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FAKE NEWS
A divulgação de notícias mentirosas vem alcançando destaque mundial nas
redes sociais. O ato de compartilhar informações sem verificar a veracidade
de seu conteúdo pode gerar transtornos legais aos internautas. Confira as dicas
do especialista em Direito Digital.
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Lei 7.916/18
Nova lei estadual reconhece
como idosas pessoas a partir
de 60 anos.

Coluna Pet
Adquirir um animal de esti-
mação é assumir um compro-
misso que requer amor, res-
ponsabilidade e orientação
profissional.

Saiba mais
Contabilidade | Página 8
Prazo limite para a entrega da
Declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda à Receita
Federal é dia 30 de abril.
Gastronomia | Página 32
Aprenda a fazer seu hambúrguer
artesanal de maneira prática,
saudável e econômica.
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JORNAL FILIADO | ADJORI-RJ
ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO

INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

No mês em que se encerra o prazo
para a entrega da declaração do im-
posto de renda (IR) as atenções de-
vem ser redobradas para não correr
o risco de cair na malha fina. Confi-
ra alguns motivos que podem gerar
dúvidas ou ocasionar problemas com
a Receita Federal (página 8). É im-
portante se manter bem informado
para não cometer erros. Para isso, o
JNB conversou com o especialista em
Direito Digital, Alexandre Athenien-
se, que abordou a necessidade de
checar a veracidade das notícias di-
vulgadas pela internet. O compar-
tilhamento de informações falsas
podem acarretar sansões judiciais,
veja na página: 26.
Uma boa notícia é a de que a Lei 7.916/
18 passou a reconhecer como idosos
pessoas com idade a partir de 60 anos.
Sendo assim, eles já podem desfrutar
dos mesmos direitos que eram garan-

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.

A importância de manter a atenção
tidos aos maiores de 65 anos (pági-
nas: 6 ). E por falar em lei, saiba mais
sobre as normas que protegem os
animais contra maus tratos (página:
24). Descubra os cuidados indispen-
sáveis ao adquirir um animal de es-
timação na nova coluna Pet. O ve-
terinário Marcelo Cardoso lista as
necessidades como vacinação, além
do planejamento de espaço e conta-
to com crianças ou outros animais
(página: 23). Convidamos você a par-
ticipar deste novo espaço enviando
fotos de seu pet acompanhadas de uma
frase que o identifique.
Não deixe de prestigiar os eventos da
agenda cultural, que traz neste mês
atrações como Paulo Miklos no Te-
atro Sesi, Rafinha Bastos e Moacyr
Franco, no Teatro Bradesco. Além de
atividades culturais e oficinas gratui-
tas de zumba e ginástica (página: 25).
Boa leitura!
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Todas as pessoas com idade igual ou superior a
60 anos já são consideradas como idosas no
estado do Rio de Janeiro.

Uma mudança definida pela
Lei 7.916/18, promulgada pela
Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro (Alerj),
foi feita no Estatuto do Idoso
e divulgada no dia 19 de mar-

Lei estadual considera como
idosas pessoas a partir de 60 anos

ço no Diário Oficial do esta-
do. Com nova determinação,
todas as 25 leis estaduais vol-
tadas para esse público alte-
ram a idade mínima de 65
para 60 anos.

Confira os benefícios garantidos aos idosos

1) Desconto de 50% nos ingres-
sos para espetáculos;

2) Entrada gratuita em estádi-
os e ginásios;

3) Prazo estabelecido para des-
pachos em processos;

4) Prioridade no atendimento
em órgãos da administração
estadual direta, indireta, autár-
quica e fundacional;

5) Prioridade de atendimento
em agências bancárias;

6) Prioridade no embarque e
desembarque em transportes
coletivos do estado;

7) Desconto de 50% no preço
do ingresso de cinema;

8) Prioridade de atendimento

nas caixas registradoras, em to-
dos os supermercados e autos-
serviços;

9) Gratuidade nas passagens de
ida e volta de idosos à sua cida-
de de origem em qualquer lugar
do Brasil. O benefício, chamado
de “Passe Origem”, também pos-
sibilita a presença de um acom-
panhante;

10) Garantia de direitos ao idoso
que for considerado velho para o
desempenho de funções;

11) Gratuidade de ingresso em
eventos esportivos;

12) Direito a disposição de carta-
zes em todas as repartições esta-
duais informando que cidadãos
acima de 60 anos estão dispen-
sados de entrar em fila sob qual-
quer pretexto;

13) Direito de que motoristas de
coletivos intermunicipais parem
fora do ponto para idosos;

14) Ingresso gratuito em museus
e casas de cultura;

15) Preferência de tramitação nos
procedimentos judiciais;

16) Prioridade de atendimento
nos serviços oferecidos por todos
os cartórios;

17) Gratuidade em transporte
intermunicipal feito por micro-ôni-
bus;

18) Prioridade de atendimento em
hospitais de todo o estado;

19) Isenção de pagamento para
utilização dos banheiros públicos;

20) Isenção do pagamento de

taxas para a renovação da Car-
teira Nacional de Habilitação
(CNH);

21) Assentos preferenciais para
espera em agências bancárias
e correios;

22) Destinação preferencial para
idosos em apartamentos térre-
os construídos em programas
habitacionais;

23) Adequação dos balcões de
atendimento bancário;

24) Adequação dos guichês de
atendimento;

25) Atendimento preferencial em
operadoras de planos de saúde
empresas seguradoras e presta-
doras de serviços públicos ou
privados.
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Contabilidade &
Tributos

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

Evite que sua declaração
IR2018 caia na malha fina
O prazo para entrega da declaração está quase no fim. Sua declara-
ção deve ser transmitida até às 23h 59min 59s do dia 30 de abril (horário
de Brasília). Para quem tiver imposto a pagar, neste dia, vence o darf
integral ou a primeira cota de parcelamento.
Todo o cuidado é pouco no preenchimento da declaração, e se você não
está familiarizado com o programa, peça ajuda a um contador, que é o
profissional mais qualificado para fazer as declarações mais complicadas.

Veja alguns motivos comuns que levam o contribuinte para a malha fina:
(1) Omissão de renda do dependente: Quando o titular inclui depen-
dentes em sua declaração, deve trazer todas as rendas e demais in-
formações destes dependentes.
(2) Omissão de renda de diferentes fontes pagadoras: O declarante
deve informar todas as rendas quando possui mais de uma fonte
pagadora, mesmo que cada uma delas seja individualmente isenta.
Neste caso, o programa irá somar todas as rendas que poderá fazer
com que o contribuinte passe a ter que pagar imposto.
(3) Erro na digitação de valores: Os valores informados na declara-
ção devem ser digitados corretamente conforme estão nos informes
de rendimentos recebidos pelo contribuinte. Não arredonde ou chute
os valores, pois a Receita irá cruzar suas informações.
(4) Omissão do recebimento de pensão alimentícia: Quem recebe pen-
são alimentícia deve informar os valores recebidos caso seja obrigado
ao envio da declaração. A Receita cruza as informações com a declara-
ção de quem pagou a pensão, que deve informar o CPF do beneficiário.
(5) Omissão no recebimento de aluguéis: As imobiliárias são obriga-
das a informar à Receita os valores recebidos de aluguel pelos seus
clientes e proprietários dos imóveis. Assim, a Receita irá cruzar suas
informações com as informadas pelas imobiliárias.
(6) Inclusão de mesmo dependente em mais de uma declaração de IR:
Um CPF só pode constar como dependente em uma única declaração.
Nos casos de separação conjugal, os filhos poderão constar nas decla-
rações de ambos os pais somente no ano em que ocorreu a separação.
(7) Doações com incentivo fiscal: As doações a projetos sociais só
geram benefícios fiscais caso a instituição beneficiária esteja cadas-
trada pelo governo. Antes de declarar a doação, veja com a institui-
ção se ela possui este cadastro.
(8) Gastos com saúde: Gastos com médicos e hospitais pagos por fora
do plano de saúde, poderão despertar a curiosidade do Fisco que
intimará o contribuinte para prestar esclarecimentos. Neste caso, o
contribuinte deverá apresentar os comprovantes de pagamento com
as formalidades exigidas pela Receita. Deve constar nos recibos o nome
do pagador e do beneficiário, bem como a descrição detalhada do
serviço. Se o fiscal entender que houve erro ou fraude, poderá glosar
os documentos e autuar o contribuinte que deverá pagar a diferença
do imposto ou devolver a parcela que foi restituída.

Caso já tenha enviado sua declaração e ela apresenta alguns des-
ses problemas, você poderá enviar uma declaração retificadora
a qualquer momento.

REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

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

ASSUNTO: REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

LIXO NA RUA

É uma vergonha a extensa quantidade de lixo acumulado na Aveni-
da dos Mananciais, próximo à Praça Jauru, na Taquara.

Jaime Lins de Menezes

RIO DE LIXO

O canal da Gardênia, no bairro de mesmo nome, encontra-se abar-
rotado de lixos de toda espécie. O cenário lamentável demonstra o
descaso que algumas pessoas têm com a natureza e com o próximo
ao poluírem o ambiente coletivo.

Juliano Marinho
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Hospital de Jacarepaguá ganha certificação de qualidade
O Hospital de Clínicas de Jacare-
paguá recebeu no mês passado a
certificação de qualidade da Organi-
zação Nacional de Acreditação (ONA),

principal certificadora de serviços de
saúde do Brasil. A conquista do selo
ONA 1 ocorreu devido à implemen-
tação, em 2017, de protocolos que
garantem ainda mais segurança aos
pacientes atendidos pela instituição.
O reconhecimento resulta de uma
série de investimentos realizados pelo
hospital nos últimos dois anos, que
incluiu a abertura de 24 novos leitos
de internação. Neste ano, o local re-
ceberá também um novo centro ci-
rúrgico e uma nova central de esteri-
lização, além de sala de endoscopia,
o que aumentará a capacidade de
procedimentos realizados na unida-
de em até 30%. O Hospital de Clíni-
cas de Jacarepaguá atende cerca de
9 mil pessoas por mês em seu pron-
to-socorro.
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Os moradores da região poderão
participar no dia 14 de abril da 12ª
edição do Cine Taquara. O evento
gratuito acontecerá ao ar livre, às
15h30, ao lado da passarela do BRT
Taquara. Com temática voltada para
a responsabilidade com o meio am-

Cine Taquara reúne atividades
culturais ao ar livre

biente, serão exibidos curtas-metragens
nacionais, exposição de artes, apre-
sentação de poesias, além de uma
oficina de grafite.
Informações:
www.facebook.com/CineTaquara
www.instagram.com/cinetaquara

A Praça Padre Ambrósio, conhecida
como Praça do Skate, no Tanque,
recebe semanalmente aulas gratuitas
de ginástica e zumba. As atividades são
voltadas para públicos de todas as
idades e são ministradas por professo-
res. Os interessados em se inscrever
devem comparecer no horário e local
da aula desejada portando cópia do

Tanque recebe aulas de
ginástica e zumba gratuitas

RG, atestado médico e, no caso de
crianças, certidão de nascimento e
declaração escolar de matrícula.
Confira os horários das aulas:
Ginástica (professor Ari) – segundas,
quartas e sextas-feiras, de 7 às 8 ho-
ras; e de 8 às 9 horas;
Zumba (professor Silmar) – terças e
quintas-feiras, de 8 às 9 horas.
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Em visita à Cidade de Deus no mês
passado, o prefeito Marcelo Crivella
anunciou que pretende construir na
comunidade um parque nos moldes
do que existe em Madureira.
De acordo com informações da Supe-
rintendência Regional de Jacarepaguá,
o projeto prevê a construção de um

Cidade de Deus vai ganhar
parque igual ao de Madureira

centro esportivo cultural com quadra
poliesportiva, rampa de skate, pisci-
na e ciclovia. Haverá ainda oficinas de
conhecimento, cursos profissiona-
lizantes, polo cultural com biblioteca,
videoteca, teatro, cinema, sala para
exposições, núcleos de tecnologia e
informática, entre outros atrativos.

Foto: Projeto do parque na Cidade de D
eus/Prefeitura do Rio

A Via Sacra foi o tema escolhido pela
artista plástica Ana Cristina Ventura, de
16 anos, para a exposição que acon-
teceu no mês passado na Paróquia
Nossa Senhora do Rosário de Fátima
e Santo Antônio de Lisboa, na Taquara.
Durante o evento, o público pôde con-
templar 16 telas com a temática reli-

Artista da região expõe telas
sobre Via Sacra na Taquara

giosa, trabalhadas pela artista duran-
te quatro meses. “Fiz crisma no ano
passado e minha experiência com Deus
neste período me incentivou a abor-
dar a Via Sacra em minhas obras”,
revela a jovem artista.
Apesar da pouca idade, Ventura já está
em sua quarta exposição individual. Os
temas abordados são bastante varia-
dos, com características do Realismo.
“Gosto de retratar pessoas, paisagens
e animais. Às vezes imagino como as
coisas ficariam se tivessem algum de-
talhe diferente e isso imediatamente me
inspira a pintar”, confidencia.
O vizinho da jovem moradora da Taquara
era artista plástico e isso contribuiu para
que a paixão pela arte surgisse desde
cedo. “Eu tinha dez anos de idade e fi-
cava na janela observando as obras do
artista plástico Hilário, que hoje é meu
professor, desejando fazer igual”, lembra.
Atualmente, Ventura já tem mais de 100
telas retratadas, inclusive, algumas se
encontram disponíveis no site:
www.artemajeur.com/anacg-ventura.

Obras retratam o percurso de Jesus até a crucificação
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• Airbag duplo
• Alarme Anti-furto
• Cintos de segurança traseiros

laterais 3 pontos
• Monitoramento de pressão de

pneus
• Sistema de freios com ABS e

sistema de distribuição de
frenagem ("EBD")

• Roda de aço aro 15" com ca-
lotas escurecidas

Principais itens de série

Chevrolet ONIX Advantage com
câmbio automático de seis marchas
Conheça o novo integrante da linha ONIX
Seguindo a mesma configuração das
versões LT, o novo modelo vem
equipado com o motor 1.4 (98 - 106
CV (gasolina/etanol) e câmbio au-
tomático de seis marchas, desenvol-
vido para atender os motoristas que
têm esse como um dos itens primor-
diais. Como nos outros modelos, o
Onix Advantage se destaca no vi-
sual pelas calotas com acabamento
escurecido, adesivos nas colunas das
portas e capas dos retrovisores em
preto brilhante.

Quer anunciar?  3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net14 ESPECIAL AUTO-MOTO
Fotos: D

ivulgação / Internet

Renné Martin (renne@nossobairo.net)

A lista de equipamentos é baseada
na versão LT, mas com a ausência
da central multimídia MyLink (que
dá lugar a um rádio comum com
bluetooth), dos comandos de som
no volante e do sensor de estacio-
namento traseiro. Mas, a versão
permanece com os demais itens,
como direção elétrica, ar-condicio-
nado, vidros dianteiros elétricos,
coluna de direção regulável em al-
tura, fixações Isofix e Top Tether para
cadeirinha infantil.

• Chave tipo canivete dobrável
• Coluna de direção com regu-

lagem em altura
• Direção Elétrica Progressiva
• Indicador de troca de marchas
• Limpador e lavador elétrico do

vidro traseiro
• Painel de instrumentos com

Conta-giros, Velocímetro com
display digital, hodômetro par-
cial e marcador de nível de óleo

• Transmissão automática de seis
velocidades com opção de tro-
ca manual de marchas "Active
Select"

• Trava elétrica da tampa de com-
bustível

• Vidro elétrico nas portas dian-
teiras com acionamento por "um
toque", antiesmagamento e fe-
chamento/abertura automática
pela chave

• Acabamento interno na
   cor "Jet Black" (Tonalidade
   Preto)
• Rádio AM / FM estéreo

(RDS), MP3/WMA player,
Bluetooth, entrada auxiliar e
leitor USB

• Banco do motorista com
regulagem de altura

Venha conhecer e fazer um teste drive na Gmais Chevrolet, localizada na Estrada Coronel Pedro Correia nº74, Jacarepaguá - Tel.: 3609-6100
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NEGATIVO
A autorização da Prefeitura do Rio para a retirada de 103, das 109 árvores
existentes em um terreno que fica na Estrada do Capenha, altura do núme-
ro 900. No local, serão construídos empreendimentos imobiliários. Esta foto,
enviada pela Associação dos Moradores e Amigos da Freguesia (AMAF),
demonstra um pouco da extensa perda arbórea.

POSITIVO
Apesar de ser lastimável pessoas colocarem placas clandestinas para se
aproveitar dos motoristas. O positivo desta edição vai para a operação
que tem sido realizada pela Seop em vários estacionamentos rotativos da
cidade, inclusive em Jacarepaguá. A mais recente encontrou 152 placas
falsas ou adulteradas e 334 locais em que as placas verdadeiras foram
retiradas. Na ocasião, foram aplicadas 284 infrações.

Na mira do leitorNa mira do leitor

Atenção leitor! Este espaço é destinado a participação de todos. Envie os dados principais com foto do ponto positivo ou negativo de Jacarepaguá para o e-mail: redacao@nossobairro.net
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Seu Pet

Espaço Pet

Como escolher um animal de estimação?
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k A escolha de um animal de estimação nem sempre é uma

tarefa fácil. Isso porque, além de se identificar com o pet, o
mesmo precisa se adequar ao ambiente e a rotina de seus
donos. Para ajudar nessa difícil escolha, o veterinário Mar-
celo dos Santos Pereira (CRMV-RJ 5294) dá algumas dicas
que podem ajudar na hora da decisão.

1) O que deve ser levado em con-
sideração para a escolha de um pet
adequado à família?
O ideal é que essa decisão seja feita
após uma visita a um veterinário.
Este profissional poderá orientar na
pré-escolha expondo todos os que-
sitos que precisam ser avaliados,
como disponibilidade de tempo, es-
paço físico, tipo de moradia, renda
familiar, entre outros aspectos. As-
sim, o especialista poderá orientar
o pet mais adequado as suas expec-
tativas e que traga o mínimo de
transtornos (inclusive para o próprio
animal) evitando abandono ou do-
ação no futuro.

2) Uma família com crianças neces-
sita ter maior cuidado na escolha?

Sim. Pois o sistema imunológico
das crianças é mais frágil do que o
de adultos e as doenças são mais
frequentes nesta fase da vida. En-
tão, vacinações e outras ações
profiláticas devem ser colocadas em
prática sob orientação médica, de
acordo com o pet adquirido.

3) Quais são os riscos de captu-
rar um animal de rua e adotá-lo?
O principal perigo é a possibili-
dade de o animal possuir doenças.
Isso poderia trazer riscos à saúde
das pessoas e dos pets com os
quais conviverá. O ideal é levar o
animal resgatado a uma consulta
veterinária para a realização de
exames e assim garantir tranqui-
lidade a quem resgatou.

ENVIE FOTO DO SEU PET PARA REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET. ASSUNTO: ESPAÇO PET. NÃO ESQUEÇA DE NOS DIZER O NOME DO SEU BICHINHO JUNTO COM UMA FRASE.

LAGARTOVALENTINO BENJI
“Adoro brincar e
nunca me canso”

“Sou um leão no
corpo de um gato”

“Te seguirei e
serei seu fiel

companheiro”
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Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Lei de proteção
dos animais
Caro leitor, com a inclusão da Coluna Pet nesta edição, apro-
veito a oportunidade para relembrar o tema referente à pro-
dução de proteção aos animais, que é a Lei Federal 9.605/
98 conhecida como a Lei dos crimes ambientais, além do De-
creto Lei nº 24.645 de julho/34.
O artigo 32 da Lei 9.605/98 que qualifica como crime os maus
tratos dirigidos aos animais independentemente de seu au-
tor ser o dono. Expõe o artigo 32: Praticar abusos de maus
tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou do-
mesticados, nativos ou exóticos. Pena: 3 meses a 1 ano de
prisão e multa aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do
animal. Os animais são tutelados do Estado. Isso significa dizer
que todos estão amparados legalmente.
Para fazer a denúncia é necessário levantar o maior número
de informações a respeito do agressor. Se for atropelamento
anote o número da placa. De posse das informações chame
a polícia, havendo recusa invoque o artigo 139 da Constitui-
ção Federal – prevaricação – receber notícia crime e recusar-
se a cumpri-la. Se ainda assim nada conseguir, dirija-se a uma
delegacia e peça para fazer o Boletim de Ocorrência (BO).
Encontrando dificuldades recorra ao Ministério Público Esta-
dual e faça o relato dos fatos ao Promotor Público que reque-
rerá a diligência da Polícia Militar.
Se o animal sofreu envenenamento, procure um veterinário
para que requeira um exame toxicológico, exame macros-
cópico e exame de necropsia com indicação de maus tratos.
O laudo feito pelo veterinário deverá estar assinado e carim-
bado com o CRMV para ter validade. De posse das informa-
ções preste notícia crime e será dado ao infrator a penalida-
de que merece.

Exemplos de maus tratos
• Abandonar;
• Vivissecção (dissecar um ani-

mal vivo com o propósito de
realizar estudos);

• Obrigar o trabalho excessivo
ou superior a sua força;

• Caçar;
• Negar assistência veterinária a

animal doente e ferido;
• Manter preso em corrente;
• Envenenar;

• Ferir;
• Traficar animais silvestres;
• Rodeios;
• Comercializar irregularmente;
• Utilizar rinha, farra de boi, etc ;
• Exterminar raças e ter preconcei-

tos contra animais;
• Deixar sem ventilação ou luz solar,

desprotegido do vento, sol e chuva;
• Não dar água e comida
   diariamente.

Espero ter cooperado mais uma vez. Se tiver alguma dúvi-
da, ou algum caso que lhe tenha ocorrido escreva para o
e-mail oficinadedireito@gmail.com.
Um forte abraço e fique com Deus.
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Cerveja na
Barra

Com entrada gratuita, a primeira
edição do ano na Barra terá a mes-
ma receita de sucesso que atraiu
cerca de 40 mil pessoas em 2017.

Para sua nona edição, a quarta na
Barra, o FCC contará com cuida-
dosa curadoria de cervejarias, va-
lorizando a produção local, gran-
de variedade de opções gastronô-
micas, atrações musicais e estru-
tura para toda a família.

Dia 27 das 17h às 23h. Dia 28 das
13h às 23h. Dia 29/4, das 13h às
22h. Evento Pet Friendly.

Estacionamento pago no local
(750 vagas).

Cidade das Artes: Av. das Amé-
ricas, 5.300 - Barra da Tijuca

Foto: D
ivulgação / cidadedasartes.org

Paulo Miklos no Teatro Sesi

Foto: Bruno Trindade

Paulo Miklos apresenta o que considera, de fato, seu primeiro trabalho in-
dividual na música. Gravado em março de 2017, o álbum “A gente mora no
agora” é calcado no violão de náilon, explorando profundamente o univer-
so da MPB, do qual o artista sempre fez parte.

Dia 27, às 21h. Ingressos R$34 (inteira) | R$ 17 (meia)

Av. Geremário Dantas, 940, Freguesia - Jacarepaguá
Tels.: 3312-3753 / 3312-3788

Após longo hiato, Rafinha Bastos
está de volta aos palcos com o
show "Últimas Palavras". Neste
novo espetáculo, o comediante
não perde a sua verve ácida e
segue transformando fatos do
cotidiano e de sua vida pessoal
em piadas.
O comediante começou a sua tra-
jetória na comédia stand up em
2004, sendo um dos pioneiros do
estilo no país.

Dia 21, às 22h

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

Rafinha Bastos
no Bradesco

Foto: D
ivulgação / Internet

Agenda Cultural
TEATRO BRADESCO RIO
(Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do
Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)
Valor e venda de ingressos:
http://www.teatrobadescorio.com.br/
Dia 12 (até dia 15) - Ballet Estatal de São
Petersburgo. Dias 12 e 13, às 21h. Dias
14 às 16h e 21h e dia 15, às 15h e 20h.
Dia 21 - Rafinha Bastos, às 22h
Dia 27 - Peça teatral "Valsa #6" (obra de
Nelson Rodrigues), às 21h

Dia 28 - Moacyr Franco, às 21h
Dia 29 - Murilo Couto, às 20h

TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788
Dia 2 (até dia 31) - Exposição “A arte em sua

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

casa”. Obras da artista Ana de Lourdes Cha-
ves inspiradas em grandes mestres como
Vicente Van Gogh e Henri Matisse. De terça
a sexta, das 14h às 21h. Entrada franca.
Dia 14 - Peça teatral "Contos negreiros
do Brasil", baseado na obra do escritor
Marcelino Freire, aborda a condição real
dos negros no Brasil. Às 20h. Ingressos:
R$ 22 (inteira) | R$ 11 (meia)
Dia 27 - Paulo Miklos - O ex-integrante
do Titãs apresenta seu trabalho solo “A
gente mora no agora”, às 21h. Ingressos
R$34 (inteira) | R$ 17 (meia)

Dia 28 - Sérgio Diab Stratoman com o
show do álbum “Siempre True Siempre
Blue”, às 20h. Ingressos: R$ 10 (inteira)
| R$ 5 (meia)
Dia 29 - Peça teatral infantil "M’Boiguaçu

- A lenda da cobra grande", às 17h. In-
gressos: R$ 12 (inteira) | R$ 6 (meia)

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

Dia 11 (a partir): Maquete de Lego do
Rio de Janeiro ficará exposta permanen-
temente na Fundação Cidade das Artes
como legado cultural. Quarta a Sexta -
12h às 18h. Sábado e Domingo - 10h às
18h Entrada franca.

Dia 14 (até dia 22) - Peça teatral de
Oswald de Andrade, "O Rei da Vela",
dirigida por Zé Celso. Sexta, às 20h. Sá-
bados e domingos - 19h. Grande Sala.
Meia : R$ 40,00 | Inteira : R$ 80,00

Dia 14 (até dia 29) - Peça teatral infanto-
juvenil "O Tratado da Senhora Clap",
Sábados às 20h e domingos às 19h. Sala
Eletroacústica. Meia: R$ 15,00 | Inteira:
R$ 30,00
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LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB
DO BANDOLIM – Praça Geraldo Si-
monard (Praça do Barro Vermelho), no
Pechincha. Informações: 2425-0825.
Dia 8 - Forró da Lona (Jaca é Jóia) com
Trio Estopim e Dj Darvyn Orlan, das 18h
às 23h. Entrada: Antecipados(*) R$ 15
/ Lista amiga até 20:30(**) R$ 15. Na
hora R$ 20. Até às 19h valor para todos
R$ 10. As 50 primeiras mulheres (até às
19h) não pagam. (*) Bilheteria de terça
à sábado de 14h às 20h. (**) nomes no
mural do evento: facebook.com/events/
178421
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Fake news: uma praga digital
Você acessa a sua rede social e dá de cara com aquele
“babado” ou notícia imperdível! O que costuma fazer
neste momento: checa a veracidade da informação ou
compartilha logo? Se a sua resposta for a segunda op-
ção, saiba que poderá estar contribuindo para a divulga-
ção de uma fake news (notícias falsas).

“Fake news” começou no Jardim do
Éden quando Eva foi enganada por
uma informação falsa da serpente”,
apontou o papa Francisco em um
desabafo sobre o assunto feito du-
rante uma viagem pela América do
Sul em janeiro. Apesar de a divul-
gação de boatos ser uma coisa que
sempre existiu, o termo em inglês
para definir as notícias falsas origi-

Foto: Internet / D
ivulgação

nou-se nos meios tradicionais de
comunicação, como jornal impres-
so, televisão e rádio. Mas ganhou
destaque mesmo recentemente na
mídia online, principalmente pelo
Whatsapp e Facebook. As chama-
das fake news consistem na distri-
buição deliberada de uma informa-
ção falsa que é escrita e divulgada
na intenção de enganar o leitor.
Geralmente elas abordam temas
polêmicos e assim acabam ganhan-
do mais destaque ao serem replicadas
por pessoas, leigas ou não, no assunto.
Diversos países, inclusive o Brasil,
estão discutindo medidas que pode-
riam ser tomadas a fim de combater
as fake news. O objetivo é criminalizar
a conduta de quem criar e divulgar
notícia que sabe ser falsa. Entre as
providênvias que passaram a ser
adotadas ao redor do mundo estão:
implantação de medidas para aumentar
a transparência dos conteúdos divul-
gados em plataformas online e o es-
tabelecimento de prazos para exclu-
são de conteúdos considerado falso
sob pena de multa.
No Brasil, alguns projetos estão sen-
do estudados para punir a prática.
Entretanto, a conduta ainda não é

considerada crime pelo ordenamento
jurídico brasileiro. "Com exceção do
caso de crime eleitoral de divulgação
de fatos inverídicos, as consequências
que pode sofrer o autor de uma notí-
cia falta dizem respeito, em geral, não
à conduta do compartilhamento em
si, mas no enquadramento de crimes
já previstos no ordenamento jurídico,
como calúnia e difamação", explica
o advogado Alexandre Atheniense, es-
pecialista em Direito Digital.
Ele esclarece que, no âmbito civil, o
responsável pelo conteúdo pode ser
condenado a reparar os danos causa-
dos pela divulgação da notícia falsa,
além da obrigação de remoção do con-
teúdo. Além disso, podem ser puni-
das também as pessoas que compar-
tilharem a fake news, se comprovado

que tinham ciência da falsidade da
informação. “Nas eleições de 2018,
o mero compartilhamento já será
qualificado como crime. Fora do
âmbito eleitoral, é importante levar
em consideração se o responsável pelo
compartilhamento tem ou poderia ter
ciência da falsidade da notícia. A de-
pender, pode ser responsabilizado pe-
los danos juntamente com o criador
do conteúdo”, expõe o advogado.
O ideal é que, antes de compartilhar
uma informação de origem duvidosa,
a pessoa verifique a sua procedência
em uma rápida pesquisa pela internet.
“Analise se a notícia foi divulgada em
um site renomado e pesquise sobre ela
em sites de busca. Em caso de dúvi-
da, não compartilhe o conteúdo!”, ori-
enta Atheniense.
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Alexandre Atheniense, especialista em
Direito Digital
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REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

TRAVESSIA MUITO ESPERADA

Após o temporal ocorrido na madrugada do dia 14 de fevereiro, mui-
tas ruas de Jacarepaguá amanheceram sem luz e o trabalho de diversos
órgãos da prefeitura precisaram ser intensificados. Na Estrada dos Ban-
deirantes, altura de uma conhecida fábrica de refrigerantes, na Taquara,
me deparei com o conjunto de sinais luminosos desligados e dois guar-
das municipais em uma das pistas conversando com uma pessoa (que
não dá para visualizar muito bem na foto). A conversa rendeu e fiquei
durante uns dez minutos tentando atravessar. Após tanta espera, acabei
desistindo e  indo atravessar no outro semáforo, que fica próximo a es-
tação de BRT André Rocha. Até lá, não vi os carros pararem para os
diversos pedestres que se aglomeravam ao meu lado para atravessarem.
Lembrando que a pista de BRTs também fica no local.

Luana D’Ávila
ESPAÇO DEDICADO AO LEITOR QUE “FLAGRA” OS FATOS DE JACAREPAGUÁ. ENVIAR FOTO, TEXTO E NOME PARA REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET.  ASSUNTO: REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

PRESSA ARRISCADA

O vandalismo nos trajetos do BRT vai além da depredação dos ônibus
e das estações. A foto acima feita na Rua Cândido Benício, na Praça
Seca, mostra uma das muitas grades divisórias do corredor
Transcarioca que foram arrancadas para que pessoas atravessem a
pista fora da faixa de pedestres. Os ônibus articulados, por serem
muito grandes, possuem dificuldade de parar bruscamente, em caso
de pessoas atravessando fora do local e momento apropriado, o que
facilitará a ocorrência de acidentes.

Roberta Faria
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Envie foto dos
problemas de
Jacarepaguá
para o nosso
jornal
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

Palestra

O Hospital Rios D’Or, na Freguesia,
promoverá no dia 30 de abril, às 16
horas, uma palestra gratuita voltada
para familiares de pessoas com
Alzheimer. O grupo de apoio conta
com a participação de médicos que
abordam o que deve ser feito para
lidar com pacientes da doença. O
encontro acontece mensalmente no
auditório da unidade. Para participar,
basta se inscrever pelos telefones:
2448-3646/2448-3549, ou pela internet:
marke t ing@r iosdor.com.br,
Facebook: grupoapoioalzheimer. O
hospital fica localizado na Estrada dos
Três Rios, 1.366, Freguesia.

Hospital da região
promove palestra
gratuita sobre
Alzheimer

Cultural

Notas

Canto Coral
Acija promove
integração entre
associados

É possível desenvolver o espírito
de equipe em forma de lazer. Uma
prova disso é o trabalho Canto
Coral Acija. O grupo reúne asso-
ciados num ambiente de descon-
tração que permite aos seus inte-
grantes manifestar o talento com
a música, ao mesmo tempo que
exige cooperação e comprometi-
mento de seus membros.
Regido pelo maestro Paulo da Hora
o grupo promove também encon-
tros e participação em público. Os
ensaios acontecem às quartas-fei-
ras no auditório da Acija, localiza-
do no Rio Shopping, Freguesia.
Informações: 2445-4474.

Marcelo Bernardo
assume comando
interino do 18ª
Batalhão de
Jacarepaguá

Desde o dia 20 de março, o 18º
Batalhão da Polícia Militar (Jaca-
repaguá) está sob o comando in-
terino do tenente-coronel Marce-
lo Bernardo, antigo subco-man-
dante da unidade.
A mudança ocorreu porque o co-
ronel Rogério Figueredo de Lacer-
da, comandante do Batalhão de
Jacarepaguá desde 2014, assumiu
a coordenação do projeto que vai
comandar as Unidades de Polícia
Pacificadora (UPPs).

Novo comando
Um brinde às Academias Literárias

A Academia Madureirense de Letras
(AML) comemorou suas Bodas de
Prata no dia 24 de março. O evento
aconteceu no Restaurante Bosque da
Praça, na Praça Seca, e contou com
a presença do presidente da AML,
Sérgio Peres Lopes, e de diversos
acadêmicos. No ano passado, a ins-
tituição premiou cinco alunos do
Colégio GAU - Freguesia durante o

Ordem

Sem obrigatoriedade
Cadastro biométrico não será obrigatório
nas eleições 2018 no município

As eleições federais e estaduais acon-
tecem no final deste ano e muitos elei-
tores já estão preocupados com o
cadastro biométrico.  Segundo o Tribu-
nal Regional Eleitoral do Rio de Janei-
ro (TRE-RJ), neste pleito, a biometria é
obrigatória apenas em dois municípi-
os do estado: Rio das Ostras e Quei-
mados. Os eleitores que não realizarem
a revisão biométrica nesses municípios
terão o título cancelado e, além de fi-
carem impossibilitados de votar nas
próximas eleições, não poderão tirar

concurso literário “Devaneios”.
As comemorações no meio acadê-
mico não terminaram por aí. No dia
21 de março, a Academia Brasilei-
ra de Literatura de Cordel (ABLC)
celebrou em Santa Teresa seus 30
anos de existência. Diversos aca-
dêmicos prestigiaram o evento que
contou com o relançamento do
jornal “Folha Solta”.

passaporte, prestar concurso público
ou obter empréstimos em bancos ofi-
ciais, entre outros impedimentos.
Nos demais municípios do estado
onde a biometria já está disponível,
como na capital, o cadastramento
ainda não é obrigatório, mas, para
evitar filas no futuro, a Justiça Elei-
toral recomenda que os eleitores
compareçam o quanto antes, medi-
ante agendamento pelo site do TRE-
RJ (www.tre-rj.jus.br/agendamento)
ou pelo telefone (21) 3436-9000.
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CONSERTOS NA VELOCIDADE DE UMA TARTARUGA
Gostaria de entender o motivo de tantos buracos nas ruas de Jacarepaguá
permanecerem durante meses, e até anos, sem reparos. Quando não são
as “crateras” na pista, são ralos desnivelados que põem em risco a vida de
motociclistas. Na Estrada dos Bandeirantes, entre as estações de BRT André
Rocha e Taquara, sentido Tanque, há três bem profundos. No Campinho (em
frente à Guarda Municipal) há um que há mais de cinco anos vive sendo re-
mendado, até que de dois anos para cá nunca mais foi fechado. Pelo vis-
to, até a Prefeitura desistiu de consertar. E a pergunta é: ele ficará assim para
sempre? Percebemos que remendos não foram a solução. Poderia citar vári-
os aqui, mas não caberiam no espaço. A Prefeitura do Rio não está mais
realizando esse tipo de serviço?

Joana Arantes

Resposta da Superintendência Regional de Jacarepaguá:  A Prefeitura conti-
nua realizando serviços de tapa-buraco e recapeamento, porém, não na veloci-
dade desejada para todos os bairros. Nos próximos dias, após a abertura do
orçamento e regularização dos contratos de manutenção, os serviços de nivelamento
de tampas e bueiros, tapa-buracos e recapeamentos acontecerão de maneira
satisfatória.

SEM FISCALIZAÇÃO
Por que alguns (ou talvez muitos) chamados abertos pelo 1746 são fe-
chados sem explicação e muito menos sem a resolução do problema?
Eu nem faço mais uso deste canal, porque considero uma falta de respeito
com a população que paga seus impostos e é ignorada dessa forma. Certa
vez, um ralo em um ponto de ônibus vivia aberto por ficar girando quando os
ônibus passavam e algumas pessoas caíram lá dentro e se machucaram. Abri
três chamados pelo 1746, que foram fechados sem o meu conhecimento. Liguei
para saber o que tinha acontecido, tendo em vista que a situação continuava
a mesma e a resposta que tive foi a de que quem fechou os chamados foi o
órgão responsável e o 1746 não sabe informar o motivo. Isso não aconteceu
só uma vez e até hoje não sei o que houve. Só sei que há uns quatro anos o
ralo se encontra na mesma situação. Minha pergunta é: ninguém fiscaliza se
os órgãos estão ou não atendendo às solicitações do 1746?

Alberta Gomes

Resposta da Superintendência Regional de Jacarepaguá -  Tem fiscaliza-
ção sim. A Central 1746 fica sob supervisão da Secretaria da Casa Civil. To-
das as solicitações feitas pelos cidadãos são recebidas pela Central 1746,
registradas e encaminhadas aos órgãos competentes, que dão seguimento
à demanda. Os pedidos são mapeados e monitorados mensalmente pela
Central 1746 junto aos órgãos. Na avaliação de janeiro deste ano, a satisfa-
ção com o serviço dos órgãos atingiu 73%. Já a avaliação da Central 1746
mostrou que 94% dos cidadãos estão satisfeitos com o canal.
É importante destacar que a Central 1746 de Atendimento ao Cidadão criou um
novo paradigma na aproximação entre o cidadão e todos os órgãos da Prefei-

Cartas dos leitoresREDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

tura do Rio. O cidadão que estiver insatisfeito com alguma solicitação que não
foi realizada no prazo ou com a qualidade desejada, pode acionar a Ouvidoria,
que é a segunda instância de relacionamento entre a Prefeitura e o cidadão. O
cidadão deve ligar 1746, acessar o portal ou utilizar o Aplicativo 1746.

REDUÇÃO DE LINHA
Sou morador da Freguesia e gostaria de solicitar que os ônibus da linha
LECD 23 (antiga 766), que faz o trajeto Freguesia X Madureira, retomas-
sem os antigos horários de 5h15, 5h30 e 5h45. Tendo em vista que agora o
primeiro sai às 6h, prejudicando muita gente que pega cedo no trabalho. Já
liguei várias vezes para a empresa “Transportes Futuro” e fui informado de que
o horário de saída dos ônibus dessa linha da garagem é 5h55 e não há como
mudar isso.

Jorge Luiz Gomes Barroso

Resposta da Superintendência Regional de Jacarepaguá: Encaminhamos pe-
dido para reforçar a fiscalização dessa linha de ônibus junto à Secretaria Munici-
pal de Transportes. A fiscalização esteve no ponto final na manhã de 19 de mar-
ço e constatou que a primeira saída de Madureira foi às 5 horas. Entretanto, o
ônibus só chegava na Freguesia às 5h50. Foi solicitada regularização dos horá-
rios, e a empresa se prontificou a regularizar as saídas dos ônibus agora da Fre-
guesia no horário da manhã às 5h15, 5h30 e 5h50, para atender ao usuário. Estamos
à disposição e informe se o horário está sendo cumprido.

SAUNA AMBULANTE
Diversos ônibus da linha 803 (Taquara X Senador Camará) se encontram
sem o ar-condicionado funcionando. O fato de as janelas serem lacradas
dificulta bastante a viagem dos passageiros e dos motoristas que atravessam
o longo trajeto nessas condições. Se existe fiscalização, por que ela não é
feita nesses ônibus? Eles já se encontram há muito tempo assim.

Adilson Rodrigues

Resposta da Superintendência Regional de Jacarepaguá:  Pedimos que a equipe
de fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes apurasse a queixa. Fo-
mos informados que todos os ônibus nessa linha têm ar-condicionado (100%) e
que os motoristas têm ordem de, em caso de o ar-condicionado dar algum pro-
blema, recolher o carro para a garagem. A equipe de fiscalização verificará a
veracidade da informação e tomará as devidas providências para solucionar o
problema relatado.
Nota da redação: A equipe do JNB entrou em contato com a Secretaria Munici-
pal de Transportes, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta com
relação às cartas dos leitores Jorge Luiz Gomes Barroso e Adilson Rodrigues.
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Turismo

Rede hoteleira:

Pousada Recanto das Araras
www.recantoararas.com.br

Pousada Arraial Velho
www.arraialvelho.com.br

Pousada Villa Allegra
www. villaallegra.com.br

Hotel Fazenda Pontal de Tiradentes
http://fazendapontaldetiradentes-
hotel.guestcentric.net/hotel-
overview.html

Don Quixote Pousada
www.pousadadonquixote.com.br

Cabana do Rei
www. hotelcabanadorei.com.br

Pousada Bárbara Bela
www.pousadabarbarabela.com.br

Pousada Pequena Tiradentes
www.pequenatiradentes.com.br
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Neste mês em que é celebrado o Dia de Tiradentes, não há nada mais oportuno do
que conhecer o município de Tiradentes, em Minas Gerais. A cidade localizada a
menos de 200 quilômetros de Belo Horizonte não é a terra de origem de Joaquim
José da Silva Xavier, mas é, sem dúvida, um excelente lugar para se conhecer.
História, gastronomia, artesanato,
cultura e ecoturismo são alguns dos
quesitos que mais atraem turistas do
Brasil e do mundo a pacata cidade do
interior com um pouco mais de sete
mil habitantes. As ruas coloniais e as
igrejas do século 18 dividem a aten-
ção com o preservado casario formado
por sobrados que abrigam restauran-
tes, pousadas, antiquários e lojas de
artesanato que acendem seus lampiões
na fachada ao anoitecer.
Aos apreciadores do ecoturismo as
dicas são os passeios com guias para
conhecer a Serra de São José. Além
da bela paisagem, os visitantes po-
dem ir às cachoeiras, realizar cami-
nhadas, passeios de bicicleta e assim
desfrutar de um contato mais próxi-
mo com a natureza.
Para quem desejar conhecer os arre-

Pacotes Rodoviários e Aéreos

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

CVC Taquara - 3598-7845

Conheça a charmosa cidade
histórica de Tiradentes

dores, uma voltinha de charrete é uma
boa dica! Elas ficam estacionadas no
Largo das Forras e fazem paradas nas
principais atrações da região, como o
Chafariz de São José, o Museu Padre
Toledo, as igrejas de Nossa Senhora
do Rosário dos Pretos, de Nossa Se-
nhora das Mercês e a Matriz de San-
to Antônio, onde é possível encontrar
trabalhos de Aleijadinho.
O passeio pode ser estendido aos
diversos ateliês que se espalham até
o distrito de Bichinho, a oito quilô-
metros do centro de Tiradentes e é
repleto de oficinas. Inclusive em Bi-
chinho há intensa concentração de
artesãos que se destacam pela criati-
vidade. Peças e pinturas são produ-
zidas a partir do aproveitamento de
material de demolição, madeira, ferro,
lata, plásticos e tecidos de algodão.

Tudo isso é transformado em móveis,
telas, bordados, fuxicos, crochês,
tapetes, esculturas, entre outros. A
qualidade das peças é tão boa, que
as mesmas são exportadas nacional
e internacionalmente.

Onde nasceu Tiradentes?
Joaquim José da Silva Xavier (Tira-
dentes) nasceu em 1746, na Fazen-
da Pombal, onde hoje fica em terri-
tório do município de Ritápolis, a 20
quilômetros de Tiradentes. A pro-
priedade era de seu pai Domingos da
Silva Santos, um grande proprietário
rural da época. O local possuía qua-
tro mil hectares e produzia açúcar.
Em 1884 um coronel da época de-
moliu a casa onde a família morava.
Atualmente, só restam ruínas da sen-
zala e do engenho da fazenda.
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Bem Estar

Frutas garantem diversos benefícios à saúde
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sempre valorizamos aquilo que é natural e,
consequentemente, mais saudável. As frutas, por
exemplo, são excelentes fontes de vitaminas pou-
co consumidas pela população brasileira, de uma
forma geral.
Uma pesquisa realizada pelo
Ministério da Saúde em 2016
revelou que apenas 18,9 % da
população brasileira consome no
dia-a-dia a quantidade de frutas
recomendada pela Organização
Mundial da Saúde, que é a de
cinco porções diárias (o equiva-
lente aos 400 gramas).
Além de serem excelentes fon-
tes de energia, as frutas con-
têm antioxidantes, vitaminas
e gorduras que fazem bem ao
organismo, ajudam a manter o
peso, regulam o intestino e

auxiliam no metabolismo do
corpo. “O consumo de sucos
naturais e frutas são de suma
importância para a obtenção de
determinados nutrientes”, ex-
põe a nutricionista Adriana Ra-
mos (CRN: 05101107).
Outra opção é introduzir frutas
no cardápio por meio de geleias,
tortas, iogurtes, saladas, fondues
etc. Por isso, a dica é utilizar a
criatividade para criar receitas e
aproveitar a praticidade que elas
oferecem para serem carregadas
para o trabalho ou escolas.
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Hambúrguer Artesanal

Olá amigos! A nossa receita deste mês é muito associada aos Es-
tados Unidos, mas na verdade ela chegou ao país norte-americano
pelas mãos de imigrantes alemães vindos dos arredores de Ham-
burgo. Como o próprio nome sugere, estamos falando do hambúr-
guer. A introdução desse alimento nos costumes do brasileiro
deve-se ao americano Robert Falkenburg, que abriu, em 1952, na
cidade do Rio de Janeiro, a primeira lanchonete em estilo america-
no da cidade.  O hambúrguer mais comum que conhecemos é o de
carne bovina moída temperada, que em nossa receita será a
alcatra, que é moldada em formato circular, e servida como sandu-
íche.

Receita

INGREDIENTES:
• 1 kg de alcatra bovina moída
• 1 linguiça grossa calabresa moída
• 3 colheres de sopa de creme de cebola em pó
• 2 cebolas médias picadas
• 4 colheres de sopa de cebolinha picada
• Pimenta do reino moída a gosto
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO:
• Em um recipiente misture todos os ingredientes até formarem uma pasta uni-

forme;
• Você pode moldar os hambúrgueres com utensílios próprios para isso ou, se

preferir, modele-os com o auxílio de xícaras ou copos largos;
• Após a moldagem coloque os hambúrgueres em tabuleiro para congelarem

em aberto;
• Após o congelamento, ensaque os hambúrgueres individualmente;
• Como complemento do sanduíche, normalmente, são utilizados: queijos, al-

face, tomate, cebola, molhos, bacon, etc.

A Praça Cândido Silva Mendes, na
Taquara, sediou nos dias 10 e 11 de
março a terceira edição da Feira de
Empreendedores Sustentáveis (FES).
Com temática voltada para a educa-
ção ambiental e o Dia Internacional da
Mulher, o evento contou com diversas
exposições e oficinas. Além de ativi-
dades de pintura facial, aulas de zum-
ba, passinho, poesia, oficina de brin-

Taquara recebe Feira de
Empreendedores Sustentáveis

quedos reciclados, roda de capoeira,
música ao vivo, cineminha, etc.
Na ocasião, estiveram presentes ins-
tituições como Embrapa, Comlurb e
Light. Elas abordaram em seus
estandes a questão do desperdício de
alimentos e ofereceram dicas de recei-
tas que podem ser adotadas no
reaproveitamento de talos, cascas e
folhas em quitutes saborosos.
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PARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO: 3627-7945 / ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET / CONTATO1@NOSSOBAIRRO.NETPARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO: 3627-7945 / ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET / CONTATO1@NOSSOBAIRRO.NETPARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO ENVIE E-MAIL PARA ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET OU 3627-7945

ESPAÇO PRODUTOS E SERVIÇOS
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Áries:

Previsão astrológica
do mês de abril
é o primeiro signo do zodíaco, por isso lidera a chegada. Pensando sem-
pre no aqui e agora. São pessoas fortes, com muita energia para gastar.
Elemento: fogo. Planeta: Marte. Cor: vermelha. Pedra: rubi 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) Confidente
Paula era a minha única confidente, e não convidente.
2) Roteirista
O roteirista escreveu uma linda história, e não roterista.
3) Orégano
Gosto de pizza com orégano, e não orégamo.

Peixes (20/02 a 20/03): momen-
to de espiritualidade, capacida-
de de compreender e perdo-
ar. No amor, você pode estar
vivendo um momento intenso.

Aquário (21/01 a 19/02): apro-
veite essa grana extra e use com
inteligência, assim obterá lucros
em um futuro próximo.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
tire os pensamentos negativos
da cabeça, tudo vai passar e
você terá mais êxito no trabalho.

Sagitário (22/11 a 21/12): te-
nha mais fé e confiança na re-
lação. Aproveitem para sair
de férias. Uma viagem trará
boas-novas para você e seu
amado(a).

Escorpião (23/10 a 21/11): se
quiser conquistar alguém, o dia
é hoje! Vênus com Marte é
paixão pura.

Libra (23/09 a 22/10): Saturno
tocando Vênus demonstra
uma época favorável para
começar a dieta. Por isso,
abuse mais dos legumes e
opte por uma dieta detox.

Virgem (23/08 a 22/09): olhe
mais para você, veja na sua
rotina as suas necessidades e
descobrirá coisas boas.

Leão (22/07 a 22/08): os ami-
gos estarão presentes sempre
que você procurá-los, todos
ficarão felizes.

Câncer (21/06 a 21/07): per-
ceba sua intuição, ela lhe será
muito útil nesses momentos de
solidão vividos pelas perdas
ocorridas.

Áries (21/03 a 21/04): você
começa  seu ano astral sentin-
do as rédeas curtas, pois Marte
em capricórnio dá a discipli-
na necessária para você.

Gêmeos (21/05 a 20/06):
aproveite o momento para ser
claro e sincero nas questões
familiares, falando a verdade.

Touro (21/04 a 20/05): se as
finanças não estão boas, é
melhor guardar o cartão de
crédito e esperar que Saturno
deixe sua Vênus em paz.



WWW.NOSSOBAIRRO.NET    |    ESTE É O NOSSO BAIRRO 3 5Quer anunciar?  3267-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net



3 6 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET Quer anunciar?  3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net


