos do rádio e telefone.

Fiat Argo Opening Edition Mopar
Baseado na versão topo de linha 1.8
HGT automático, ele acrescenta
acessórios Mopar. Limitada em 1.000
unidades, que será vendida sempre
pintada de azul Portofino, teto e re-
trovisores pintados de preto, aerofólio
preto na tampa traseira, rodas de alu-
mínio de 16 polegadas escurecidas,
protetor de soleira das portas, tape-
tes de borracha e carpete, kit de alto-
falantes com 60 W e o identificação
Mopar nas colunas traseiras. Os do-
nos destas unidades terão as três pri-
meiras revisões gratuitas.

Toda a linha Argo poderá ser
customizada com outros acessó-
rios produzidos pela divisão Mopar.
Haverá, por exemplo, uma tela

Customização
multimídia opcional de 9 polegadas,
rodas de alumínio de 16 polegadas
escurecidas, revestimento preto fosco
para o teto do carro, kit de alto-falan-
tes de alta performance, pacote de ilu-

minação interna, engate para reboque,
alarme e sensor de estacionamento. No
total, a empresa pretende oferecer 53
acessórios para o carro.
O modelo será vendido com três anos

de garantia de fábrica e sem limite de
quilometragem. Os consumidores que
preferirem poderão adquirir garantia
estendida por mais um ou dois anos.
As revisões terão preços fixos.

Venha conhecer e fazer um teste drive na Squadra Rio, localizada na Estrada do Gabinal, 433 , Freguesia – Tel.: 2107-9900.

12 ESPECIAL AUTO-MOTO
Fotos: D

ivulgação / Fiat

Renné Martin (renne@nossobairo.net)
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Agenda Cultural
TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788
Dia 2 (até dia 31) - Exposição Amor pela
Arte, da artista plástica Larysan Safira,
celebra o mês da mulher . De terça a sexta,
das 14h às 21h. Entrada franca.

Dia 17 - Exibição do filme documentário
“Legítima Defesa”, com direção de Su-
sanna Lira. O filme narra a trajetória de
três mulheres que, após constantes
agressões físicas e psicológicas, contra-
riam as estatísticas e tomam uma atitu-
de extrema: matam o homem que ama-
vam para sobreviver. Acusadas de ho-
micídio, essas mulheres enfrentam o jul-
gamento da Justiça, da sociedade e delas
próprias enquanto tentam reconstruir
suas vidas. Às 19h. Entrada franca.
Dia 22 - Peça teatral infantil “Ovelha
Negra”. O espetáculo mistura teatro de

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

animação e o rock de Rita Lee, integran-
do atores e bonecos. Direção de Miguel
Vellinho. Às 15h. Ingressos: R$ 12 (in-
teira) | R$ 6 (meia).

Dia 23 - Show com a cantora Lucy Alves.
Destaque nos palcos e na TV, artista
embala o público com muita música nor-
destina. Ás 21h. Ingressos: R$ 34 (intei-
ra) | R$ 17 (meia)
Dia 24 - Peça teatral “Além do que os
nossos olhos registram”. Comédia com
Luíza Tomé, Priscila Fantin e Raquel
Penner. Texto de Fernando Duarte e di-
reção de Fernando Philbert. Às 20h. In-
gressos: R$ 22 (inteira) | R$ 11 (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 - Show com Xande de Pilares, que

pela primeira vez no palco do Teatro
Bradesco Rio, apresenta sucessos da
carreira e músicas do seu novo CD "Esse
Menino Sou Eu". Às 21h.
Dia 11 - Show com a banda “5 a seco”,
que lança seu CD “Síntese”. Às 21h

Dia 23 - Wagner Tiso e Tunai apresen-
tam o show homenagem à Elis Regina
“Saudades da Elis (as aparências enga-
nam)”. Às 21h.
Dia 24 (até 01/04) - Peça teatral infantil
“Turma da Mônica contra o capitão feio”.
Às 16h

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

Dia 03/03 (até 25/03) - Peça teatral “Con-
tos Negreiros do Brasil”. Um espetáculo
documentário sobre a condição real e

atual da negra e do negro no Brasil; seja
o jovem estudante, o gay negro, a negra
hipersexualizada pela sociedade, o
menor infrator, a prostituta e a idosa. Os
atores  interpretam todos os personagens
contidos no livro de Marcelino Freire,
“Contos Negreiros”. Sábados, às 20h e
domingos, às 19h na Sala Eletroacústica.
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 con-
sumação do ato. Sábados, às 19h e do-
mingos, 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

Dia 22/03 - Show com a banda Imagine
Dragons, às 21h. Abrindo o show, a ban-
da nortista de indie pop/rock Plutão Já Foi
Planeta aquece os motores do público.
Dia 23/03 - Apresentação do rapper norte-
americano, Mac Miller e ao indicado diver-
sas vezes ao Grammy, Wiz Khalifa. Os dois
artistas se apresentam nas mesmas noites,
com seus shows completos. A partir de 22h30.
Dia 28/03 - David Byrne  apresenta sua
turnê promocional “American Utopia”, que
chega ao mercado no dia 09/03. Às 21h.
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O calendário de licenciamento anual de
veículos para 2018 foi divulgado recen-
temente pelo Detran-RJ. Os proprietári-
os dos automóveis com placas de final
0 e 1 terão até o dia 31 de maio para a
realização da vistoria. Já os de placas
terminando em 2 e 3, até 30 de junho.
No segundo semestre, será a vez do
resto da frota. Os veículos com placas
com final 4 e 5 deverão ser submeti-

Veja o calendário de
vistoria de veículos deste ano

dos à vistoria até 31 de julho, segui-
dos pelos que terminam com 6 e 7, que
têm como prazo final 31 de agosto.
Por fim, os automóveis com placas
que têm final 8 e 9 terão de ser visto-
riados até o dia 29 de setembro.
Antes de marcar a vistoria, o motoris-
ta deverá ter pago o seguro DPVAT,
débitos relativos a multas de trânsito
e as taxas do serviço de vistoria.

Apesar de não terem alcançado co-
locação no grupo especial, as es-
colas de samba de Jacarepaguá ani-
maram os foliões da região no Car-
naval 2018. Na série A, a escola
Renascer de Jacarepaguá agitou a
Marquês de Sapucaí e ocupou o 9º

Confira a classificação
das agremiações da região
no carnaval

lugar. A 2ª colocação pela série B
ficou com a União do Parque
Curicica. A União de Jacarepaguá
ocupou a 4ª colocação na série D.
Já no Grupo de Acesso E, a Moci-
dade Unida da Cidade de Deus fi-
cou em 10º lugar.
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Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Colisão com moto é
atropelamento
Caro leitor, nesta edição vamos falar sobre o artigo 303 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro, que define o abalroamento com
uma moto não como colisão, mas atropelamento. Não importa
se bateu ou foi batido. Quando isso ocorrer, não deixe o lo-
cal. Preste toda a assistência que puder! Grave o que for
possível, tire fotos da placa da moto e pegue o telefone das
pessoas envolvidas. Ofereça ajuda, ainda que a vítima recu-
se. Chame a ambulância e, caso a vítima não queira, faça o
cancelamento, mas tudo pelo seu telefone. Todo cuidado é
pouco quando se trata de batida com uma moto. Caso ela
insista em não querer ajuda, dirija-se imediatamente para uma
delegacia a fim de fazer um Boletim de Ocorrência (B.O.),
relatando todo o ocorrido, incluindo a recusa da vítima por aju-
da. Se assim não acontecer, poderá ter aborrecimentos séri-
os visto que, você de boa fé, deixa o local, louco para se li-
vrar do problema, mal sabe que está comprando um muito
mais grave porque envolverá polícia e justiça. A vítima diz que
está tudo bem, só sofreu arranhões e que não precisa de médico,
daí você vai para casa achando que ficou tudo bem, ou ain-
da, oferece um acordo, que também para você poderá pare-
cer interessante e quando está em casa recebe uma notifica-
ção pedindo para comparecer à delegacia sob a acusação
de Omissão de Socorro. Após a delegacia o próximo “convi-
te” virá do fórum te presenteando com uma ação judicial fa-
zendo alegações que, até provem o contrário, poderão ser
verídicas. Então, para evitar tudo isso, promova todo tipo de
ajuda que puder, tire fotos do local do acidente, da pla-
ca da moto, das pessoas envolvidas, filme o oferecimento
de ajuda, sua recusa e tudo o mais. Não saia do local a
não ser que pressinta perigo iminente, faça o B.O. inde-
pendentemente de ser culpado ou não.
Se aparecer uma viatura no local peça que faça o B.O., pe-
gue o nome do policial e onde está lotado, verifique a hora
do fato. Isso não está configurado como golpe, pelo menos
não tenho conhecimento, mas a oportunidade está ali. Vocês
podem até tentar fazer acordo no local, se for interessante, mas
vá à delegacia fazer o B.O. porque a vítima poderá fechar acordo
e dirigir-se para lá e contar a versão dela dizendo inclusive
que você não quis prestar socorro, o que complica ainda mais
sua situação exigindo dinheiro através de uma ação penal e
cível. Então, não fique parado, deixe de lado o nervosismo e
aja. 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.

A Prefeitura do Rio entregou cerca de
14 mil cartões de estacionamento de
idosos no dia 2 de março. O órgão
agora reduziu o tempo de espera para
a confecção do benefício de 30 para
dez dias.
Para dar início ao cumprimento do
novo prazo, o secretário municipal de
transportes, Rubens Teixeira, estabe-
leceu um mutirão para agilizar a pro-
dução dos cartões. “Havia um atraso
de cinco meses na entrega, o que
agora está solucionado e a produção
já está em dia”, conta Teixeira.
De acordo com as novas regras da re-
solução nº 2881 da Secretaria Munici-
pal de Transportes (SMTR), do dia 10
de fevereiro de 2017, pessoas com idade
igual ou superior a 60 anos podem obter
o proveito, não mais a partir de 65, o
que aumentou significativamente o nú-
mero de beneficiários. Além disso, não
é mais necessário que o cartão esteja

Cartão de estacionamento
para idosos passam a
ficar prontos em dez dias

vinculado a um carro específico.
Os cartões ficam disponíveis para reti-
rada no posto escolhido pelo reque-
rente. É possível acompanhar o pedi-
do através do 1746 ou pela internet. O
cartão de estacionamento de idoso é
de âmbito Nacional e tem validade de
cinco anos, devendo, após este pra-
zo, ser requerido um novo cartão.
Em vagas de estacionamento reserva-
das para idoso em logradouros públi-
cos, no Sistema Rio Rotativo, o be-
neficiário estará isento de pagamen-
to. Em shoppings, o cartão dá direi-
to a vagas especiais, mas não isenta
de pagamento.
Informações sobre a documentação
necessária para aquisição do cartão (im-
pressão do requerimento) e endereços
dos postos de atendimento da SMTR,
estão disponíveis no site do órgão, no
seguinte link: www.rio.rj.gov.br/web/smtr/
exibeconteudo?id=4109997.
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As revindicações femininas
por direitos civis, políticos e
sociais ocorrem há muitos

anos no Brasil. Ao longo do tempo muitas mudanças aconteceram, mas outras
conquistas ainda aguardam para serem alcançadas. No mês em que se celebra o
“Dia Internacional da Mulher”, o JNB conversou com algumas moradoras do bairro
para saber o que elas pensam a respeito do assunto.

O Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá parabeniza a todas as
mulheres pelo Dia Internacional da Mulher - 8 de março.

“Considero a capacida-
de de a mulher poder
conciliar as atividades
domésticas com o exer-
cício de uma profissão
como um dos melhores
avanços. Vim da Bahia
com a família para tra-
balhar no Rio de Janei-
ro, na empresa Singer

vendendo máquinas e costurando durante 30 anos.
Vejo que a mulher é tão eficiente quanto o homem
no mercado de trabalho”, Maria Nogueira Bonfim
– 101 anos, aposentada, moradora da Taquara.

“Às vezes achamos
que muita coisa
melhorou, mas per-
cebo que coisas bá-
sicas estão cada vez
menos evoluídas.
O alto índice de
agressão e assas-
sinato de mulhe-
res, por exemplo, é

inadmissível! A Lei Maria da Penha foi uma
grande conquista! Porém, falta a justiça ser
mais eficaz, para fazer com que a lei, de
fato, seja cumprida de forma rígida”, Beatriz
Moreira – 32 anos, figurinista, moradora da
Praça Seca.

“Pela minha idade
não consigo ter uma
percepção prática
de algumas mudan-
ças, mas acho que
agora elas estão
ocorrendo de forma
mais acelerada de-
vido a rápida propa-
gação de ideias no

mundo virtual. Ao meu ver, a conquista mais
importante da mulher foi a de ela poder tra-
balhar de igual para igual com os homens e
muitas vezes serem até chefes de equipes mas-
culinas. Meu desejo é o de que possamos ser
respeitadas em todos os aspectos e ambien-
tes”, Caroline de Castro Guimarães – 31 anos,
dentista, moradora do Camorim.

“Percebo que a mulher tem
feito importantes conquis-
tas. Ela se tornou economi-
camente ativa e passou a ter
voz para exigir os seus direi-
tos. Espero que futuramen-
te a sociedade enxergue as
injustiças que vem cometen-
do, como a não equivalência
de salários nas mesmas fun-

ções desempenhadas pelos homens, e assim deixe de
tratar a mulher como coadjuvante e passe a vê-la
como protagonista”, Maria José Libardi – 69 anos,
professora, moradora do Pechincha.

“Vejo que as mulheres
estão cada vez mais
com ‘voz’ para questio-
nar os padrões impos-
tos pela sociedade.
Acredito que o fato de-
las passarem a se enxer-
gar como um agente
transformador possibi-
litou todas as conquis-

tas que alcançaram”, Andrezza da Silva Alves
Jacuá – 29 anos, coordenadora de comércio ex-
terior, moradora da Taquara.
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Turismo

Rede hoteleira:
Pousada D’Areia
www.pousadadareia.com.br

Pousada do Buriti
www.pousadadoburiti.com.br

Pousada do Riacho
www.pousadadoriacholencois.com.br

Gran Solare Lençóis Resort
www.lencoismaranhenses.com/hotel/
gran-solare-lencois-resort

Pousada Boa vista
www.pousadaboavista.com.br

Pousada Paraíso das Águas
www.paraisodasaguas.net

Pousada Vilas Boas
www.pousadavilasboas.com

Pousada do Rio
www.pousadadorioma.com.br

Pousada Encantes do Nordeste
www.encantesdonordeste.com.br
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Dunas de areia branca, que mais lembram lençóis jogados sobre a cama fazem
parte do belo cenário encontrado no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses,
situado no litoral do Maranhão. O local engloba os municípios de Primeira Cruz,
Santo Amaro e Barreirinhas e é perfeito para ser visitado nesta época do ano.

Farol Preguiças - Mandacaru Pequenos Lençóis

Nos meses mais chuvosos, que vão
de janeiro a maio, acontece a formação
das lagoas de águas pluviais que se
espalham em praticamente toda a
área do parque formando uma pai-
sagem inigualável. Algumas delas,
como a Lagoa Azul e Lagoa Boni-
ta já são famosas pela beleza e con-
dições de banho. O paraíso ecoló-
gico do Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses possui 155 mil hec-
tares de dunas, rios, lagoas e
manguezais. Nos meses mais secos,
o turista pode atravessar o campo
de dunas e ter a experiência de per-
noitar nos oásis do chamado “deser-
to brasileiro”.

O lugar é um dos destinos mais pro-
curados por quem curte contemplar
a natureza e desfrutar de aventuras
seguras. Caminhar sobre o campo de
dunas (considerado o maior do Bra-
sil), se refrescar nas lagoas, passear
em veículos 4x4 adaptados para tran-
sitar no terreno arenoso são apenas
algumas das maravilhas vividas por
quem visita a região. Os povoados
de Caburé e Mandacaru também são
muito bonitos. Confira alguns dos
pontos turísticos da região.

Pontos turísticos:
Mandacaru – Vila de pescadores
onde a maior atração é um farol de

54 metros de altura, de onde se tem
um belo visual do parque.
Caburé– Um delicioso refúgio onde
o visitante pode tomar banho de mar
e tirar o sal do corpo em água doce.
Boa opção de pernoite. Existem cha-
lés e boa comida.
Praias – Ponta do Mangue, Moitas,
Vassouras, Morro do Boi, e Barra do
Tatu são algumas das belas praias que
esperam pelo turista em Barreirinhas.
Chega-se de barco a todas elas, par-
tindo-se da sede do município.

Fonte:
http://www.turismo.ma.gov.br/
polo-parque-dos-lencois/

Pacotes Rodoviários e Aéreos

CVC Center Shoping - 3189-6558
CVC RioShopping - 3570-0101

CVC Taquara - 3598-7845

Descubra o paraíso no Nordeste
com belas dunas e lagoas
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Água: recurso em constante ameaça

Foto: D
ivulgação / A

rquivo

O Dia Mundial da Água é celebrado no dia 22 de março. Há 26 anos a
data foi escolhida pela ONU (Organização das Nações Unidas) no intuito
de promover reflexões para a correta utilização deste bem natural tão
necessário à vida.
Apesar de as autoridades tentarem a tanto
tempo conscientizar a população para a con-
servação da água, ainda vemos muitos rios e
mares poluídos, projetos em andamento e es-
cassez de água potável em algumas regiões.
Embora o volume total do recurso existente
no planeta Terra seja de 1.386 milhões de km³,
97,5 % deste total é constituído pelos ocea-
nos, mares e lagos de água salgada e dos 2,5%
restantes, formados pela água doce, mais de
2/3 estão nas calotas polares e geleiras, ina-
cessíveis para o uso humano. Sobram, portan-
to, apenas 0,007% de água própria para o nosso
consumo. Sendo assim, a utilização da água deve
ser feita de maneira a não comprometer a sua
disponibilidade para as gerações futuras.

Água é vida
Sem água é impossível viver! Ela constitui
60% do corpo de um adulto e pode chegar a

80% em um recém-nascido. A água é respon-
sável por transportar nutrientes, auxiliar a
regulação da temperatura corporal por meio
do suor, eliminar resíduos metabólicos atra-
vés da urina, expelir ácido lático (que causa
a sensação de dor e fadiga dos músculos),
manter o volume do sangue, estimular o fun-
cionamento intestinal, facilitar a absorção de
vitaminas, além de melhorar a elasticidade e
maciez da pele.
Entretanto, a quantidade de água consumida
pelo ser humano pode variar de acordo com
a estação do ano. Em dias mais quentes a ori-
entação é a de que o consumo seja de dois
litros de água por dia. Já em dias mais fres-
cos, esse consumo pode ser de 1,5 litros. A
atenção especial deve ser com os idosos, que
tendem a perder líquidos mais facilmente e
com isso necessitam controlar se o consumo
de água está sendo feito adquadamente.
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Salada fria de bacalhau

Olá amigos! Em março vamos mostrar a receita de uma iguaria muito
querida pelos brasileiros: o bacalhau. Trata-se do nome comum para
várias espécies de peixe, devido à salga. A espécie de melhor qualida-
de e, consequentemente mais cara, é o gadus morhua que alguns
chamam de Porto, Imperial ou de verdadeiro bacalhau. É essa que
usaremos em nossa deliciosa salada fria.

Receita

INGREDIENTES:
• 500 gramas de bacalhau gadus morhua
• 3 cebolas médias cortadas em rodelas
• 4 ovos cozidos
• 500 gramas de batata cozidas fatiadas
• 5 dentes de alho amassados
• 1 xícara de azeitonas pretas em rodelas
• 1 xícara de azeitonas verdes em rodelas
• Salsinha e cebolinha frescas picadas a gosto
• Azeite extra virgem
• Vinagre de vinho branco
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO:
• Demolhar o bacalhau salgado de um dia para outro dentro da geladeira e

trocar a água por 3 (três) vezes.
• Afervente-o por 5 minutos.
• Tire a pele e as espinhas.
• Corte o bacalhau em lascas grosseiras e reserve.
• Cozinhe os ovos e as batatas, cortando em rodelas e reserve.
• Faça um refogado rápido com bastante azeite, alho, cebolas, azeitonas pre-

tas e verdes, além de salsa e cebolinha.
• No final coloque um pouco de vinagre e acerte o sal.
• Finalmente arrume tudo em camadas dentro de um pirex: o refogado, as ba-

tatas em rodelas, o bacalhau em lascas e os ovos cozidos, repetindo as ca-
madas até o final dos ingredientes.

• Leve para a geladeira e a receita estará pronta para o consumo. Lembrando
que esta salada deverá ser consumida em até três dias, se bem refrigerada.

Dica: A calda pode levar nozes ou castanhas picadas.

No dia  28 de fevereiro foi inaugurado
um espaço destinado ao ensino da arte
gastronômica e da enogastronomia
com o foco nas novidades do merca-
do de vinhos, espumantes e especia-
rias. O espaço é comandado pelo
sommelier Carlos Aguiar e pela sua
sócia, e filha, Fernanda Aguiar. O evento
de inauguração contou com o coquetel
da chef Vanda Aguiar e com a degus-
tação de vinhos e espumantes.
Além de ser um espaço para cursos,
o Wine Office também vai oferecer
soluções em aluguel por hora do es-
paço para reuniões de trabalho e happy
hours para empresas. Um novo con-
ceito em  co-working em que as pes-
soas vão poder desfrutar do serviço
de bar e cozinha que oferecerão vinho,
espumantes, drinks e petiscos.
Os primeiros cursos e palestras come-
çarão no dia 20 de março. Os seguin-
tes temas serão abordados:
• Vinhos, saúde e harmonização, com
a professora Elga Batista;
• Aula de jantar harmonizado, com a
chef Vanda Aguiar;
• Curso de chá, com a professora

Descubra os segredos dos
vinhos e da gastronomia

Thais, Gabriela Xavier, Vanda, Carlos e
Fernanda Aguiar

Priscila Soares, entre outros.
O Wine Office fica localizado na Aveni-
da das Américas, 16.299 - cobertura 307
- Recreio dos Bandeirantes. Informações:
contato@riodivino.com.br.
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Peixes:

Previsão astrológica
do mês de março

Áries (21/03 a 21/04): perío-
do em que você precisa tomar
decisão quanto ao futuro. É
hora de deixar a casa dos pais
e seguir seu rumo.

Peixes (20/02 a 20/03): não
se deixe levar pelo deslumbra-
mento, nem pela sedução.
Abra bem os olhos para não
cair no abismo.

Aquário (21/01 a 19/02): en-
care a realidade, uma vez que
o casamento já acabou. Urano
acelera a mudança.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
acrescente passeios na sua
rotina e verá como fará bem um
momento de relaxamento.

Sagitário (22/11 a 21/12): pro-
grame suas viagens agora,
porque tudo dará certo. Júpiter
na casa três, favorece uma via-
gem com irmãos.

Escorpião (23/10 a 21/11): não
deixe que a desconfiança es-
trague o seu ambiente famili-
ar. Coloque a conversa em dia
que tudo se resolverá.

Libra (23/09 a 22/10): toda a
delicadeza libriana estará em
evidencia assim que você for
àquele encontro.

Virgem (23/08 a 22/09): colo-
que as finanças em ordem, não
se deixe levar para gastos
desnecessários.

Leão (22/07 a 22/08): cuide do
outro(a), uma palavra de gra-
tidão pode consertar o mal
causado, mesmo sem querer.

Câncer (21/06 a 21/07): com
a Lua no seu domicílio, as emo-
ções podem estar à flor da
pele. Por isso, se distancie dos
problemas.

Gêmeos (21/05 a 20/06): os
amigos podem estar pre-
sentes, mas tenha cuidado
com as palavras. O silêncio
vale ouro.

Touro (21/04 a 20/05): o pla-
neta regente Vênus em aspec-
to com a Lua e com Júpiter
presenteiam você com a boa
sorte.

São pessoas muito intuitivas, ligadas as artes, a espiritualidade e que se
preocupam mais com o coletivo, do que consigo. Elemento: água. Plane-
ta: Netuno. Cor: verde claro. Pedra: ametista.

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) Imensurável
O poeta considera imensurável o papel da mulher na
sociedade, e não inmensurável.
2) Convalescer
A vítima da doença está de licença convalescendo, e não
convalecendo.
3) Trovoar
No verão costuma chover e trovoar, e não trovuar.

O bairro da Taquara recebeu no dia 20
de fevereiro uma unidade da rede de
clínica médica e odontológica
MedicMais. O objetivo é oferecer con-
sultas médicas e odontológicas de
qualidade, além de exames de alto
padrão com valores acessíveis e pa-
gamentos facilitados.
A unidade tem como médico respon-
sável o doutor Andre Duarte Eiras (CRM:
52-77968-7) e atualmente atende pa-

Taquara ganha clínica
da MedicMais

A diretora operacional Andrea Eiras da Silva  e o diretor administrativo Paulo Eiras na
cerimônia de inauguração da unidade da Taquara

cientes nas seguintes especialidades:
clínico geral, ginecologia, pediatria,
ortopedia, nutrição, psiquiatria, fisi-
oterapia e endocrinologia. Os inte-
ressados podem solicitar o cartão
gratuito na unidade Taquara e fazer
os agendamentos pela central de
atendimento 3082-0450 / 3082-0457;
ou via Whatsapp 9-6830-8303; ou
presencialmente na Estrada do Tindiba,
2.625, Taquara.
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