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Expediente

Em ritmo de celebrações
O Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá
completa neste mês 11 anos de existência e tem a satisfação de celebrar
com vocês leitores, anunciantes/ parceiros a alegria de compartilhar fatos
marcantes da região que só um jornal
de bairro pode oferecer. Sabemos o
nosso compromisso de informar e
facilitar o contato da população com
o Poder Público. Sendo assim, auxiliamos nas reivindicações e também
acompanhamos conquistas em diversos segmentos como saúde, transporte, segurança, cultura e esporte.
E por falar em celebração, o mês de
junho vem repleto de festejos! Entre eles o Dia dos Namorados, as
tradicionais festas juninas, além da
Copa do Mundo na Rússia. A chegada do inverno neste mês nos remete
a um clima mais romântico. Que tal

aproveitar o Dia dos Namorados para
aquecer a relação e sair da rotina? Vai
uma excelente dica de viagem para
Campina Grande, apontada como a
cidade do “Maior São João do Mundo”. Ainda em ritmo de grandes eventos, confira nas páginas: 10 e 11 como
será a Copa do Mundo na Rússia e
fique por dentro das curiosidades, dos
dias e horários dos jogos.
Esperamos ter muito que comemorar
nesses festejos! Portanto, não podemos
nos descuidar com fogos de artifício,
balões e fogueiras, pois o período de
estiagem favorece a propagação do
fogo, gerando queimadas e trazendo
risco de grandes incêndios.
Desejamos a todos uma boa leitura
e aproveitamos para agradecer a
credibilidade depositada em nosso trabalho.
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Nossa missão

O Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá nasceu
com o objetivo de promover a disseminação das
informações que interferem no cotidiano e divulgar os eventos sociais e culturais da região.
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Nosso compromisso

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

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

Muita gente não sabe, mas a venda de bens, como a de imóveis, sofrem a incidência de imposto de renda. Quando a venda
gera um lucro, ou seja, quando o proprietário vende um bem
por um valor maior do que aquele que pagou na compra, devese calcular o imposto de renda sobre o ganho de capital. Isto se
aplica a qualquer bem, como apartamentos, casas, terrenos, obras
de arte, joias, ações de empresas, etc. É necessário esclarecer
que o imposto incide sobre o ganho de capital de qualquer tipo
de alienação, como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão
de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
O recebimento de heranças e partilha de bens, fruto de separação de casais, também são alvo do imposto. Nestes casos, se a
transferência se der por valor superior àquele que constava na
declaração do falecido ou do ex-cônjuge, haverá ganho de capital sujeito ao imposto. A legislação prevê algumas isenções,
como a indenização por liquidação de sinistro, furto ou roubo,
relativo ao objeto segurado; a alienação, por valor igual ou inferior a R$ 440.000,00, do único bem imóvel que o titular possua,
individualmente, em condomínio ou em comunhão. Independentemente de se tratar de terreno, terra nua, casa ou apartamento, ser residencial, comercial, industrial ou de lazer, e estar
localizado em zona urbana ou rural, desde que não tenha efetuado, nos últimos cinco anos, a alienação de outro imóvel. Imóveis
adquiridos até 1969 também são isentos. Como a legislação que
trata deste assunto é complexa, a Receita Federal disponibiliza,
via internet, um programa para o cálculo do imposto de renda,
chamado de “Programa de Apuração dos Ganhos de Capital GCAP2018”. Este programa deverá ser instalado em seu computador. Após cadastrar seus dados de contribuinte e do imóvel, por exemplo, o programa fará diversas perguntas que visam
o engradamento nos casos de isenção ou redução do imposto
de renda. Normalmente, o percentual do imposto é de 15% do
ganho de capital, mas há casos em que o contribuinte não terá
imposto a pagar. O programa emite automaticamente o DARF
para o contribuinte efetuar o pagamento na rede bancária, cujo
vencimento ocorre até o último dia útil do mês subsequente ao
fato que provocou a alienação, como a venda, o trânsito em
julgado da decisão judicial da partilha, etc. Cabe ressaltar, que
desde 16/06/2005, o ganho auferido por pessoa física residente
no Brasil na venda de imóveis residenciais, cujo dinheiro será
utilizado, no prazo de 180 dias, para compra de outro imóvel no
Brasil, está isento do imposto. Contudo esta situação só poderá
ocorrer uma vez a cada cinco anos.

Lei contra a
depredação do
BRT é aprovada
Foto: Reprodução site felipemichel.com.br

Imposto de Renda também
incide sobre o ganho na
venda de bens
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O BRT tem sido pauta na Câmara Municipal do Rio de Janeiro! O vereador Felipe
Michel (na foto), titular da Comissão de Transportes da Casa, teve aprovado seu
segundo Projeto de Lei para proteger os usuários deste meio de transporte das
ações de vandalismo. Desta vez, a ação é contra as pessoas que depredam o
patrimônio, sejam os próprios ônibus, ou as estações. Quem for pego em flagrante, vai ter que pagar o conserto e mais R$ 5 mil de multa.
O Projeto BRT Presente, citado pela Prefeitura como uma das possibilidades
de solução para este meio de transporte, tem em seu DNA as duas Leis de Michel.
A que penaliza os depredadores e também, a que pune os caloteiros. Em ambos os casos, é necessária a presença de guardas municipais nas estações e
veículos, a exemplo do que acontece com o VLT. Assim que forem regulamentadas pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ambas passam a valer. No caso do
calote, o valor da multa será de R$ 170, e se houver reincidência, esse valor
aumenta em 50%.
Michel destaca que, além de educar, as leis visam solucionar os transtornos
causados. "Não adianta só a gente constatar que o problema existe. Precisamos criar mecanismos para mudar a situação, virar o jogo. As duas leis, aplicadas em conjunto, vão educar a população atingindo o local onde mais dói: o
bolso. E o melhor é que todo esse valor vai ser revertido para melhorar o sistema, consertar as estações e investir em ônibus novos”, expõe o vereador.
Saiba mais:
felipemichel.com.br
facebook.com/felipemichelrj
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JNB completa

11 anos
Agradecemos aos leitores e parceiros/anunciantes a participação,
a confiança e a credibilidade em nossos serviços.

“Sou morador do bairro há 40 anos, e percebo
o quanto o JNB é fiel às raízes e tradições da
região. Apresentando sempre notícias atualizadas
e claras”, Pilombeta (compositor).

“Este é um excelente e dinâmico veículo de informação acerca do que acontece em nosso bairro.
Ao mesmo tempo, permite que os leitores participem através de sua manifestação individual”,
Neves Laera (engenheiro agrônomo).

“O JNB é o veículo de comunicação que dá a todos os
moradores do bairro a oportunidade de saber o que acontece na região e divulga movimentos culturais e sociais.
Tenho por esse veículo respeito e agradeço as oportunidades de ter divulgado os meus livros”,
Maria da Glória Topan (escritora).
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Saiba como funciona a cirurgia de implantes dentários
específicos. Normalmente depois dos
18 anos completos.
6) Existe alguma restrição para se
fazer implantes dentários?
M.C. - Sim. Em casos de doenças crônicas, uso de medicamentos que tenham relação com a formação óssea
ou pouco espaço entre os elementos.
Cada caso deve ser avaliado pelo especialista em implantes.

Voltar a mostrar todos os dentes em um belo sorriso é o
sonho de muita gente. Graças ao desenvolvimento
tecnológico, hoje é permitido colocar próteses dentárias que devolvem a beleza e harmonia do sorriso de
quem perdeu um ou mais dentes. Para abordar o assunto, o JNB conversou com o dentista Marcelo de Castro
(CRO – RJ 29996).
1) O que são implantes dentários e
em que situações são necessários?
M.C. - Eles são dispositivos feitos
em titânio que servem para substituir
a raiz do dente e dar suporte a uma
prótese, contribuindo assim para uma
melhor aparência física e função mastigatória. São indicados para pacientes com perda unitária, parcial ou total dos dentes.
2) Quais são as etapas deste trabalho?
M.C. - É necessária uma consulta de
avaliação inicial para verificar se o
espaço entre os dentes, abertura da
boca e as condições de saúde geral e
bucal estão aptas para o procedimento.
Após isso, são solicitados exames
médicos (risco cirúrgico), laboratoriais
e de imagem que indicam se o implante
se encaixa no osso.
3) Todos os dentistas são autorizados a colocar implantes dentários ou é necessário algum tipo

de especialização?
M.C. - Não. Apenas dentistas com pósgraduação em implantodontia estão
aptos a realizar este procedimento.
4) A colocação do implante é dolorosa?
M.C. - Não, durante a intervenção o
paciente não sente nenhuma dor.
Graças ao poder da anestesia, é possível passar por procedimentos cirúrgicos odontológicos de forma tranquila
e despreocupada. Entretanto, o profissional ressalta que depois a pessoa
é capaz de sentir alguns incômodos por
conta da manipulação dos tecidos. Nos
dias seguintes à cirurgia pode ocorrer
algum desconforto que normalmente é controlado com uso de analgésicos ou anti-inflamatórios.
5) Os implantes podem ser feitos
em adultos de todas as idades?
M.C. - Ele só pode ser realizado após
o término do crescimento ósseo, que
pode ser determinado por exames

M.C. - Sim. Existem casos que podemos fazer implante imediato logo
após a retirada do dente. Com o passar do tempo, o osso sofre um processo
de reabsorção fisiológica que pode prejudicar e até inviabilizar a colocação
da nova raiz ou pode ser necessário a
realização de um enxerto ósseo. Além
do mais, os dentes vizinhos a este local
também mudam de posição, podendo ocorrer diminuição deste espaço.

7)Portadores de diabetes ou problemas
cardíacos podem receber implante?
M.C. - Sim. Existem alguns pontos a
serem observados para garantir o sucesso do tratamento. É fundamental
que o paciente esteja com sua saúde
sob controle, por exemplo, aqueles que
têm cardiopatias e diabetes podem
fazer o procedimento desde que essas doenças estejam controladas e com
autorização médica.
8) Fumantes podem receber implante?
M.C. - Apesar de não ser um fator que
contraindique a colocação do implante, taxas de insucesso são comuns em
pacientes fumantes, uma vez que a
cicatrização nesses casos é mais lenta. Portanto, o ideal é que o hábito seja
deixado de lado. Quanto aos usuários de drogas, não é aconselhável devido às interações medicamentosas.
9) Há risco de o implante ser rejeitado pelo organismo?
M.C. - Não existe rejeição de implante
pelo organismo. O corpo humano
rejeita células estranhas, como em um
transplante. O implante dental é um
corpo inerte que o organismo aceita.
O que pode acontecer, em caso de
falha após a cirurgia, é uma contaminação ou infecção. Mas isso é possível evitar se a pessoa escolher um
profissional qualificado para realizar
o procedimento.
10) Após a perda de um dente,
quanto antes se fizer o implante,
melhor? Por quê?

11) É possível fazer implantes sem
nenhum corte?
M.C. - Existe uma técnica que passou a ser chamada por alguns de
“implantes sem cortes”, porque o procedimento não faz cortes exploratórios
na gengiva, o que é bem menos
invasivo. Mas, é feito sim um corte
pequeno por onde passará o implante.
Nesta técnica, toda a cirurgia é montada antecipadamente no computador através de uma tomografia tridimensional da arcada dentária do
paciente e softwares específicos. O
planejamento prévio diminui as chances de insucessos e evita que o cirurgião corte toda a extensão da
gengiva do paciente para examinar
o osso e escolher os locais para a
perfuração e a colocação do implante. Cada caso deve ser avaliado previamente pelo especialista.
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Bem Estar

Inverno contabiliza aumento na quantidade de cirurgias plásticas

As mulheres encabeçam a lista de
procedimentos estéticos neste período com os itens implantação de
silicone nos seios, lipoaspiração,
abdominoplastia (remoção de gordura e pele em excesso do abdômen),
mastopexia (cirurgia para elevar os
seios) e mamoplastia redutora. Entre as cirurgias reconstrutoras mais
solicitadas estão a pós-bariátrica (remoção de excesso de pele), as corretivas de traços de câncer e as reconstruções mamárias.
Apesar de não haver riscos para se
fazer cirurgias plásticas nas estações

mais quentes, o cirurgião geral do
Hospital Rios D’Or, Leonardo
Monte Razo (CRM: 52.68508-9),
destaca que o inverno é, de fato, o
período mais propício para operações. “O frio deixa os pacientes mais
confortáveis após o procedimento.
Tendo em vista que muitas vezes
precisam usar algum tipo de malha
ou cinta pós-operatória. Além disso, o edema (inchaço) decorrente da
cirurgia torna-se menos intenso. Isso
sem contar que a radiação solar é
uma grande inimiga das cicatrizes
pós-cirúrgicas”, expõe o médico.

Foto: Internet / Divulgação

O inverno se aproxima e, com ele, cresce em cerca de 80%
a procura pela tão desejada cirurgia plástica. Na contramão da crise, resultados divulgados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) apontaram que as intervenções estéticas ou para fins reconstrutores avançaram,
respectivamente, 8% e 23% nos últimos anos.

Diant

Tão importante quanto os cuidados
operatórios é a escolha do cirurgião
que fará o procedimento. Antes de
escolher o médico, o paciente deve
consultar o site da Sociedade Brasilei-

ra de Cirurgia Plástica para verificar se
ele está apto para exercer a função.
A lista com os nomes dos especialistas autorizados pode ser encontrada em www.sbcp-rj.org.br.
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Comandada pelo técnico Tite, a
seleção canarinha se livrou de
encarar os grandes campeões mundiais nesta primeira fase. O Brasil está no grupo E e estreia em
campo no dia 17 de junho, às 15
horas (horário de Brasília) contra
a Suíça , em Rostov-on-Don. As
partidas seguintes serão no dia 22
de junho, às 9 horas, contra a Costa
Rica, em São Petersburgo; e no dia
27 de junho, às 15 horas, contra a
Sérvia, em Moscou.
Uma boa notícia é a de que em
todas as disputas que o Brasil enfrentou com estas seleções em
Copas do Mundo, nunca sofreu
derrota. No único confronto contra a Suíça, o placar foi de 2 a 2,
na Copa de 1950. A Costa Rica foi

Foto: Internet / Divulgação

Serão 32 seleções a disputarem a Copa do Mundo na
Rússia a partir do dia 14 de junho. Com certeza, os brasileiros sonham com um desempenho melhor. Afinal de
contas, depois de quatro anos, a expectativa é a de esquecer logo a goleada que sofremos contra a Alemanha
no mundial passado.
derrotada nas duas disputas, por
1 a 0, em 1990; e 5 a 2, em 2002.
A Sérvia disputou apenas pela
extinta Iugoslávia, que perdeu por
2 a 0, em 1950.
As seleções mais preocupantes
serão enfrentadas no próximo mês.
Mas, mesmo apesar do inesquecível placar de 7 X 1 em Belo Horizonte contra a Alemanha na Copa
de 2014, o Brasil não tem muito
do que se envergonhar. Afinal de
contas, a nossa seleção nunca deixou de participar de uma Copa do
Mundo e é a que possui o maior
número de títulos no mundial, totalizando cinco. Aos brasileiros resta
manter a confiança e torcer para
que tenhamos mais um título a
comemorar.

Curiosidades sobre a Rússia
A Rússia sediará pela primeira vez
uma Copa do Mundo e todos os
olhos estarão voltados para ela neste mês. Ao todo, serão 64 jogos
disputados em 11 cidades do país
que possuem nomes bem difíceis
de serem pronunciados: Níjni
Novgorod, Kaliningrado, Kazan,
Rostov, São Petersburgo, Samara,
Saransk, Sochi, Volgogrado e
Ecaterimburgo.
Se você tiver dificuldade de pronun-

ciar essas palavras, não se preocupe!
De fato, a língua russa é uma das mais
difíceis de serem faladas. A má notícia é que, se você for para lá assistir
aos jogos pessoalmente, encontrará
poucos habitantes falando inglês e
muito menos o português. Ah, também
terá que trocar os seus Reais pelo
Rublo Russo, a moeda local. Por outro lado, não precisará se preocupar
com a questão de segurança, pois a
quantidade de crimes cometidos na

Rússia é quase 50% menor do que no
Brasil, segundo a ONU.
E olha que lá tem muito mais pessoas do que aqui! Ao todo são cerca
de 140,8 milhões de habitantes ocupando o país de maior extensão
territorial do mundo. Sua área de
17.100.000 quilômetros quadrados
ocupa dois continentes: o leste da
Europa e o norte da Ásia.
A Rússia abrange 11 fusos horários
diferentes e promete várias noites em

claro! Isso porque nesta época do
ano é verão no país. Lá, só escurece por volta de 22 horas e o sol volta
a aparecer logo nas primeiras horas
da madrugada. É bom lembrar que,
o verão de lá é um pouco diferente
do nosso! Apesar de não fazer frio
extremo, as temperaturas oscilam
muito durante o dia e a máxima não
deverá ultrapassar a 25°C. Por isso,
agasalhos são imprescindíveis no
“calor” de lá.

Levantando a taça: Erguer a taça acima da cabeça com as duas mãos para comemorar um título foi um gesto que
surgiu durante a Copa da Suécia, em 1958. Na ocasião, fotógrafos brasileiros, mais baixos que seus colegas europeus,
pediram ao capitão da seleção brasileira Bellini que levantasse a taça para conseguirem fotografá-la. O capitão atendeu ao pedido e, assim, inaugurou uma nova forma de comemoração, que atualmente é imitada por todas as seleções
nos mundiais.
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Para entrar no clima da Copa 2018, destaque sua tabela

Ninguém encontra: A Copa do Mundo não foi realizada nos anos de 1942 e 1946 devido à Segunda Guerra Mundial
(1939-1945). Nesse período, a taça conquistada pela Itália, em 1938, ficou escondida numa caixa de sapatos, em
baixo da cama de Ottorino Barassi, então vice-presidente da FIFA (associação responsável pelo evento esportivo), por receio de que a mesma fosse furtada por tropas nazistas.
Fotos: Designed by Jannoon028 / kjpargeter / Freepik.com / Matthias Hangst - Getty Images | Tabela: BBC Brasil
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Curso na região transforma a realidade
de quem não concluiu os estudos
No mercado de educação desde 2008, o Instituto Paulo
Apóstolo (IPA) atua especialmente na Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Ensino Fundamental e Médio.
Das oito unidades do IPA, duas ficam na região. Uma na Taquara e
outra em Rio das Pedras. Com modalidade exclusiva e semipresencial,
o centro de ensino une a praticidade
do curso à distância com a importante
relação aluno-professor do ensino
presencial. Para saber um pouco mais
sobre a instituição, o JNB conversou
com Cléber Bittencourt, diretor-geral do IPA.
1) Como surgiu a ideia de criar o IPA?
C.B.: Surgiu há cerca de 12 anos,
quando fizemos um estudo e percebemos a grande quantidade de pessoas que se sentiam frustradas por
não terem o segundo grau completo. Então, investimos nesta área para
ajudar essas pessoas, trazendo um
diferencial em relação ao que já era
oferecido no mercado. Percebemos
que muitas das literaturas usadas
para o estudo desses alunos eram
infantilizadas. Baseados nisso, adaptamos o conteúdo do nosso curso
para o público adulto.
2) Qual é o principal objetivo do IPA?
C.B.: Realizar o sonho de quem se
sentia excluído. Investir e restaurar a educação das pessoas, falando

a linguagem delas. Ajudá-las a se
prepararem melhor para o mercado de trabalho.
3) O ensino à distância ainda sofre preconceitos quanto a sua eficácia. Como o senhor avalia isso?
C.B.: Tudo o que é inovador traz
uma certa resistência por parte de
algumas pessoas. Porém, o curso à
distância é mais valorizado do que
o presencial pelos RHs de muitas
empresas. Isso porque o aluno que
optou por esta modalidade precisou
vencer muitas barreiras. Ele precisou demonstrar responsabilidade,
empenho e esforço para concluir o
seu curso.
4) Qual é o tempo de duração do
curso supletivo?
C.B.: Ele tem um total de 1.200
horas/aula, sendo 20% presencial.
5) Qual é o tempo médio de duração dos cursos técnicos e quais são
as vantagens que eles oferecem?
C.B.: Cada um tem quantidade específica de horas, mas sempre com
20% de presencialidade obrigatória.
6) É necessário ter o ensino mé-

Cléber Bittencourt, diretor-geral do IPA

dio completo para se matricular
em um curso técnico?
C.B.: Não. O aluno pode, inclusive,
fazer os dois cursos simultaneamente
e já sair daqui formado.

7) Quais são as próximas metas
do IPA?
C.B.: Conseguir a liberação para
novos cursos, expandindo o nosso
leque de cursos técnicos.

Doe vida
Hemorio necessita de doadores de sangue
A greve dos caminhoneiros em maio
gerou redução de 40% nos estoques
de bolsas de sangue no Hemorio.
Para recuperar o tempo perdido e
continuar salvando vidas, o órgão
deu início à campanha "Junho vermelho" e solicita que, quem puder

doar sangue, que compareça ao
local. O Hemorio funciona todos
os dias, inclusive feriados, das 7
às 18 horas, na Rua Frei Caneca
8, Centro do Rio. Para fazer a doação, é necessário levar um documento oficial com foto.

Quer anunciar? 3267-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net
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Balões e estiagem aumentam as queimadas

Segundo o estudo divulgado pela
Climatempo no mês passado, o Brasil ocupa o terceiro lugar de um triste
ranking da América do Sul: o de maior número de queimadas. Um dos
fatores que contribui para este dado
é a persistência do ar seco sobre áreas centrais do país por vários dias. Segundo o centro de meteorologia, a
tendência é a de que a quantidade de
focos aumente nos próximos meses.
A situação é um pouco mais alarmante
no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.
Pois um levantamento feito pelo
Governo Federal apontou que os três
estados são os que possuem maior

registro de balões no céu durante as
festas juninas. Problema que não só
causa ou agrava queimadas, como
também traz riscos para aeronaves.
Conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal 9.605, de 12/02/98),
no seu Artigo 42, fabricar, vender,
transportar ou soltar balões é considerado crime contra a flora.
Quem for pego praticando algumas
dessas atividades pode ser penalizado com detenção de um a três
anos, estando sujeito também ao
pagamento de multa que varia entre R$ 1 mil a R$ 10 mil por balão.
Qualquer pessoa pode efetuar de-

Foto: Internet / Divulgação

Os festejos juninos chegaram e com eles um velho
transtorno ressurge: os balões! O ato de soltar balões,
além de ilegal, traz consigo o risco de grandes incêndios. O problema se agrava por ser o inverno um período
de estiagem, em que a vegetação fica seca e os ventos
são mais intensos, criando condições favoráveis para a
propagação do fogo.

núncias por meio do telefone 190
(Polícia Militar) ou então pelo
2253-1177 (Disque-Denúncia), que
asseguram o sigilo do denunciante.

Caso o balão tenha caído e esteja
oferecendo risco de incêndio, o contato deve ser feito com o Corpo de
Bombeiros pelo telefone 193.

1144
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Fiat Strada 2018 - Working e Hard Working
Renné Martin (renne@nossobairo.net)

Desde que começou a ser fabricado, o Fiat Strada se
tornou um líder de vendas no Brasil no segmento de utilitários leves. Este sucesso se dá graças à sua versatilidade e robustez mecânica que chegou renovada na versão 2018.
A configuração das versões Working
e Hard Working está focada no trabalho e na utilização comercial do
veículo no dia a dia, inclusive como
carro de passeio. Colunas, tecido de
teto, maçanetas e puxadores, forro
de portas, entre outros itens foram
escurecidos, dando uma aparência
mais clean ao Fiat Strada.
Adequado ao trabalho e seus itens
de série como computador de bordo, protetor e iluminação de caçamba, entre outros, a versão
Working chega ao mercado oferecendo opcionais como protetor de
cárter e grade do vidro traseiro, predisposição para rádio, rádio com a
conexão USB e ar-quente. Já a Hard
Working traz as mesmas características somadas a nova identificação
da versão na traseira, ar-condicionado, direção hidráulica, ajuste de
volante, rodas escurecidas, entre
outros. Como opcionais o modelo
oferece itens como: capota marítima, porta-óculos, soleira das portas
com inscrição “Hard Working”, faróis de neblina, vidros e travas elé-

tricas, janelas traseiras corrediças,
sensores de estacionamento traseiro, rádio Connect com CD player,
USB e Bluetooth, calotas integrais
e rodas de liga leve aro 14” para
cabine dupla.
Além dos 12 meses da garantia normal, o consumidor poderá contratar
mais 12 ou 24 meses de cobertura direto na concessionária por
meio do MVP (Mopar Vehicle
Protection), que também oferece,
junto ao financiamento do veículo, o plano de revisão sob medida, podendo adquirir de duas a
dez revisões. Há também a opção
de extensão ou complemento dos
produtos de Assistência 24 horas
Confiat, que ampliam as proteções
para o cliente.
O Fiat Strada 2018 conta com seis
opções de compra em sua nova
gama: Working 1.4 Cabine simples,
Hard Working 1.4 Cabine Simples,
Hard Working 1.4 Cabine estendida, Hard Working 1.4 Cabine Dupla, Adventure 1.8 Cabine Estendida
e Adventure 1.8 Cabine Dupla.

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

Descubra como deve ser feita a higienização dos pets

De acordo com o especialista, a
primeira coisa a ser averiguada é se
o local onde será realizado o serviço é um ambiente que oferece ao
dono uma visibilidade total do que
está sendo feito com o seu animal,
equipado com vidros e câmeras de
segurança. Em segundo, verificar se
o estabelecimento se preocupa com
a higienização e qualidade do material utilizado nos animais. “É muito
importante saber se as toalhas são
limpas e os produtos são de marcas seguras e conhecidas do mercado pet. Eles precisam ser testados
e aprovados dermatologicamente
para então serem aplicados no animal”, recomenda.

Outro detalhe importante é a secagem correta. “A falta de cuidado na
secagem pós banho pode gerar
problemas dermatológicos no pet.
Principalmente agora, neste período mais frio do ano. A secagem
incorreta pode deixar o animal com
resistência baixa, facilitando a entrada de agentes contagiosos gerando
assim problemas dermatológicos”,
alerta Ramos. Segundo ele, esse tipo
de cuidado também se estende nos
passeios, quando os animais são
expostos a chuva. “Mantenha os
animais de pelo curto agasalhados
e, caso se molhem, seque-os com
cuidado. Isso pode evitar possíveis
dermatites”, expõe.

Foto: Divulgação / Internet

Quem tem um bichinho de estimação sabe o quanto é importante cuidar direitinho de sua higienização para garantir
que ele continue bonito, cheiroso e, principalmente, saudável. Porém, uma das tarefas mais árduas é encontrar um Pet
Shop de confiança, que ofereça ao seu bichinho o tratamento que ele merece. Para ajudar nesta difícil tarefa, o JNB
conversou com o supervisor do Planeta Pet, Lucas Ramos.

Planos de saúde garantem cuidados especiais aos pets
A relação entre humanos e os seus pets
tem se estreitado tanto nos últimos anos,
que os mesmos tem se tornado verdadeiros integrantes da família. De olho
nesse carinho e cuidado, a medicina
veterinária criou planos de saúde para
animais de estimação, que visam garantir a boa saúde dos bichanos.
“O plano de saúde veterinário tem, principalmente, a função preventiva, a fim
de evitar gastos súbitos em momentos
inoportunos. Suas mensalidades fixas
geralmente cabem no orçamento familiar
e garantem a possibilidade de constan-

tes avaliações. Uma excelente opção
para realizar vacinações, assistências
em caso de urgências, entre outros”,
revela o veterinário Marcelo dos Santos Pereira (CRMV-RJ 5294).
Existem hoje no mercado opções de
planos com mensalidade a partir de
R$ 15, que incluem consultas, exames e até mesmo cirurgias. Porém,
antes de contratar um é importante
conhecer os detalhes do contrato e
observar se eles não excluem doenças preexistentes, cirurgias específicas ou operações plásticas.

Denuncie maus tratos aos animais
A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) disponibiliza um novo canal
de comunicação para o atendimento de denúncias de maus tratos aos animais
via Whatsapp: 9-8596 7353

Seu Pet

“Folgado e
dorminhoco”

APOLLO

“Carinhosa
e medrosa

CHÃ

“Desconfiada
e apegada”

VITÓRIA

ENVIE SUA FOTO COM SEU PET PARA REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET. ASSUNTO: ESPAÇO PET. NÃO ESQUEÇA DE NOS DIZER O NOME DO SEU BICHINHO JUNTO COM UMA FRASE.
TELEFONES ÚTEIS: CORPO DE BOMBEIROS: 193 | PATRULHA AMBIENTAL: 1746 | IBAMA: 152 OU 0800-618080
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Direito
MARIA HELENA DOS SANTOS

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

Foto: Designed by benzoix / Freepik

Publicidade enganosa e abusiva

Caro leitor, nesta edição vamos falar sobre publicidade enganosa e abusiva. A publicidade é de ação objetiva porque atinge diretamente o consumidor. Sendo assim, o CDC - Código de Defesa do Consumidor achou por bem protegê-lo das publicidades
que possam induzi-lo a erro na tomada de decisão. A publicidade segue princípios como qualquer outro instituto deste Código.
Falaremos sobre alguns deles: princípio da veracidade, em que
o conceito está concentrado em se veicular a verdade; princípio
da não abusividade que visa impedir a publicidade enganosa ou
abusiva; princípio da transparência que tem como ponto principal o dever de trazer todas as informações e princípio da boa-fé
objetiva. O artigo 37 do CDC dispõe o seguinte: “É proibida toda
publicidade enganosa ou abusiva”. Então, percebe-se que há dois
tipos de publicidades nocivas:
A enganosa, que se dá quando informações quanto às características, qualidades, quantidades, propriedades, origem, preço ou
outros dados quaisquer do produto são omitidas, informações essas
que poderiam levar o consumidor a tomar outra decisão; exemplo: o consumidor adquire um veículo e descobre mais tarde que
se encontra em busca e apreensão;
Já a abusiva se dá quando ocorre a discriminação de qualquer
natureza, incita à violência, desrespeita valores ambientais, induz
o consumidor a se comportar de forma agressiva, explora o medo
ou a superstição e ainda quando se aproveita da deficiência de
julgamento e experiência da criança.
A responsabilidade pelo dano que possa acarretar por conta da
publicidade enganosa ou abusiva é do anunciante, assim como
do veículo e da agência, conforme preceitua o artigo 45 do CDC.
As sanções a serem aplicadas são: multa, advertência, remoção
ou sustação da publicidade e contrapropaganda. Nesta ordem,
mas nada impede, caso o dano seja muito sério, que se passe
para a última fase.
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.
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Notas
Aniversário

Inauguração

Projetos destacam a
interdisciplinaridade
em escola da região

Clube Recreativo Português é
palco de especial comemoração

Inauguração
de imobiliária

Fotos: Adriano Farias

Foto: Divulgação

Copa 2018

O presidente do Clube Recreativo
Português de Jacarepaguá, Olivério
Carvalho, celebrou em 16 de maio o
seu aniversário de 60 anos. A festa com
o tema “Cabaré” contou com a participação da Banda Rio, parentes e
amigos, além de um festival de fantasias, que garantiu prêmios aos cinco
melhores trajes.
Na ocasião, o dirigente do centro cul-

Informações:
www.facebook.com/gaufreguesia

Obras
Ladeira da Freguesia ganha elevatória
Foto: Superintendência Regional de Jacarepaguá

O colégio GAU, na Freguesia, promoveu no mês passado dois projetos “Mulheres de Superação” e
“O GAU na Copa do Mundo”. O
primeiro destacou fatos da vida e
obras de mulheres famosas da literatura, pintura, esportes e outros
segmentos, relacionando-as às
mães dos alunos. O evento contou com a participação das mães,
dos professores e de alunos que
cantaram e recitaram poesias de
grandes autoras brasileiras: Clarice
Linspector, Raquel de Queiroz e
Maria Clara Machado, além de
reproduzirem quadros em homenagem a Tarsila do Amaral.
Já o “O GAU na Copa do Mundo”
destacou a Rússia como sediadora
desta Copa. A instituição valorizou
a interdisciplinaridade, integrando
as disciplinas de ciências, história, geografia, biologia, línguas,
matemática e educação física. Os
projetos também visam valorizar
a socialização entre os estudantes e a aproximação da escola
com a família.

tural destacou a importância de comemorar perto dos amigos esse momento tão especial em sua vida. “A
infância passa, a juventude segue e a
velhice substitui. Até mesmo a mais bela
flor do mundo perde a sua beleza, mas
uma amizade fiel dura uma eternidade”, destaca Carvalho. O Clube Recreativo Português de Jacarepaguá
fica situado na Taquara.

O diretor de vendas Ericson Monteiro
corta a fita durante a cerimônia.

A Freguesia ganhou no dia 15
de maio uma unidade da imobiliária Sawala. O evento contou
com a participação de vários
empresários e profissionais da
área, que puderam assistir ao
show do saxofonista George Israel (Kid Abelha).

Decreto
Vacinas podem
ser aplicadas em
farmácias do Rio

Os moradores da Ladeira da Freguesia já podem comemorar o fim
do velho problema da falta d’água.
Isso porque foram concluídas no

mês passado as obras para a
construção da elevatória que
transportará o recurso mineral as
residências.

Um decreto assinado no mês
passado pelo prefeito do Rio de
Janeiro, Marcelo Crivella, regulamenta o serviço de vacinação
em farmácias do município. Estarão autorizados a prestar o
serviço à população somente os
estabelecimentos licenciados
pela Vigilância Sanitária. Além
disso, essas farmácias serão
obrigadas a possuírem equipe
profissional capacitada e instalações adequadas para o procedimento. O objetivo da novidade é reduzir o fluxo de pessoas nos postos do sistema público de saúde.
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Na mira
do leitor
Na mira
do leitor

POSITIVO

A implantação de sinalização horizontal proibindo o giro à esquerda da
Avenida Geremário Dantas para a Rua Mamoré, na Freguesia. Apesar de
já existirem placas coibindo a manobra arriscada, as mesmas eram desrespeitadas, o que gerava vários acidentes.

NEGATIVO

O aumento na quantidade de abandono de animais nas ruas do bairro. Além
de cruel e desumana, a prática é considerada crime. O repúdio pode causar acidentes ou gerar problemas de saúde pública, tendo em vista que os
bichanos podem transmitir doenças, como raiva, esporotricose e leishmaniose.

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

WWW.NOSSOBAIRRO.NET | ESTE É O NOSSO BAIRRO

Quer anunciar? 3267-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net

Agenda Cultural

As informações abaixo são de responsabilidade dos
centros culturais e estão sujeitas a alterações.
Otto. O artista pernambucano apresenta o show “Ottomatopeia”, com canções
inéditas sobre humanidade, tempos difíceis, amor e vida. Às 21h. R$ 34 (inteira) | R$ 17 (meia).
Dia 16 - Peça teatral infantil "Pelos 4
cantos do mundo", às 17h. R$ 12 (inteira) | R$ 6 (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 7 (a partir) - Adaptação de Miguel
Falabella, “O Homem de La Mancha”.
Horários variados. Consulte site do teatro.

LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB
DO BANDOLIM – Praça Geraldo Simonard (Praça do Barro Vermelho), no
Pechincha. Informações: 3596-5911.
Foto: Internet / Divulgação

Foto: Internet / Divulgação

Dia 1 (até dia 29) - Exposição “Tempos de
cor”, do artista plástico Alex Dultra. De terça a sexta, das 14h às 21h. Entrada franca.
Dias 1, 2, 8 e 9/6, às 21h e 3 e 10/6, às 19h
Peça teatral "Contos negreiros do Brasil". R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia).
Dia 15 - Show com o cantor e compositor

Dia 16 - Show com a célebre banda cover
dos Beatles, Black Bird, às 20h. Abertura dos portões às 19h. Antecipado: R$25
(promocional) | Na hora: R$30 a meiaentrada (todos pagam meia-entrada).

Dia 24 - V-trix no arraiá da Lona, às 19h.
O espaço disponibilizará brinquedos para
as crianças e diversas barracas com comidas típicas. Ingressos (meia): R$ 20,00
(antecipado) | R$ 30,00 (na hora).

Cidade das Artes: Av. das Américas, 5.300 - Barra da Tijuca
www.cidadedasartes.org

Todos os sábados - "Nosso baile é Sábado". Sempre com uma banda diferente. Das 18h às 22h. Entrada: R$ 10,00
Bandas: 02/06 - Banda Milênio, 09/06 Tuca Maia, 16/06 - Banda Phenix, 23/06
- Banda Rio Postal e 30/06 - Banda Novos Tempos.
Todos os domingos - Noite do Forró
no Clube Português. Entrada: R$ 10,00.
Das 18h à 0h. sempre com Luigi, Nativos
do forró, garotinho e convidados.
Todos os terceiros sábados de cada
mês temos Feira, Bazar e Cia das 10h
às 15h. Entrada franca.

O cantor e compositor sobe ao palco com canções inéditas e autorais, que
tratam com profundidade de temas como: humanidade, tempos sociais
difíceis, amor e vida. O álbum “Ottomatopeia” é considerado pelo artista o
mais completo que já lançou até hoje. Estas abordagens associadas aos
cinco anos em que o álbum levou para ser finalizado atribuem amadurecimento ao trabalho, que foi produzido por Pupillo, membro da banda Nação Zumbi.
Dia 15, às 21h. R$ 34 (inteira) | R$ 17 (meia)
Av. Geremário Dantas, 940, Freguesia - Jacarepaguá
Tels.: 3312-3753 / 3312-3788

Foto: Internet / Divulgação / Cena Musical

Estacionamento pago no local
(750 vagas).

Toda quarta-feira - Baile dos amigos da
dança, com 2 dj’s. Entrada franca. Das
18h às 22h.

Foto: Kenza Said

Foto: Divulgação / cidadedasartes.org

Com Mateus Solano, Miguel Thiré,
e direção de Marcos Caruso e texto de Daniela Ocampo, a comédia
fala da febre contemporânea da
autoexposição e da necessidade de
estar online acompanhando tudo e
todos. Espetáculo volta ao Rio de
Janeiro para apenas duas apresentações dias 09 e 10 de junho.
Sábado às 21h. Domingo às 18h.

Primeiro domingo de cada mês - "Almoço português" com rancho/ buffet variados/ mesa de frutas/ churrasco/ danças
tipicas e muito mais. Das 11h às 16h30.

Homem de La Mancha
no Bradesco

Otto no Teatro Sesi

Selfie na
Cidade

CLUBE PORTUGUÊS JACAREPAGUÁ
Rua Ariapó, 50 - Taquara
Informações: 2423-3585 / 3251-3585
direcao@clubeportuguesjpa.com.br
www.clubeportuguesjpa.com.br
Dia 10 - Peça teatral infantil "Princesinha
Sofia", às 15h.

Dia 23 - Cine & Rock na Praça, às 19h.
Show de rock com bandas independentes. 19h - Banda de Abertura: Banda
DiMarola (HARDCORE) | 19:30 - Banda Vozes do Abismo (Crust Punk) |
20:00h - Banda Atraso de Vida
(NOISEPUNK/CRUST/GRIND) | 20:30
- Banda Catiço (Psychocore) | 21:00 Banda Lagarto Rei (Stoner).
Foto: Internet / Divulgação

TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788
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A adaptação de Miguel Falabella
transpõe a história original da peça
“Man of La Mancha”, de Dale Wasserman, ao cotidiano brasileiro: da
Inquisição Espanhola para um hospício brasileiro dos anos 50. A inspiração do diretor para cenários e
figurinos é direta desse ambiente: as
obras do artista plástico Arthur Bispo do Rosário, um dos internos da
Colônia Juliano Moreira (RJ).
A partir do dia 7 (veja online)
www.teatrobradescorio.com.br.
Endereço: Av. das Américas, 3900
– loja 160 - Shopping VillageMall
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FÁBIO GUEDES – SUBCOMANDANTE DO 12º GBM (JACAREPAGUÁ)

Licenciamento simplificado para pequenos

negócios no Corpo de Bombeiros
O 12º GBM (Jacarepaguá) torna público que o Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio de Janeiro aderiu à Redesimples e simplificou a regularização de empresas de baixo risco.
Agora, é possível solicitar o Certificado do Corpo de Bombeiros, de forma
online, após fazer o registro da empresa.
O processo é mais ágil e didático, com
11 perguntas simples e auto declarações,
nas quais o empreendedor, por meio do
site da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro (JUCERJA), integrado ao
sistema do Corpo de Bombeiros, confirma a veracidade das informações
apresentadas, o cumprimento das exigências de segurança necessárias e
acompanha seu processo.
Quais os principais critérios para o
Processo Simplificado?
• Menos de 900 m² de área total
construída;

• 1 ou 2 pavimentos. Tanto jirau, como
mezanino, contam como pavimento;
• Não exercer atividade de reunião de
público. Exemplos: boates, casa de
festas, igrejas, circos, restaurantes com
música ao vivo e locais com auditório;
• Não possuir canalização de chuveiros automáticos do tipo de Sprinkler;
• Até 02 cilindros de 13 Kg ou 45Kg
de GLP. Os cilindros precisam estar em
pavimento térreo, no exterior e fora da
projeção da edificação;
• Comercializar, armazenar ou manipular até 200 litros de inflamáveis e/
ou combustíveis.

Como é a tramitação do Processo
Simplificado?
O Processo Simplificado começa na
página da web da JUCERJA. No site
da Junta (www.jucerja.rj.gov.br), utilize o Regin, que é o sistema utilizado
para registro de empresas. Caso ainda não seja cadastrado, será necessário realizar o cadastro.
O Certificado de Aprovação Simplificado tanto poderá ser obtido durante a abertura de uma empresa ou por
uma empresa já existente, bastando
apenas atender os requisitos.
Informações: Site da Diretoria
Geral de Serviços Técnicos (DGST www.cbmerj.rj.gov.br/page/148)
ou no quartel mais próximo.

É morador ou trabalha em Jacarepaguá? Não se preocupe!
O 12° Grupamento de Bombeiros Militar, localizado na Rua Henriqueta, 99,
Tanque, está empenhado em minimizar
os riscos de acidentes em nossa área
de atuação, aumentando o número de
estabelecimentos em conformidade
com as normas de segurança contra
incêndio, pânico e intensificando as
fiscalizações.
Vale ressaltar que ainda é possível realizar a legalização dos estabelecimentos pela tramitação presencial, bastando somente preencher o requerimento no site da DGST e apresentar os
documentos requisitados no protocolo
do 12° Grupamento de Bombeiros.
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Visite Campina Grande e conheça
o maior São João do Mundo
Localizada a 120 quilômetros da capital João Pessoa, o município abriga
um dos principais polos industriais e
tecnológicos do Nordeste brasileiro.
Neste período do ano, o destaque no
local são os festejos de São João, que
acontecem entre os meses de junho
e julho, reunindo turistas do Brasil e
de outros países.

Foto: Internet / Divulgação / Wikipedia / paraibaconfidencial.com.br / badini.com.br

Campina Grande é a segunda cidade mais populosa do estado da Paraíba, possuindo atualmente 408.000 habitantes.
quitutes típicos, quanto em receitas
mais elaboradas. Outro destaque é o
palco de 360°, que nesta edição receberá shows de Wesley Safadão, Elba
Ramalho, Léo Santana, Bell Marques,
Luan Santana, Matheus e Kauan, além
de artistas locais como Amazan e Flávio José. Quem preferir, pode curtir
as festas que ocorrem em outros polos
de eventos como o Sítio São João,
Arraiá da Casa de Cumpade, Locomotiva do Forró, entre outros.

COISA BOA NÃO FALTA
Além das festas, não deixe de curtir
um passeio pela cidade para conhecer os seus pontos turísticos.
Confira:
Maior São João do Mundo
Campina Grande espera receber entre os dias 1º de junho a 1º de julho
cerca de 2 milhões de visitantes na
festividade intitulada como “Maior São
João do mundo”, que ocorrerá no
Parque do Povo. O ambiente de 42
mil metros quadrados de área é decorado com réplicas de edificações históricas da cidade, que dão aos visitantes a sensação de estarem em um
antigo arraial do interior.
Tradição e modernidade andam juntas por lá! Os bares e restaurantes não
deixam nada a desejar. Tanto em

Açude Velho
Construído em 1830, o Açude Velho
foi o responsável por abastecer Campina Grande no período em que a cidade enfrentou grandes secas no século 19. Atualmente ele é considerado
o mais importante cartão-postal da
cidade. O manancial de 47 mil metros
quadrados tem a sua volta um calçadão com ciclovia e pistas de corrida.
Este é um lindo ambiente para assistir ao pôr do sol. No local, também é
possível encontrar o Museu de Oscar
Niemeyer, inaugurado em 2012, considerado como a última grande obra

do arquiteto.
Vila do Artesão
O espaço composto por 77 chalés
expõe para compras itens de artesanato produzidos por artistas locais.
Itens como chapéus de couro, calçados, roupas, objetos em madeira e em
barro podem ser encontrados na Vila
do Artesão. O local também conta
com um auditório para apresentações
culturais, uma capelinha típica dos
pequenos vilarejos interioranos e uma
praça de alimentação que dispõe de
alimentos da culinária regional.

cidade. O espaço de 6.700 metros
quadrados conta com pista para
caminhada, rampa de skate, campo
de futebol, quadras de vôlei, parquinho com escorregos, balanços e
outras estruturas para crianças, além
de áreas gramadas. Isso tudo sem
contar com as sorveterias, as lanchonetes e os quiosques.
Rede hoteleira::
Hotel Serrano
www.hotelserranopb.com.br
Garden Hotel Campina Grande
www.gardenhotelcampinagrande.com.br
Campina Express Hotel
www.hotelcampinaexpress.com.br
Hotel Center Express
www.hotelcenterexpress.com
Casa Blanca Express
www.hotelcasablancaexpress.com
Confortel Executive
www.reserveconfortel.com.br

Açude Velho

Parque da Criança
O Parque da Criança atrai pessoas
de todas as idades! Ele é considerado o maior parque ao ar livre da

Pacotes Rodoviários e Aéreos
CVC Center Shoping - 3189-6558
CVC RioShopping - 3570-0101
CVC Taquara - 3598-7845
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Descubra como lidar com a rotina
no relacionamento amoroso
Mais cedo ou mais tarde ela aparecerá no relacionamento a dois. Mas não se preocupe, isso faz parte! Estamos
falando da rotina. Ao contrário do que possa parecer, ela
não é nenhuma vilã da vida dos casais. Apenas indica que
o relacionamento alcançou a sua estabilidade.
O período do namoro realmente é
muito bom! Porém, após um determinado tempo de convivência, o fogo
da paixão acaba esfriando. A pessoa,
antes vista como alguém por quem
se sente grande desejo e atração, acaba
se tornando uma integrante da família.
Com quem se compartilha faturas,
gastos, assuntos relacionados a casa
e às crianças e outros temas não tão
empolgantes. Sendo assim, a necessidade de estar junto o tempo todo
não é mais regra.
As prioridades mudam e, com isso,
o relacionamento se desgasta. Alguns

se sobrecarregam de tanto trabalho,
outros exigem o perfeccionismo dentro de casa, surgem divergências com
relação a criação dos filhos e demais
questões familiares, entre outras coisas. Assim, sem que se perceba, aquela
linda atração que existia na época do
namoro acaba não conseguindo ser
visualizada em meio a tantas questões corriqueiras do dia-a-dia.
“Isso não quer dizer que o relacionamento está se desgastando, mas
sim que um dos membros está
desgastado. O olhar precisa ser direcionado sempre aos integrantes da

relação. É importante cada pessoa
fazer um levantamento de, pelo menos, 50 coisas que ela tem prazer em
realizar. A partir daí, selecionar aquelas em que se sente a vontade de
incluir o companheiro”, explica o
Master Coach Trainer e psicólogo,
João Alexandre Borba (CRP: 05/
3647). Atividades como um passeio
na orla da praia, visita a um parque
natural, fazer piquenique, ir ao cinema ou até mesmo assistir filme

junto em casa, podem ser boas opções para acabar com a mesmice.
“A rotina só se torna negativa quando
ela sai do prazer”, destaca Borba. O
especialista expõe que o relacionamento a dois funciona como um
contrato. Cada um deve saber o que
agrada a si e ao outro para fazer. O
respeito mútuo e esforço para reservar um tempo para o casal se divertir
é fundamental para o sucesso da
relação.
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FÁTIMA GUERRA

GOURMET
FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Calzone de Carne

Receita
Olá amigos! Nossa receita deste mês busca inspiração na culinária italiana, e serve como sugestão para comer acompanhando os
jogos da Copa do Mundo de Futebol. O Calzone consiste em um
disco de pizza, dobrada ao meio antes de ir para o forno. Os recheios do Calzone podem ser doces ou salgados e seguem o mesmo estilo da pizza. Esta receita usa um recheio não tradicional e
aproveita o gosto brasileiro de comer carne assada nas refeições
e no sanduíche.
INGREDIENTES DA MASSA:
• 10g de fermento biológico seco
• 1 colher de chá de azeite de oliva
• ¾ de xícara de água morna
• ¼ de xícara de leite
• 1 pitada de açúcar
• 370g de farinha
• 1 pitada de sal
• 200g de queijo muçarela ralado
• 1 ovo batido para pincelar
MODO DE PREPARO DA MASSA:
1. Faça uma mistura com o fermento, o azeite, a água, o leite e a pitada de açúcar;
2. Acrescente a farinha, uma pitada de sal e misture até formar uma massa. Deixe
a massa descansar por 30 minutos;
3. Abra a massa em disco em uma superfície enfarinhada e disponha em uma fôrma;
4. Recheie com a carne de panela e com o queijo muçarela ralado;
5. Feche a massa;
6. Pincele um ovo batido e leve ao forno por 30 minutos a 180°C.
INGREDIENTES DO RECHEIO:
• Azeite de oliva
• 500g de carne de paleta sem osso cortada em cubos
• 1 cebola cortada em cubos
• 3 dentes de alho
• Sal a gosto
• Pimenta do reino a gosto
• ½ xícara de vinho tinto seco
• 2 colheres de sopa de extrato de tomate
• 1 xícara e ½ de caldo de carne
• ¼ maço de salsinha picada
MODO DE PREPARO DO RECHEIO:
• Aqueça uma panela, regue com azeite e frite a carne;
• Junte a cebola, o alho e refogue bem;
• Tempere com sal e pimenta do reino, adicione o vinho tinto e deixe o álcool evaporar;
• Adicione o extrato de tomate e o caldo de carne. Tampe e deixe cozinhar por,
aproximadamente, 60 minutos ou até que a carne fique bem macia. Aperte a
carne com a colher para ela se desmanchar.
• Adicione a salsinha picada e reserve.
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PARA
ANUNCIAR
NESTA
SEÇÃO
ENVIE /E-MAIL
PARA ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET
OU 3627-7945
PARA
ANUNCIAR
NESTA
SEÇÃO:
3627-7945
ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET
/ CONTATO1@NOSSOBAIRRO.NET
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Horóscopo
MALU RODRIGUES

ASTRÓLOGA,
MALUCATAO@GMAIL.COM

Previsão astrológica
do mês de junho
Signo de Gêmeos:
pessoas inteligentes, o estudo, o conhecimento e a curiosidade os tornam
pessoas comunicativas em excelência. Elemento: ar. Planeta: Mercúrio. Dia
da semana: quarta-feira. Cor: amarelo. Flores: rosas.
Áries (21/03 a 21/04): planeje os acordos, as sociedades
e marque aquele encontro,
que dará a você bons frutos.

Libra (23/09 a 22/10): você
pode perceber o quanto está
sensivel às pessoas e aos fatos. Proteja-se!

Touro (21/04 a 20/05): um recolhimento fará muito bem.
Você ouvirá sua verdadeira
resposta quanto aquele relacionamento.

Escorpião (23/10 a 21/11): a
família pode crescer e, a felicidade reinará por muitos
meses.

Gêmeos (21/05 a 20/06):
nesse momento, busque os
amigos e faça bons contatos.
Mas se você estiver só poderá
ganhar um presente.

Sagitário (22/11 a 21/12): muito envolvimento com a família,
e com isso muitas realizações
acontecerão.

Câncer (21/06 a 21/07): a Lua
conjunto a Júpiter em Escorpião
poderá trazer para você algo
muito preciso. Aproveite e transforme alguma coisa na sua vida.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
Saturno e Plutão reforçam sua rotina.
As possíveis mudanças serão necessárias no seu trabalho.

Leão (22/07 a 22/08): você
estará com muita energia para
conquistar, para agradar e
assim achará aquele amor da
sua vida.

Aquário (21/01 a 19/02): muita cautela na relação, porque
Marte em Aquário não o deixa
com muita paciência para ouvir o outro.

Virgem (23/08 a 22/09): o dinheiro será conquistado se
você acreditar na sua capacidade de criar. Vá fundo e até
invente!

Peixes (20/02 a 20/03): nesse período Netuno está passando pela casa 8 e ativa o
recebimento de heranças e
aplicações financeiras.

Erros de português frequentes

REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

No dia a dia, é comum observarmos que algumas pessoas se confundem ao empregar certos vocábulos da língua portuguesa. Por isso, o Jornal
Nosso Bairro Jacarepaguá, mensalmente, dá dicas para você não fazer
feio ao se expressar. Confira os exemplos abaixo:

1) Constipado
Paulo está constipado pela gripe, e não contispado.
2) Roteirista
O roteirista escreveu uma linda história, e não roterista.
3) Orégano
Gosto de pizza com orégano, e não orégamo.
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