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INSÔNIA: A VILÃ DA NOITE
Caracterizada pela dificuldade de adormecer ou manter o sono, a insônia está
presente na vida de muitos brasileiros. O distúrbio pode gerar irritabilidade e
falta de concentração, atrapalhando a pessoa na execução de suas tarefas
diárias. Descubra como evitar o problema.
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Expediente

Pontapé nas tensões
Iniciamos o segundo semestre com
as mesmas incertezas sobre o futuro
do Brasil. A população não viu o
cumprimento das promessas feitas
pelos candidatos na eleição passada. A falta de infraestrutura na saúde
e na segurança, somada a escassez
da mão de obra especializada, como
médicos, agentes de saúde e policiais, agravam a situação do País. O
sistema de transporte também não
atende a demanda e os usuários se
veem cada vez mais estressados.
É notório que os fatores citados acima influenciem no sono dos brasileiros. Estudos apontam que 35% da
população do País sofre com insônia. Esse transtorno ocasiona riscos
à saúde e deve ser acompanhado por
um especialista. O inverno nos re-

mete a um cenário mais aconchegante e acolhedor, mas o período frio e
seco requer alguns cuidados, principalmente, aos portadores de alergias. Se você gosta de curtir a estação em cidades com temperaturas
baixas, São Joaquim (SC) pode ser
uma boa opção. Não esqueça de
levar na mala seu cachecol, casaco,
meias, luvas e botas.
Caso opte por ficar na região, aproveite para prestigiar as atrações da
agenda cultural que incluem o espetáculo “O Homem de La Mancha”,
no Teatro Bradesco; o show de Dado
Villa-Lobos, no Sesi Jacarepaguá; a
feira “Sabores da Roça”, no shopping
Downtown; e o Arraiá do Retiro dos
Artistas, que reúne nomes famosos
da música brasileira.
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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.

ADJORI-RJ

ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO
INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Encontro de Corais vai
homenagear Martinho da Vila

CLAUDIO SAMEIRO

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

A incidência do ITD sobre
os bens e dinheiro doados
e herdados
Se você recebeu a doação de bens ou direitos, precisará pagar o
Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e por Doação, mais
conhecido como ITD. Este imposto deve ser pago ao Governo do
Estado do Rio de Janeiro. Embora doações não sofram a incidência de Imposto de Renda, deve-se pagar o ITD cuja alíquota é de
4% sobre o valor do bem ou direito que está sendo recebido em
doação. Este imposto está previsto Lei nº 1.427/89 do Estado do
Rio de Janeiro, e no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal.
Um caso comum de incidência do imposto é quando um filho
recebe um imóvel doado pelo pai ou mãe. Neste caso, o ITD será
devido pelo filho, e deverá ser calculado com base no valor do
imóvel. Os cartórios de registro de imóveis cobram a comprovação do pagamento do ITD para registrarem a transmissão do
imóvel para o novo proprietário. Outro caso comum, é o de
doações em dinheiro para parentes e amigos, por exemplo. Neste
caso, o imposto também é devido. Em qualquer situação, as
doações devem ser informadas nas Declarações do Imposto de
Renda, tanto do doador, como na do beneficiário. Estão sujeitos também ao ITD, os bens recebidos por herança.
No caso de imóvel, seja por sucessão causa mortis ou por doação,
o imposto será devido ao Estado do Rio de Janeiro, caso o imóvel
esteja situado no estado. No caso de títulos, créditos, ações, quotas,
valores e outros bens móveis, o imposto é devido ao Estado do Rio
de Janeiro se nele se processar a sucessão ou tiver domicílio: (a) o
doador; (b) o donatário, na hipótese em que o doador tenha domicílio ou residência no exterior; (c) o herdeiro ou legatário, se a sucessão tiver sido processada no exterior; (d) o herdeiro ou legatário, se
o de cujus possuía bens, era domiciliado ou residente no exterior,
ainda que a sucessão tenha sido processada no Brasil.
Entre outros casos, a legislação isenta o pagamento do ITD nas
seguintes situações: (a) na transmissão dos bens ao cônjuge,
em virtude da comunicação decorrente do regime de bens do
casamento; (b) na transmissão causa mortis de valores não recebidos em vida pelo de cujus, correspondentes a remuneração, rendimentos de aposentadoria e pensão, honorários, PIS,
PASEP, FGTS; (c) na doação, em dinheiro, de valor que não
ultrapasse a quantia equivalente a 1.200 (um mil e duzentos) UFIRsRJ por ano; (d) na transmissão causa mortis de imóvel de residência cujo valor não ultrapasse 25.800 (vinte e cinco mil e oitocentos) UFIRs-RJ, desde que os herdeiros beneficiados nele
residam e não possuam outro imóvel; (e) na transmissão causa
mortis de imóvel de residência, dos Programas Habitacionais do
Governo Federal, Estadual e Municipal, para famílias com renda de até 3 salários-mínimos, desde que os herdeiros beneficiados nele residam e não possuam outro imóvel. Lembramos que,
em 2018, a UFIR-RJ está valendo R$3,2939.

A Associação Comercial e Industrial de
Jacarepaguá (Acija) promoverá no dia 22
de setembro, às 18 horas, o seu o 6º Encontro de Corais, que neste ano homenageará os 80 anos do cantor Martinho da

Vila. O evento acontece no Teatro de Câmara, na Cidade das Artes e contará com
a participação de sete corais de empresas.
Informações sobre aquisição de ingressos
na próxima edição do JNB.
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Sistema BRT completa 4 anos em Jacarepaguá

Por não precisarem ficar parados em
engarrafamentos os trajetos realizados pelos articulados são feitos mais
rápidos do que os demais meios de
transportes. Porém, não quer dizer
que você não corra o risco de se
atrasar. Isso porque os horários de
saída dos ônibus nem sempre são
respeitados. O auxiliar de almoxarifado Jivanilson Marinho (na foto)
se desloca diariamente de Madureira
para a Taquara e se queixa dos constantes atrasos. “Saio mais cedo de
casa, porque não há previsão certa
de partida. Os horários disponibilizados nos monitores dos terminais não são cumpridos sempre. Isso
agrava a lotação e prejudica demais
os passageiros”, relata.

Já Mônica Braga, moradora da Praça Seca, explica que conseguir entrar
no veículo é um sacrifício. “Muitas
vezes tenho que ficar um tempão
aguardando na estação para conseguir entrar no BRT, tendo em vista
que todos passam lotados. Alguns
nem estão tão cheios, mas as pessoas ficam aglomeradas nas portas,
impossibilitando outras de entrar”,
desabafa. De fato, como se já não
bastassem os problemas ocasionados
pela má administração, a falta de educação de algumas pessoas prejudica
bastante. A situação se agravou demais nos últimos anos por conta de
atos de vandalismo e calotes, que já
geraram ao sistema nestes quatro anos
o prejuízo de milhões de reais.

Desatando nós para
melhorar a P
raça Seca
Praça

Pense em um bairro degradado, com ruas
esburacadas, galerias pluviais entupidas, lixo
acumulado, via em que a contra-mão era
institucionalizada, tudo isso sem tocar no
assunto da violência. Estamos falando da
Praça Seca. O vereador Felipe Michel,
nascido e criado na Praça Seca, sente saudade do bairro bucólico onde cresceu, com
cinema, coreto e pipoqueiro na pracinha. O
coreto, principal símbolo do local, está sendo reformado, a pedido do vereador, pela
Secretaria de Conservação, e o próximo alvo
é o chafariz, que chegou a voltar à ativa no
ano passado, mas agora parou de novo.
Moradores pediram ao parlamentar que a Rua
Florianópolis voltasse a ter mão dupla, facilitando assim o trânsito na região. A CET Rio
fez as obras de adequação, e desde o fim
de junho o pedido foi atendido. Michel soli-

citou também ao órgão um estudo sobre o
trânsito das redondezas para verificar a
possibilidade das outras ruas também retornarem ao fluxo anterior às obras do BRT
Transcarioca.
A Policlínica Newton Betlhen ganhou
melhorias, com a troca da direção, e com o
funcionamento do ar condicionado (antes
inoperante). Obras emergenciais e manutenção da área externa foram feitas. Algumas ruas ganharam uma repaginada com
limpeza da galeria das águas pluviais, poda
de árvores, troca de lâmpadas e tapa buracos. Vitórias básicas que o bairro não via
há muito tempo. Claro, que ainda falta muito
para que a transformação seja completa, mas
o caminho está sendo trilhado. E a população pode contar com o vereador Felipe
Michel para todas as demandas do bairro.

Foto: Alessandra Nunes

O BRT Transcarioca chega ao seu 4º ano de existência sem
ter muito o que comemorar. Asfalto esburacado, ônibus e
estações depredados, superlotação e falta de segurança são
alguns dos problemas vivenciados pelos usuários do sistema.
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DEM lança Rodrigo Maia e Eduardo Paes
como candidatos às eleições de 2018

“O título da campanha ‘Vamos
recomeçar o Brasil’ significa um
novo tempo. Muitas pessoas deixaram de confiar nos políticos e
na política, pelos maus exemplos
que viram. Sei que o Rodrigo tem
coração e coragem para mudar o
nosso País”, explanou o presidente
do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto. O que ninguém esperava era que o líder da legenda
aproveitasse a oportunidade para
anunciar a pré-candidatura de
Eduardo Paes ao Governo do
Estado. “Sei que você pediu para
que eu não falasse isso. Mas, eu
não poderia estar aqui e deixar de

dizer que o Rio precisa de você”,
argumentou Neto a Paes.
Um pouco antes, o antigo prefeito do Rio, que saiu do PMDB e
migrou para o DEM recentemente, havia discursado sobre a alegria
de retornar à “Casa dos Democratas”. Mas, não anunciou nada sobre
seu futuro político, alegando compromissos profissionais. Paes destacou a importância da candidatura de
Rodrigo Maia a Chefe de Estado.
“Eu e Rodrigo sempre fomos amigos, apenas deixamos de ser companheiros (de partido). Ele tem
maturidade para administrar, sabendo que o adversário político não é

Foto: Ernani Matos

O Centro de Convenções Riocentro sediou no dia 9 de
junho um evento promovido pelo DEM para a campanha
de candidatura de Rodrigo Maia à Presidência da República nas próximas eleições.

Rodrigo Maia, Cesar Maia, Antônio Carlos Neto e Eduardo Paes

um inimigo e, acima de tudo, é um
homem que se preocupa com o que
as pessoas estão passando”, expôs.
Ao final do evento, Rodrigo Maia
lembrou que a crise econômica enfrentada pelo Brasil entre os anos
de 2013 e 2016 serviu como oportunidade para mostrar a importância de os representantes dos brasileiros somarem forças. “De fato, é
necessário unir o Brasil e mostrar

que políticos que pensam diferente podem dialogar e discutir projetos. Nós, do DEM, temos a capacidade de dialogar com equilíbrio
e a nossa maior responsabilidade é
o Brasil”, destacou Maia.
O evento lotou o auditório e contou com a presença do pai de Rodrigo Maia, Cesar Maia, e de líderes políticos de diversos municípios
do Rio e de outros Estados.

Pouco efetivo e falta de infraestrutura
são destaques em reunião do CCS
O evento, que contou com a participação de autoridades e moradores
do bairro, reuniu cerca de 45 pessoas que protestaram contra a falta de
efetivo em algumas áreas da região.
Os participantes relataram incidentes
nos bairros do Tanque , Taquara e
Praça Seca, incluindo assaltos nas
proximidades de igrejas nos horário
das missas. O comandante do 18º
BPM, Marcos Netto, explicou que a
unidade sofre com a falta de efetivo
e disponibiliza seus homens em pontos
estratégicos dos bairros. Com relação
a ocupação do Exército na região,
Netto explicou que ela não tem caráter definitivo, mas visa apenas reforçar temporariamente a manuten-

ção da estabilidade. “A intervenção
das Forças Armadas não acontecerá
da forma que a população acredita. A
atuação delas é outra!”, destaca o
comandante do 18º BPM.
Já o delegado Rodolfo Waldeck, titular da 32ª DP (Taquara) relatou a necessidade de mais apoio e infraestrutura para que a polícia civil consiga
realizar o seu trabalho de forma
satisfatória. “Uma goteira na delegacia foi consertada por moradores.
Espero que as autoridades reestabeleçam os seus compromissos com a
sociedade”, desabafa. Na ocasião,
Waldeck também abordou o caso do
falecimento na residência de um morador do Gardênia Azul, que trouxe

Foto: Nelson Cardoso

Segurança pública foi um dos principais temas da reunião do Conselho Comunitário de Segurança da 18ª AISP
(Jacarepaguá), realizada na Taquara no dia 28 de junho.

Dutra (GM), delegado Rodolfo Waldeck, Rodrigo Rangel e comandante Marcos Netto

a tona a discussão sobre a responsabilidade do município em fazer a retirada do corpo, em vez da Polícia Civil,
que tem outras atribuições.
O presidente do Conselho Distrital
de Saúde, Azaury Alencastro, esclareceu que o setor sofre com a escassez de diversos recursos, que
inclui a falta de medicamentos e
serviços de limpeza. “O problema
acarretará em redução nos horári-

os de funcionamento das Clínicas
da Família”, lamenta Alencastro.
Também estiveram presentes no
encontro representantes da Guarda Municipal, do Parque Estadual
da Pedra Branca, além da equipe do
CCS 18ª AISP. O próximo encontro será no dia 26 de julho (quinta-feira), às 9 horas, em uma casa
de festas localizada na Rua Reverência, 172, Curicica.
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Descubra como combater a insônia

A insônia é caracterizada por uma
incapacidade de iniciar e/ou manter o sono ou devido a um despertar mais cedo do que o planejado.
O transtorno chega a atingir até
35% dos brasileiros, de acordo com
o Instituto do Sono. O paciente que
sofre com a insônia, além de passar horas na cama tentando retomar
o sono, acaba tendo que lidar com
diversas consequências oriundas
das noites mal dormidas.
Segundo Victor Calil (CRM: 958166RJ), neurologista do Hospital Rios
D’Or o quadro de insônia é classificado com base no período de sua
permanência. “Quando a insônia
dura menos de três meses, dizemos
que é um quadro transitório. Mas,
se ocorre por mais tempo, é considerada como insônia crônica. Baseados nisso, definimos a causa e o tratamento mais adequado para cada
paciente.”, destaca o médico.
O especialista esclarece que quando
a insônia é transitória, está relacionada com eventos estressantes do
dia-a-dia, como problemas financeiros, conjugais ou de trabalho. A troca
de travesseiro, colchão ou a mudança do ambiente onde se dorme,
também podem gerar o problema

durante um tempinho. Porém, se a
insônia permanece por mais de três
meses, é necessária uma avaliação
clínica. “Algumas condições médicas como depressão, ansiedade e
distúrbios do sono como a apneia
obstrutiva também podem influenciar no sono. Em algumas pessoas, por outro lado, a insônia ocorre sem causa aparente e pode até
ter origem genética”, explica Calil.
O sono inadequado tem repercussões no dia-a-dia. Isso porque o
paciente com insônia pode ter
irritabilidade, esquecimento, ou
dificuldade de concentração para
realização de suas tarefas diárias.
O que pode comprometer a performance da pessoa no trabalho, ou
nos relacionamentos pessoais. Para
auxiliar no tratamento da insônia, algumas dicas são:
• Tentar não mudar muito o horário
de dormir e de acordar todos os dias;
• Evitar bebidas com cafeína ou com
álcool próximo da hora de dormir;
• Evitar o uso de dispositivos que forneçam luz artificial perto da hora de
dormir, como smartphones e e-books;
• Ajustar o ambiente em que se
dorme, tornando-o mais confortável, escuro e silencioso;

Foto: Designed by Katemangostar / Freepik

A hora de dormir realmente é maravilhosa, mas esse
momento tranquilo e relaxante acaba sendo um pesadelo para quem sofre de insônia. Ela se deve a diversos
fatores e indica que algo não está indo bem e necessita
ser observado.

• Tentar não ficar se forçando a
dormir ("fritando na cama"). Quando a pessoa não consegue dormir
em 10-20 minutos o ideal é mudar
de cômodo e realizar alguma atividade relaxante;

• Evitar cochilos durante o dia;
• Medicamentos para dormir podem ser usados em algumas situações mais extremas, mas sempre
por curtos períodos e sob orientação médica.
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Bem Estar

Evite crises alérgicas no inverno
Foto: Designed by Freepic.diller / Freepik

Quem sofre de alergia enfrenta vários desafios para se manter bem no inverno. Espirros, olhos inchados e coceiras são
alguns dos sintomas mais comuns nesta época do ano.
Passar muito tempo em ambientes
fechados para se abrigar do frio, pode
agravar o problema. Isso porque a
pessoa fica exposta a várias substâncias que causam alergias, conhecidas como alérgenos.
“Para evitar o desencadeamento de
crises alérgicas, é importante redobrar os cuidados contra os fungos,
ácaros, poeira, mofo, bolor, pelos e
saliva de animais domésticos”, destaca a otorrinolaringologista do Hospital Rios D’Or, Monica Barros
(CRM: 52.62627-9). Ela dá dicas de
cuidados indispensáveis a serem
adotados por quem sofre de alergia.

Confira:
Confira:
• No período de frio intenso e tempo seco, característicos do inverno,
evite confinamentos e, se possível,
utilize umidificador de ambientes;
• Mantenha a casa sempre arejada,
com janelas abertas para o vento
circular e diminuir o excesso de
umidade nos armários;
• Cuide bem da alimentação optando
por alimentos ricos em vitamina C,
que reforçam o sistema imunológico;
• Ingira líquidos como água e sucos, para
manter o organismo bem hidratado;
• Use agasalhos ao sair dos ambien-

tes fechados (e, portanto, mais aquecidos), evitando as grandes variações
de temperatura corporal;
• Mantenha a vacinação contra a
gripe em dia, bem como as medidas

preventivas para doenças respiratórias crônicas;
• Faça sempre uso de hidrantes para
pele e lábios;
• Evite banhos muito quentes.
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Direito
MARIA HELENA DOS SANTOS

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

Direito Preventivo

Freguesia recebe Manhã Literária
Foto: Colégio Gau

Caro leitor, vamos conversar sobre Direito Preventivo. “Sem a
consultoria e assessoria jurídica praticada de forma preventiva, as
empresas estarão incidindo em custos judiciais altos e riscos ao
negócio que podem ser evitados.”
A cultura do país é fazer prevalecer o litígio. Tem-se o entendimento
que a prevenção é um ato de covardia. Ao contrário, evitar um
litígio é ter uma atitude inteligente. A micro e pequena empresa
tem uma sobrevida de até cinco anos comprovados estatisticamente. Muitas delas morrem no primeiro ano de vida. E seu infortúnio se dá muitas vezes, por falta de orientação jurídica ou por
negligência advindas de situações que poderiam ser evitadas.
Bastando para isso criar o hábito de consultar o advogado para
adquirir conhecimento jurídico quanto a sua forma de existir e se
manter no mercado, se eximindo, inclusive, de gastos desnecessários. No litígio tudo se torna mais caro, qualquer que seja a área
a ser apreciada. O advogado, ao calcular seus honorários, o
dimensiona ao tempo que aquele processo levará até a sentença. Pequenas e médias empresas não costumam ter um departamento jurídico e nem precisam, na realidade. Basta que criem
o hábito de consultar um profissional de direito para avaliar o risco jurídico antes de o litígio acontecer, aponte-lhe onde está incorrendo em erro, o que fazer para evitá-lo, e se já se encontra
nessa fase o que fazer para minimizar o custo e a repercussão
negativa que acarretará. Toda empresa, seja ela pequena, média
ou grande lida com cliente direta ou indiretamente. Está-se falando em sonhos, em ideais, necessidades lugares esses que todo
cuidado ainda é pouco. Se o empreendedor, aqui fornecedor,
conhecer seus direitos e deveres e os do cliente terá condições
de passear nesse cenário com muito mais segurança, confiança
e certeza de seus atos, incluindo as virtuais. Mas isso só será possível se adotar o hábito de consultar um advogado para entender
como ocorre o processo e de quebra fidelizará o cliente trazendo
uma relação transparente, com garantias legais, confeccionando um contrato justo e de boa-fé, princípios básicos de um contrato mais simples. A avaliação do risco jurídico, quanto a criação
da própria empresa é de grande relevância.
Prevenir é menos dispendioso, mais saudável e mais inteligente.
Espero ter contribuído mais uma vez.
Qualquer dúvida entre em contato através do e-mail: oficinadedireito@gmail.com
Fique em paz e com Deus !

O Colégio GAU promoveu a Manhã Literária no Paraíso, em parceria com o condomínio de mesmo nome, na Freguesia, no
dia 23 de junho. O evento organizado pelos escritores Glenda Maier e Emmanuel
Cavalcanti homenageou crianças e adultos participantes de recitais de poesias.
Na ocasião, Cavalcanti ressaltou a oficialização do Cordel como Patrimônio Imaterial

do Brasil, enquanto Maier declamou alguns
de seus poemas, sendo aplaudida pelos
participantes. O encontro também contou
com a presença de artistas plásticos, poetas, filósofos, artesãos e da comunicóloga
e coach Jurema Carvalho (autora do projeto “Conexão Harry Potter e a Pedra
Filosofal”), além de moradores da região e
alunos do GAU.
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Agenda Cultural

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

Dia 25 - Peça teatral musical infantil
"Makuru - um musical de ninar". De José
Mauro Brant e Tim Rescala. Às 15h.
R$ 12 (inteira) | R$ 6 (meia).

(Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do
Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)
Valor e venda de ingressos:
http://www.teatrobadescorio.com.br/
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Estúdio Jorge Bispo

TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788
Dia 17 (até dia 20) - 4ª mostra de artes cênicas
do Teatro SESI Jacarepaguá. Às 19h30.
Entrada franca.
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Dia 28 - Vila Anime na Lona. Concurso
Cosplay; Swordplay (Arena Medieval);
Show de Talentos; Animekê & Quiz;
Concurso Cospobre; Arena Games (PS4,
XBox One, Wii U); Stands Anime Fãs;
Distribuição de Doces; Cama Elástica;
Batalha de Cotonetes; Caça ao Tesouro; E muitas surpresas. Ingressos: antecipado R$ 15 | 1º lote - R$ 20 | 2º lote
No dia do evento - R$ 25.

Colônia
de Férias

Dia 21 - Show com o cantor e guitarrista
ex-Legião Urbana Dado Villa-Lobos, que
lança turnê do seu quarto trabalho solo:
“Exit”. Às 21h. R$ 34 (inteira) | R$ 17 (meia).

Dia 27 - Peça teatral "O jornal - The Rolling
Stone". Baseado em histórias reais, o espetáculo debate o amor, a identidade e o
preconceito contra homossexuais. Direção
de Kiko Mascarenhas e Lázaro Ramos. Às
21h. R$ 22 (inteira) | R$ 11 (meia).

Até dia 29 - 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.

Avenida das Américas, 500
Barra da Tijuca
www.downtown.com.br

A festa junina do Retiro dos Artistas vai acontecer nos dias 02, 03, 04 e 05
de agosto, às 18 horas. A programação inclui a participação de Alcione,
Belo, Rodrigo Teaser, DJ Marlboro, entre outros. Ingresso: R$ 15, pelo site
www.ticketmais.com.br.
A instituição fica localizada na Rua Retiro dos Artistas, 571, Pechincha.
Informações: 3327-4591 / 3382-3730 / retirodosartistas@globo.com.
www.retirodosartistas.org.br

Foto: Internet / Divulgação / mobilityshow.com.br

Foto: Internet / Divulgação / retirodosartistas.org.br

Foto: Divulgação
Internet / Divulgação
/ Reprodução
/ Reprodução
Facebook DowntownRJ
Facebook DownownRJ

A 1ª edição do Sabores da Roça que
acontecerá nos dias 19, 20, 21 e 22
de julho no Shopping Downtown,
que irá contar com o melhor da
gastronomia, produtos artesanais e
muita música sertaneja. Além de
consumir no local, o público levará para a casa iguarias da roça como queijos, pães, doces, embutidos e bebidas especiais: vinhos,
cervejas e cachaças.

Mobility & Show
no Riocentro

Arraiá do Retiro será em agosto

Roça no
Downtown

Uma colônia de férias idealizada
pelos organizadores do projeto
conexão Harry Potter visa explorar
o universo lúdico de crianças e
adolescentes com idades entre 8
a 16 anos. A programação une
aprendizado com diversão e
acontecerá entre os dias 23 a 27
de julho, na Estrada do Pau Ferro, 927, Pechincha.
Informações: 9-9666-9118.

Exposição de automóveis, veículos
e adaptações, equipamentos e serviços para pessoas com deficiência
e familiares, idosos e pessoas com
mobilidade reduzida e sequelas
motoras. Entrada franca.
De 27 a 29 de julho.
Avenida Salvador Allende, 6.555
Barra da Tijuca
mobilityshow.com.br
riocentro.com.br
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Spin Active 2019: um carro ideal
para a sua família

Renné Martin (renne@nossobairo.net)

Neste mês, as concessionárias recebem o lançamento
mais esperado da Chevrolet. A mini van Spin Active
2019 chega impressionando por seu confortável espaço interno com capacidade para sete passageiros. A
inovação nos acabamentos internos com materiais
Premium deixaram o seu interior com um visual moderno e sofisticado.
Externamente, a principal mudança
foi na frente do veículo, que está semelhante ao sedan Cobalt reestilizado.
A traseira também sofreu alteração, a
tampa do porta-malas foi redesenhada.
As lanternas duplas foram esticadas
e invadiram a tampa do porta-malas,
seguindo a tendência de aumento na
capacidade de carga, além disso foi
incluído um rack de teto.
A parte mecânica e de suspensão não
sofreram muitas mudanças em relação às versões anteriores. Segundo a
GM, o motor e o câmbio tiveram
atualizações eletrônicas para deixar
as trocas de marchas mais rápidas,
enquanto a suspensão foi recalibrada.
Já na segurança, o Spin ganhou cinto

de três pontos e apoios de cabeça
para todos os ocupantes, além do
sistema Isofix de fixação de cadeirinhas. A lista de equipamentos de
série ficou mais recheada, com
câmera de ré, sensor de chuva,
acendimento automático de faróis
e alerta de esquecimento de pessoas ou objetos no banco traseiro.
Quanto ao sistema multimídia, o
Spin vem com todas as facilidades
dos carros tops da Chevrolet, incluindo bluetooth, Chevrolet MyLink
(integração completa com o Android
Auto e Apple CarPlay) e da tecnologia OnStar que oferece uma série
de serviços em segurança e praticidade na estrada.

Conheça e faça um teste drive na Gmais Chevrolet, localizada na Estrada Coronel Pedro Correia nº74, Jacarepaguá - Tel.: 3609-6100
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Foto: Nelson Cardoso

Foto: Paróquia N. Sra. do Rosário de Fátima e Santo Antônio de Lisboa

Festa do Padroeiro reúne
Escola promove Arraiá
centenas de pessoas na Taquara no Pechincha

Padre Júlio César Santos se reúne com crianças e jovens da paróquia
Barraquinhas, danças de quadrilha, coroa
de santo Antônio, procissão e missas marcaram a “Festa do Padroeiro”, que aconteceu na Igreja N. Sra. de Fátima e Santo
Antônio de Lisboa, na Taquara, entre os dias
10 e 17 de junho. A comemoração reuniu

centenas de fieis e moradores da região que
puderam se divertir ao som de músicas
juninas e se deliciarem com diversas guloseimas típicas. Os valores arrecadados na
festa foram revertidos em recursos para a
conclusão de obras na igreja.

Milhares de pessoas prestigiaram o tradicional Arraiá do Colégio Servita Nossa Senhora Rainha dos Corações (Pechincha), no dia 9 de junho. O evento foi

marcado por um dia inteiro de brincadeiras, barraquinhas, danças de quadrilhas e
de outros estilos, coroações de sinhazinha
e coronel, entre outras atrações típicas.
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Espaço Pet

Fique atento aos sinais de depressão em pets

Entre os animais que lideram o
ranking dos que sofrem depressão
estão os cães, e depois os gatos. Cada
animal responde ao distúrbio de
maneira diferente, ainda que pertencente a mesma espécie. Diagnosticar
os sinais de depressão nos animais não
é uma tarefa fácil. A veterinária Gerusa
Valverde Lima (CRMV-RJ 7832)
explica que os sintomas são bem parecidos com os da depressão de humanos. “O animal costuma ficar isolado, retraído e recusa a se alimentar.
Essa apatia pode ser percebida, inclusive, quando ele não responde aos
estímulos de seu dono. Outros podem
sentir medo atípico de algo novo que
lhes é apresentado e, assim, se tornarem agressivos”, esclarece. Nesses ca-

sos, seus tutores devem procurar o auxílio de um especialista.
Geralmente o tratamento é feito visando reintegrar do animal ao seu
ambiente. Carinho e alimentação adequada podem auxiliar na recuperação
do bichinho e, em determinados casos, o veterinário pode indicar medicações específicas. Com certeza, melhor do que remediar, é prevenir.
Algumas dicas para manter o seu pet
saudável são: manter ele sempre ativos, levando-o para brincar, passear
e fazer exercícios, preferencialmente
uma vez por dia. Se a sua rotina obrigaos a ficarem muito tempo sozinhos,
a recomendação é dar bastante carinho e atenção no período em que se
passa na companhia deles.

Foto: Designed by nikitabuida / Freestockcenter / Freepik

A depressão é uma doença que também acomete aos animais. A ausência dos tutores em casa por longos períodos
do dia ou perda dos mesmos por abandono ou morte, a chegada de outros animais de estimação ou o nascimento de
crianças e a mudança de ambiente são alguns dos motivos
que contribuem para tristeza profunda nos pets.

Cãozinho abandonado ganha nova dona
Lembra do cachorrinho abandonado
nas ruas da Taquara que estampou o
“Positivo e Negativo” do mês passado?
Temos uma boa notícia: ele ganhou uma
nova dona e atende todo feliz pelo nome
de Valentino. Nós, do JNB, estamos
muito contentes de compartilhar esta
novidade! Que assim como o Valentino,
outros animais sejam adotados por
donos que, de fato, saibam a importância que um amigo pet tem.

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

“Acreditando
no Hexa”

TITI

“55 dias de
pura energia”

THOR

"13 anos, levado,
companheiro e rei do
coração da minha
mãe Simone"

CIRO

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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Dicas de Concursos

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC - RJ)
A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro está com
inscrições abertas para o processo seletivo que objetiva à
contratação de professores para atuarem no Colégio Indígena
Estadual Guarani Karai Kuery Renda, em Angra dos Reis.
Ao todo são oito vagas disponíveis para docentes do ensino fundamental e 30 para o ensino fundamental e médio. Os profissionais
admitidos atuarão em contratos temporários. As inscrições são contínuas e os interessados em se candidatar devem preencher o formulário por meio do endereço eletrônico www.rj.gov.br.

A reunião do Grupo de Apoio a familiares e
cuidadores com pessoas com Alzheimer já
tem data marcada em julho: dia 30, às 16
horas. O encontro mensal coordenado pela
psicóloga do Hospital Rios D’Or, Mariana
Guedes tem como objetivo orientar e promover a troca de experiências entre familiares
e cuidadores gere uma conduta de melhor
qualidade de vida àqueles que têm o diagnóstico de Alzheimer. “Estes encontros consistem em um trabalho multidisciplinar dos
especialistas do Hospital Rios D’Or acerca

do tratamento e cuidado de pacientes com
Alzheimer. Trata-se de uma contribuição
social, sendo um trabalho de apoio e orientação às famílias e cuidadores que lidam com esta doença”, expõe a coordenadora Mariana Guedes. Os interessados
em participar deverão se inscrever pelos
telefones: 2448-3646/2448-3549, ou pela
internet:
marketing@riosdor.com.br,
Facebook: grupoapoioalzheimer. O hospital
fica localizado na Estrada dos Três Rios,
1.366, Freguesia.

Saúde em Jacar
epaguá
Jacarepaguá
ganha rreforço
eforço
Foto: Reprodução Facebook CMS Newton Bethlem

Confira as especialidades as quais são destinadas as vagas:
Anatomia Patológica (2), Matemática, com Subáreas Álgebra,
Análise, Equações Diferenciais Ordinárias, Geometria Diferencial, Probabilidade, Educação Matemática ou História da Matemática (2), Probabilidade e Estatística (1), Educação (1) e Matemática/ Ensino de Matemática (1), Avaliação Psicológica (1); Cartografia (1); Circuitos Elétricos (1); Comunicação Visual (1); Concreto Protendido e Concreto Armado (1); Direção de Arte (1);
Educação Linguística em Português/Alemão (1); Endodontia (2);
Energias Renováveis (1); Engenharia de Petróleo (1); Engenharia de Software (1); Ensino de Matemática (1); Geografia Humana com Ênfase em Geografia do Brasil (1); História da América
no Século XIX (1); Língua Portuguesa (1); Marketing Digital (1);
Mecânica dos Solos (1); Mecânica e Dinâmica dos Corpos Rígidos, Elásticos e Plásticos (2); Métodos Quantitativos para Ciências Sociais (1); Operações Unitárias (1); Organização, Tratamento, Recuperação e Tecnologia da Informação (1); Patologia Clínica/ Análises Clínicas: Ênfase em Parasitologia Clínica (1); Prótese
Parcial Fixa (1); Psicologia Social e Institucional (1); Química Nuclear e Radioquímica (1); Radiologia Médica (1); Relações
Étnicoraciais nas Escolas (1); Saúde Mental e Psiquiatria na Infância e Adolescência (1); Segurança da Informação (1); Segurança, Meio Ambiente e Qualidade na Construção Civil (1); Sistemas Prediais (1); Formação de Professores (1); Trabalho, Questão Social e Serviço Social (1); Direito Penal (1); Fonoaudiologia
com Ênfase em Saúde Coletiva (1); Engenharia de Produção (1);
Física Geral (1); Estatística e Pesquisa Operacional (1); Geometria Diferencial e Análise Funcional (1); Gestão da Produção (1);
Métodos Quantitativos Aplicados, Matemática Financeira e
Metodologia Científica (1).

Grupo de Apoio a familiares e
cuidadores de pessoas com
Alzheimer se reúne na Freguesia
Designed by katemangostar / Freepik

Universidade Federal Fluminense (UFF)
A Universidade Federal Fluminense abre processo seletivo para
contratação de 51 docentes. Com carga horária de 20 horas como
Adjunto A ou 40 horas de Dedicação Exclusiva, a remuneração dos
aprovados de nível superior tem valor entre R$ 2.236,30 e R$ 9.585,67.
As inscrições deverão ser efetuadas até o dia 12 de julho e estão
submetidas à análise e a julgamento pelo Departamento de Ensino responsável pelo concurso. As taxas têm valores de R$ 60,00
a R$ 245,00. Os interessados em participar deverão se cadastrar
por meio do endereço eletrônico app.uff.br, no Sistema de
Gerenciamento de Concursos.

Quer anunciar? 3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net

Ninguém discorda que o sistema de saúde
de Jacarepaguá precisa de mais atenção.
Mas, desde janeiro do ano passado, as coisas estão mudando aos poucos. O vereador Felipe Michel tem sempre batido às
portas das Secretarias de Saúde do Município e do Estado, para pedir melhorias e insumos.
A Policlínica Newton Bethlen tinha graves
problemas de gestão, que foram sendo resolvidos ao longo do tempo. Ainda não está
100%, mas o quadro já começa a mudar. É
como diz o ex-secretário de saúde do Estado do RJ, Dr. Luiz Antonio de Souza
Teixeira Junior, o Dr. Luizinho. “É preciso
ser prático e otimizar os serviços. É muito
importante prevenir que o morador fique doente
e acabe indo parar no hospital. Saúde é o
dia a dia, é qualidade de vida”, afirma.

Médico ortopedista, ele recebeu o convite para assumir a Secretaria de Saúde
de Nova Iguaçu, onde nasceu e morou
quase toda a vida, aos 39 anos, em 2013.
O trabalho bem desenvolvido chamou a
atenção, e ele acabou sendo convidado
para um desafio ainda maior. A Saúde de
todo o Estado do Rio de Janeiro. Com
pouco dinheiro e, com o Rio em estado
de calamidade financeira, conseguiu tirar a Saúde do caos.
“Não tem como fechar os olhos para o que
Dr. Luiz Antonio fez pela nossa saúde. É
seguindo este exemplo que conseguiremos mudar o quadro das unidades básicas e todo o sistema de saúde de Jacarepaguá, que é quase do tamanho de uma
cidade”, aposta Michel.
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Na mira
do leitor
Na mira
do leitor

POSITIVO

A calçada da esquina entre a Rua Atituba e Estrada do Tindiba, na Taquara,
foi consertada. Os buracos que permaneciam há anos no local, finalmente passaram por reparos. Infelizmente, as fiscalizações do Poder Público são ineficazes e muitas pessoas se machucam em calçadas
danificadas. Resta a população do bairro contar com o bom senso dos
proprietários de imóveis.

NEGATIVO

Falta de materiais básicos, como soros, seringas, algodão, gazes, medicamentos, entre outros itens nas UPAs da região.

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

REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ
ISSO É UM RALO?

BURACOS NA PISTA

Pode parecer que não, mas é sim! Ele se encontra totalmente obstruído
em uma das principais vias da Taquara, a Avenida Nelson Cardoso,
altura do número, 957. No local existe um ponto de ônibus bastante movimentado.
Fernanda Antunes

São inúmeros buracos espalhados pelas vias da região. A permanência
deles lá? Bem... dura anos, mas se você tiver muita sorte, pode ser
que dure meses! Os condutores de veículos já estão familiarizados
com a arte de dividir a atenção entre os sinais, radares e as “crateras”, que em hipótese alguma deveriam estar nas pistas. Dois desses
buracos se encontram na Estrada do Tindiba, esquina com a Rua
André Rocha na Taquara (como mostra a foto).
Joana Batista

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

Esporte

Emancipação
Espiritual

Gabinete de Intervenção Federal
promove ação social na Praça Seca

Jogos estudantis
reúnem alunos no
Parque Olímpico

Fotos: Reprodução Facebook Vila Olímpica Mato Alto

Religião

No dia 23 de junho, o Babalorixá Célio
Silva, da Ordem Espiritual Caboclo
Cobra Coral, completou 21 anos de
coroação. A ocasião foi celebrada
com um ritual de Emancipacipação
Espiritual do mesmo.

Fim da baderna

Mais de 11 mil pessoas foram beneficiadas pela Ação Comunitária realizada no dia 9 de junho na Vila Olímpica
Professor Manoel José Gomes Tubino,
na Praça Seca.
O evento ofereceu diversos serviços
gratuitos à população como emissão de documentos, inscrições no
Cadastro Único e no Pronatec, corte de cabelo, assistência odontológica, agendamento de castração de

Cultura
Escritora oferece palestras gratuitas
em escolas do bairro
Foto: Divulgação

Foto: Brt Rio

Vândalos de BRTs
terão que pagar
multa e conserto

Foi sancionado pelo prefeito Marcelo Crivella o projeto de lei municipal
(autoria do vereador Felipe Michel)
que prevê o pagamento de multa de
R$ 5 mil para quem depredar estações
ou veículos do BRT. Além disso, o autor
do vandalismo deverá pagar o conserto do que foi danificado. O infrator terá dez dias úteis, a contar da data
de sua notificação, para quitar o débito. Em casos de reincidência, a multa
será acrescida de 50% do seu valor,
somando R$ 7,5 mil.

animais e recebimento de denúncias via Conselho Tutelar. Para as crianças a diversão foi garantida por
meio de atividades recreativas e ao
mesmo tempo educativas sobre
prevenção ao uso de drogas.
A ação social foi promovida pelo Gabinete de Intervenção Federal e teve como
objetivo enfatizar a importância de oferecer, além da segurança, serviços necessários ao bem-estar dos cidadãos.

Uma corrida simbólica pelo Parque Olímpico, na Barra da Tijuca,
marcou o início da 27ª edição dos
Jogos Estudantis da Prefeitura do
Rio, no dia 6 de junho. A temporada receberá no complexo esportivo até o final deste ano cerca de 20 mil estudantes de 150
escolas da rede pública municipal de ensino para disputarem
diversas modalidades esportivas.
Neste ano, as competições serão
de handebol, futsal, vôlei, basquete, xadrez, atletismo, tênis de
mesa, badminton, cabo de guerra
e queimado.

Substituição
Leandro
Marques assume
a Superintendência
de Jacarepaguá
O bairro está com novo superintendente regional. Desde o
mês passado, Leandro Marques
assumiu o cargo no lugar de
Flávio Caland. Marques chegou
a ser administrador regional da
Barra, Recreio e Vargens durante
o governo de Eduardo Paes.

Você Repórter
Com o objetivo de incentivar jovens
a adquirirem gosto pela leitura, a
escritora e psicóloga Ana Ferrarezzi
ministra palestras gratuitas para alunos de escolas públicas e privadas
da região. Nos encontros, os estudantes aprendem como é realizado
todo o processo editorial que envolve
a publicação de um livro, desde a
escolha do tema, à construção dos

personagens, profissionais envolvidos e outras curiosidades. Ferrarezzi
também conta sua experiência como
escritora do livro “Tudo por Amor”.
As escolas interessadas em receber
a palestra da escritora devem entrar
em contato pelo e-mail atendimento3@usinadacomunicacao.com.br
ou pelos telefones (21) 3353-2365
/ 3553-2360.

Envie foto dos
problemas de
Jacarepaguá
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 Jacarepaguá”. www.nossobairro.net /
redacao@nossobairro.net
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Turismo

São Joaquim: curta o inverno em uma

das cidades mais frias do Brasil
Fotos: guascatur.com.br / Prefeitura Municipal de Tursimo de São Joaquim / Foto Argus - Rodrigo Rocha

Se você adora saborear um bom vinho e desfrutar do
inverno em um lugar onde a baixa temperatura é o
grande destaque, não pode deixar de conhecer São Joaquim, em Santa Catarina.
As atrações de São Joaquim não param por aí. Quem visita a região, não
pode deixar de conhecer alguns pontos turísticos, como:

A cidade fica localizada a 1.360 metros
de altura e registra, nesta época do ano,
temperaturas que chegam a dez graus
negativos. A neve também é um dos
grandes atrativos para os milhares de
turistas que visitam o município de 26
mil habitantes entre os meses de junho e julho.
Para enfrentar o clima gelado, nada
melhor do que reunir os amigos para
um bate-papo em volta da lareira
ou do fogão a lenha e saborear um
gostoso vinho. Aliás, o enoturismo
é uma atração na região. São diversas vinícolas espalhadas por São Joaquim que permitem aos visitantes
acompanhar o cultivo nos vinhedos,
a produção do vinho e participar de
seções de degustação.
Além das uvas, São Joaquim também
é famosa pelas maçãs. A cidade é
conhecida como produtora das melhores maçãs do País, a fuji e a gala.
Durante todo o ano, as ruas ficam
repletas de barraquinhas que vendem
as frutas grandes e saborosas. Em abril,
período de colheita, a cidade promove a Festa Nacional da Maçã, que
durante dez dias oferece shows e expõe para a venda diferentes quitutes
à base de maçã, como strudel, tortas,
bolos, compotas, licores, geleias, chás
e bombons.

Snow Valley (Vale da Neve)
Este é um parque que oferece 2,5
quilômetros de trilhas leves em meio
a mata, que passam por enormes samambaias e levam a cascatas. No espaço, é possível participar de circuitos de arvorismo, pêndulos, muros de
escalada e tirolesa.
Belvedere
O Belvedere é uma escadaria que fica
no centro da cidade e oferece uma vista
panorâmica da região e dos verdes
campos que a circundam. O espaço
é aberto ao público e gratuito.

Praça João Ribeiro
Esta praça possui vários chafarizes
e árvores que ficam cobertos por gelo

no período do inverno. Um conjunto
de luzes especiais ficam acesas durante a noite e tornam o cenário ainda
mais bonito.

Rede hoteleira:
São Joaquim Park Hotel
www. saojoaquimparkhotel.com.br
Hotel Incomol
www.hotelincomol.com.br
Pousada Alternativa da Serra
pousadaalternativadaserra.com.br
Pousada Monte Carlo
www.pousadamontecarlo.com.br

Museu Histórico Assis
Chateaubriand
O museu ao ar livre reúne um acervo histórico da cidade.
Serra do Rio do Rastro
Seguindo para Bom Jesus da Serra,
é possível encontrar a Serra do Rio
do Rastro. No local, os visitantes podem admirar lindas paisagens. A
estrada possui mirantes onde é permitido estacionar com segurança e
contemplar a vista do ponto mais
alto, a 1.460 metros de altitude.

Chalé Alto da Serra
www.chalealtodaserra.com.br
Hotel Fazenda Ipê
www.hotelsantacatarina.com.br/
fazenda-ipe-sao-joaquim
Pousada Caminhos da Neve
www.pousadasemsanta.com.br/
pousada-caminhos-da-neve

Pacotes Rodoviários e Aéreos
CVC Center Shoping - 3189-6558
CVC RioShopping - 3570-0101
CVC Taquara - 3598-7845
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Mantenha a casa segura enquanto viaja

O especialista em condomínios, Amilton Saraiva (foto ao lado), explica que
o ideal é evitar, ao máximo, divulgar
para pessoas estranhas ou pouco conhecidas os dias de ausência e itinerário de viagem. “Agir com discrição
pode impedir que indivíduos mal-intencionados saibam que o lar está
vazio. Mas, se for passar muito tempo fora, avise ao zelador e ao porteiro,
e deixe uma autorização com alguém
no caso de alguma pessoa ou empregado precisar entrar no seu apartamento durante sua ausência”, orienta.
Além disso, deixar a luz acesa durante
o período de ausência não é uma boa
ideia, pois pode ser uma prova de que

a residência está vazia, isso sem contar que é um gasto desnecessário de
energia. “O aconselhável é pedir a
alguém de sua confiança para visitar a casa de vez em quando. Isso
aparenta que o lar não está vazio e
engana possíveis invasores”, recomenda Saraiva. Outra dica é evitar
postar comentários ou fotos do passeio em redes sociais. Por fim, se
certifique de desconectar aparelhos
eletrodomésticos das tomadas
(exceto geladeira) e verifique se os
registros de água e de gás estão bem
fechados. Estes procedimentos garantirão à família apenas boas recordações do período de férias.

Fotos: Designed by Freepik / Divulgação

Viajar com a família é sempre motivo de grande prazer.
Porém, para garantir um passeio tranquilo, é necessário
estar atento a algumas medidas de segurança antes de
deixar a casa sozinha. Simples cuidados podem evitar
que a residência se torne alvo de ladrões.
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AIB comemora 20
anos com Happy Hour

Receitas
FÁTIMA GUERRA

GOURMET
FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Filé Wellington

Receita
Olá, amigos! Nossa receita é prato tradicional em datas festivas
nos EUA e na Inglaterra. Apesar de parecer complexa, é uma receita simples. A ideia do Filé Wellington é apresentar uma carne rosada e suculenta coberta por uma massa folhada sequinha e
crocante. Para isso, entre a carne e a massa, deveremos criar uma
proteção que absorva o líquido da carne para que ele não entre em
contato com a massa folhada.
INGREDIENTES DA MASSA:
• 500 gramas de filé mignon
• 1 massa folhada grande
• 300 gramas de presunto parma fatiado
• 300 gramas de cogumelo Paris
• 1 gema batida
• Mostarda dijon a gosto
• Pimenta do reino a gosto
• Cebola a gosto
• Alho a gosto
• Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
Sele a carne cozinhando apenas a sua superfície de forma que ela se mantenha
crua por dentro. Assim, ela reterá mais líquido no seu interior após ser assada.
Para isso, tempere com sal e pimenta do reino antes de colocar a carne em uma
frigideira com azeite bem quente.
Utilize um pegador para não furar a carne, sele ela em todos os lados, o que
deve levar de um a dois minutos apenas, pois estamos cozinhando somente o
seu exterior, não o interior.
Retire a carne do fogo, pincele mostarda dijon ao redor de todo o filé mignon e
reserve, deixe descansar, enquanto preparamos o restante dos ingredientes.
Em um processador (ou liquidificador), processe o cogumelo com um pouco de
cebola e alho, podendo temperar com sal e pimenta do reino também. Depois,
refogue a pasta que irá se formar do cogumelo em uma frigideira sem azeite: o
objetivo é retirar o máximo de água possível.
Assim, você verá que a pasta de cogumelo irá soltar água na frigideira, por isso
não precisamos de azeite. Deixe essa pasta de cogumelo cozinhar até que toda
a água tenha evaporado.
Então, em uma superfície plana e coberta com filme plástico - é essencial cobrir
a superfície com o filme plástico, pois ele será usado para enrolar o filé - espalhe
as fatias do presunto parma, formando uma trança, uma cama. Esse presunto
deverá cobrir toda a peça de filé mignon depois, portanto não economize.
Dica: você pode trocar as fatias de presunto parma pelas de bacon.
Feita essa trança de presunto, cubra-a com a pasta de cogumelo refogado, usando
as mãos e uma colher para auxiliar. Posicione a peça de filé mignon sobre a
pasta de cogumelo e enrole usando o filme plástico como auxílio, apertando
bem nas pontas ao terminar.
Leve o filé, ainda enrolado com o plástico filme, para o freezer por cerca de 30
minutos. Isso ajudará a fixar o presunto e a pasta de cogumelo à carne.
Passado esse tempo, novamente em uma superfície coberta por filme plástico,
estique uma massa folhada grande. Retire o filme plástico do filé mignon e posicione
a peça de carne sobre ela, usando novamente o filme plástico para lhe auxiliar a
enrolar a massa folhada na carne, apertando bem nas pontas ao finalizar.
Retire a carne do freezer e pincele a gema de ovo. Então, basta pré-aquecer o forno em
200ºC e depois assar por cerca de 30 minutos. Caso queira a carne um pouco mais
passada, deixe mais tempo. Mas, é importante saber que ele já está pronto quando a
massa está dourada e crocante. Sirva com uma salada verde e bom apetite!

Foto: Xicão Jones
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sidente da ABI, o jornalista Domingos Meirelles. “Este tipo de
evento é um agregador
de ideias e experiências entre os profissionais de mídias impressas e digitais. Uma forma lúdica de se relacionar com os outros profissionais. E é obrigação de toda a diretoria
que este tipo de evento se torne uma das prioridades da nossa
AIB”, expôs Nelson
Cardoso, vice-presidente da AIB e diretor
do Jornal Nosso Bairro
Jansen Oliveira, Manuel Lopes e Domingos Meirelles
Jacarepaguá . Ao final
No ano em que completa 20 anos, a AIB
do evento, os participantes foram agraci(Associação de Imprensa da Barra) reuados com sorteios de brindes das empreniu jornalistas, profissionais de comunicasas apoiadoras.
ção, empresários, lideranças do bairro e
O Happy Hour teve o apoio dos veículos
amigos, na noite do dia 06 de junho para
associados à AIB, Salão Espaço Contemcelebrar as duas décadas de atividades.
porâneo, Harpia Consulting, Salão Glam
O evento, que ocorreu no Restaurante
Coiffeur, DID Produções & Eventos, Xicão
Galli (Casashopping / Barra da Tijuca)
Jones, Hotel Estância da Vida e Restauteve uma palestra e bate papo com o prerante Galli CasaShopping.

ESPAÇO PRODUTOS E SERVIÇOS
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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 julho
Signo de Câncer:
O romantismo, a sensibilidade e o apego à família são característicos dos
cancerianos. Elemento: água. Planeta: Lua. Cor: branca. Pedra: opala
Áries (21/03 a 21/04): aproveite
esse momento para divulgar
seus trabalhos, mostre sua
criação artística que obterá
sucesso.

Libra (23/09 a 22/10): não
espere que o outro tome a
decisão em seu lugar. Saia de
cima do muro e faça o que
deseja.

Touro (21/04 a 20/05): existe um conflito na relação. É
melhor deixar passar um tempo, antes de tomar qualquer
decisão.

Escorpião (23/10 a 21/11):
encontre os amigos, o momento é favorável a divertimentos
e alegrias!

Gêmeos (21/05 a 20/06):
aproveite as festas do momento para brincar e se divertir,
pois seu coração está alegre.

Sagitário (22/11 a 21/12): você
receberá uma resposta bastante esperada. Sua vida e seu
trabalho expandirão com essa
notícia.

Câncer (21/06 a 21/07): este é
um bom momento para aproveitar as férias, juntar a família e
fazer uma pequena viagem.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
você está num momento de certo
recolhimento, ouça sua voz interior
e tudo vai melhorar.

Leão (22/07 a 22/08): muito trabalho aguarda por você, o que
deixará as suas finanças em dia.
Aproveite este momento!

Aquário (21/01 a 19/02): se
você está pensando em mudar
de casa, esse é um bom momento para fazer isso.

Virgem (23/08 a 22/09): tem
uma formação astrológica favorável para você virginiano,
Mercúrio trará muita intuição.

Peixes (20/02 a 20/03): Netuno
é seu planeta regente e inspira você a grandes realizações,
seu trabalho será glorioso.

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) Insalubre
Os funcionários realizam trabalho insalubre, e não insalumbre.
2) Incidir
A cobrança estava incidindo sobre o valor fixado pelo governo,
e não incindindo.
3) Prazerosamente
Ela se vestia prazerosamente, e não prazeirosamente.

Cartas dos leitores

BOSQUE MAL CUIDADO
Sou morador do bairro e frequentador
assíduo do Bosque da Freguesia. Me
causa indignação a falta de manutenção do piso das trilhas no local, cujas
condições favorecem a ocorrência de
acidentes entre os caminhantes e praticantes de corridas. A elevada quantidade de pedras expostas praticamente em todos os percursos, torna o solo
completamente irregular.
Já presenciei topadas e tombos de crianças a idosos, e isso sem contar que alguns trechos formam bacias em dias de
chuva. Posteriormente, grande quantidade de lama domina o espaço tornando tudo bem mais perigoso e intransitável.
Vários frequentadores e visitantes do Bosque reclamam das condições em
que o espaço se encontra e reivindicam solução para o problema que diz
respeito à saúde, lazer e responsabilidade social.
Álvaro Alves
Resposta do Parque Natural Municipal Bosque da Freguesia: Prezado, sendo o senhor um frequentador assíduo do PNM Bosque da Freguesia, já deve ter
observado trilhas interditadas com o objetivo de atender ao projeto de retirada
de ervas de passarinho e outras ervas daninhas que atualmente estão provocando a morte de diversas árvores que, consequentemente, serão retiradas. Sendo
o Parque uma área de proteção integral, suas trilhas possuem características
condizentes com o local. Periodicamente o saibro das trilhas é refeito e a última
vez que isso ocorreu foi em 2012 sendo realmente necessário que seja ensaibrado
novamente, assim que a prioridade citada acima tiver sido realizada. Quanto às
bacias e a lama formadas em dias de chuva, são consequências das características de um parque natural, visto que sua pavimentação é muito diferente de uma
avenida asfaltada. Convidamos você a fazer uma visita à administração do Parque para conhecer nossos projetos.
ONDE ESTÃO OS BALIZADORES?
Tendo em vista o alto índice de
acidentes provocados por motoristas que faziam giro à esquerda da Avenida Geremário Dantas
para a Rua Mamoré, na Freguesia, foi implantada recentemente
no local uma sinalização horizontal.
Só que ela não surtiu efeito. A medida seguinte aplicada pela Prefeitura do Rio para acabar com
o problema foi a colocação de
cones, que inexplicavelmente foram retirados do local sem nenhuma explicação. O problema se
agravou sem esses obstáculos por
lá e, diariamente, motoristas e pedestres se arriscam no cruzamento. Gostaria de saber onde foram
parar os cones?
Júlio Carneiro
Resposta da CET-Rio: Informamos que a sinalização existente
já proíbe o giro à esquerda para
a Rua Mamoré. Foram implantados dispositivos definitivos,
como tachões e segregadores.
A presença dos balizadores era
apenas um reforço à sinalização
horizontal. A CET-Rio continua
monitorando o local e caso motoristas voltem a executar a "bandalha" novos
balizadores temporários serão implantados.
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