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Convivência
Psicólogo destaca que estar
solteiro não é sinônimo de
solidão.

Cultura
Confira as atrações dos espa-
ços culturais da região.

Saiba mais
Contabilidade | Página 4
Conheça as mudanças na
forma de contribuição para
os partidos políticos.
Direito | Página 10
INSS tem novas regras para
a concessão de benefícios
a serem licenciados.

| Página 8

Sarampo
Doença ressurge no País após
ser erradicada. Secretaria de
Saúde alerta sobre a importân-
cia de manter o calendário
vacinal em dia.

CENÁRIO DE INSEGURANÇA
Alguns bairros da Baixada de Jacarepaguá permanecem com índices de
violência ainda elevados. A Taquara e o Tanque foram citados na última
reunião do Conselho Comunitário de Segurança da 18ª AISP como regiões
que necessitam de reforço no policiamento ostensivo. | Página 29
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JORNAL FILIADO | ADJORI-RJ
ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO

INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Em poucos meses, a população brasileira
enfrentará uma das mais disputadas eleições.
Candidatos à presidência da República, go-
verno estadual, deputados estaduais e federais,
além de senadores já iniciaram suas alian-
ças e esperam contar com a contribuição
dos eleitores e empresários para fortalece-
rem o apoio de seus partidos. O pleito des-
te ano traz uma novidade: a possibilidade
de os candidatos arrecadarem recursos por
meio de financiamento coletivo. Porém,
quem deseja participar, deve ficar atento a
algumas regras. Confira na coluna de con-
tabilidade (página: 4). A falta de segurança
pública, com certeza, permanecerá na pauta
dos debates. O JNB apresenta o panorama
abordado na reunião do Conselho de Se-
gurança de Jacarepaguá (página: 29).
Neste mês, celebramos o Dia dos Pais no
dia 12. Aproveitamos o momento para
destacar a verdadeira história que deu iní-
cio a comemoração em todo o mundo (pá-
gina: 4) e que ressalta o valor da dedica-
ção de um pai para com os seus filhos.
Dedicar engloba também a tarefa de cui-

Editora H. Sheldon:
CNPJ: 29.418.852/0001-85

Nossa missão
O Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá nasceu
com o objetivo de promover a disseminação das
informações que interferem no cotidiano e di-
vulgar os eventos sociais e culturais da região.

Nosso compromisso
Nosso compromisso é tentar, através da
transmissão das informações, melhorar a
qualidade de vida dos moradores da Bai-
xada de Jacarepaguá.

Todo cuidado é pouco
dar bem da saúde da família. É notório o
ressurgimento de doenças que já foram
erradicadas, como o sarampo, devido a baixa
taxa de adesão às campanhas de vacina-
ção por parte da população. Na página: 8
a infectologista Renata Coutinho alerta para
a importância de se manter imunizado.
Principalmente no inverno, é imprescindí-
vel manter a defesa do nosso organismo
em dia. É uma questão de saúde pública
também zelar pelo bem-estar dos animais
domésticos. Uma doença que não atinge
somente os humanos é a AIDS. A enfer-
midade pode acometer gatos e outros
felinos, como o leão e a onça. A veteriná-
ria Paula de Lima Campos alerta sobre os
riscos de manter os bichanos soltos, não
vacinados e sem castração (página: 24).
Aproveite o clima agradável da estação e
prestigie a programação da agenda cultural.
Entre as atrações estão Elymar Santos, na
Lona Cultural de Jacarepaguá; Bnegão, no
Teatro Sesi; e o musical Dancin’ Days, no
Teatro Bradesco.
Boa leitura e feliz Dia dos Pais!
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Contabilidade &
Tributos

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

Doação para campanha
eleitoral deve ser declarada
no Imposto de Renda
Neste ano teremos eleições para deputado estadual, deputa-
do federal, governador, senador e presidente da República. A
votação será realizada no dia 7 de outubro, em primeiro turno,
e no dia 28 de outubro, nos casos de segundo turno. O perío-
do de campanha dos candidatos se inicia em 16 de agosto,
mas muito antes disso, os candidatos começam a montar suas
estratégias de publicidade e propaganda, e sabemos que tudo
isso consome enormes quantias em dinheiro. Desde que o
Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a doa-
ção de pessoas jurídicas, grande parte do financiamento das
campanhas virá dos Fundos Partidários e do novo Fundo Es-
pecial de Financiamento de Campanha – FEFC, aprovado pela
Lei 13.488/17. Mas a eleição deste ano, também conta com outra
novidade: a possibilidade de os candidatos arrecadarem re-
cursos por meio de financiamento coletivo, chamado de
crowdfunding eleitoral, disciplinado pela Lei n° 9.504/97, art.
22-A, § 3º. O crowdfunding é o que chamamos popularmente
de “vaquinha”, só que esta modalidade é feita na internet, por
meio de sites especializados. Esta forma de arrecadação de
dinheiro é muito utilizada no mundo inteiro quando pessoas,
grupos e empresas buscam recursos para financiar o projeto
de um novo produto ou causa social, por exemplo. Desde 15
de maio, os candidatos e partidos políticos estão autorizados
pelo Tribunal Superior Eleitoral - TST, a utilizarem esta ferramenta.
Se você desejar fazer doações para a campanha eleitoral de
seu candidato favorito, saiba que a Receita Federal do Brasil
impõe algumas regras. Você só pode fazer doações em dinheiro
no valor correspondente de até 10% de seus rendimentos brutos
recebidos em relação ao ano anterior à eleição, ou seja, este
ano você só poderá doar até 10% da sua renda bruta recebi-
da em 2017. Além disso, todos os valores doados deverão ser
informados, de forma discriminada, na Declaração de Ajuste
do Imposto de Renda do próximo ano. O contribuinte doador
deverá relacionar no programa do imposto de renda todas as
doações informando o número de inscrição no CPF ou CNPJ
dos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros a quem
efetuou doações, além do valor doado.
E atenção: estas doações não dão direito aos contribuintes à
dedução do imposto de renda, apenas são obrigados a de-
clararem o pagamento.

O Dia dos Pais é comemorado no Bra-
sil, sempre no segundo domingo de
agosto. Apesar de muita gente atribuir a
ocasião apenas como um estímulo ao
comércio, não foi bem com essa inten-
ção que, em 1909, a norte-americana
Sonora Louis Dodd deu início a celebra-
ção, que atualmente ocorre em quase
todos os países.
Na verdade, ela só quis homenagear seu

Descubra a verdadeira
origem do Dia dos Pais

pai, John Bruce Dodd, que criou sozinho
seus filhos, após a morte da esposa em
1898, que faleceu ao dar à luz ao sexto
filho do casal. Tal gesto de gratidão de Dodd
mobilizou várias pessoas na cidade de
Spokane, em Washington, onde morava,
a fazer o mesmo com seus genitores. Não
demorou muito para a prática se alastrar
por todos os Estados Unidos e, posteri-
ormente, pelo mundo.

Foto: D
esigned by Freepik
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Escoteiros visitam a Base
Aérea dos Afonsos

A Base Aérea dos Afonsos (BAAF), no
Campo dos Afonsos, recebeu nos dias
7 e 8 de julho um acampamento es-
coteiro em suas instalações.
Na ocasião, mais de 70 escoteiros com
idades entre 7 e 21 anos, do 33º Gru-
po Escoteiro do Ar Padre Vermin (Tan-
que) e do 133º Grupo Escoteiro do Ar
John Wesley  (Vargem Grande) visita-
ram o Museu Aeroespacial (Musal) e
a Torre de Controle. A atividade teve
como tema assuntos relacionados à
história da Força Aérea Brasileira (FAB),
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da Esquadrilha da Fumaça, do Padre
Bartolomeu de Gusmão, de Santos
Dumont, entre outros.
O escotismo é um movimento educa-
cional que, por meio de atividades va-
riadas e atraentes, incentiva crianças
e jovens a assumirem seu próprio de-
senvolvimento, formando verdadeiros
cidadãos. Os interessados em parti-
cipar dos grupos na região devem
entrar em contato por meio dos ende-
reços: www.padrevermin.com.br ou www.-
facebook.com/pg/133gearjonhwesley.

A Leroy Merlin do Tanque recebeu em
sua loja nos dias 13 e 14 de julho profis-
sionais da área de construção, mestre de
obra, pedreiro, eletricista, pintor, marce-
neiro, bricoleiro, entre outros participan-
tes no 1º Feirão de Profissionais da Leroy
Merlin de Jacarepaguá. Na ocasião, fo-

Leroy Merlin promove
Feirão de Profissionais

ram oferecidos cursos gratuitos, demons-
tração de produtos, sorteios de brindes,
entre outros. O evento contou com a
participação de 35 fornecedores com
stand's montados. A Leroy Merlin fica
localizada na Rua Cândido Benício, nº
3936 – Tanque.
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Segunda Instrumental recebe pianista Luiz Otávio
A Igreja Cristã Nova Vida da Freguesia recebeu
na Segunda Instrumental do dia 9 de julho o pia-
nista/tecladista Luiz Otávio no lançamento de
seu novo CD intitulado "Casa de Amigo", um tra-
balho totalmente instrumental e de sua autoria.

O músico de 26 anos é defici-
ente visual de nascença e um dos
atuais destaques brasileiros do
jazz, blues e música instrumen-
tal em geral. O artista se apre-
sentou com a banda composta
por Elthon Dias (bateria),
Ricardo Cordeiro (baixo), José
Arimatea (trompete) e Marcelo
Martins (sax).
A abertura do evento ficou por
conta da banda composta por
Thiago Araújo (bateria), Felipe
Lydia (baixo), Vítor Barbosa e
Pedro Bezzoco (guitarra) e
William Nogueira (teclado).
Há 30 anos a Igreja Cristã Nova

Vida da Freguesia promove bi-
mestralmente a Segunda Instru-
mental. Um evento gratuito que
reúne diversos nomes da música
evangélica e secular de quali-
dade. O evento conta com o
apoio do Jornal Nosso Bair-
ro Jacarepaguá.
A próxima Segunda Instrumental
acontecerá no dia 10 de setem-
bro, às 19 horas. A Igreja Cristã
Nova Vida fica na Avenida
Geremário Dantas, 1.141, Fre-
guesia. Estacionamento no local.
Informações:
www.facebook.com/
segundainstrumental.

Bairro recebe
ações sociais
Centenas de pessoas prestigiaram
as ações sociais ocorridas na re-
gião no dia 28 de julho. A inicia-
tiva no Pechincha foi promovida
pelo Lions Club (LCRJ Taquara),
com o apoio das drogarias Raia,
que ofereceu o espaço para rea-
lizar aferição de pressão, HVT teste
de glicemia e tratamento holístico.
O evento também contou com
tratamento de beleza (corte de
cabelos, limpeza de pele e mas-
sagens), intervenção poética
musicada, orientação jurídica,
além da distribuição de livros e
mudas de plantas.
A ação da Taquara ocorreu na
Associação Malvina, com apoio da
Cruz Vermelha e contou também
com aferição de pressão, HVT teste
de glicemia, colesterol, PSA, ser-
viços destinados à saúde da mu-
lher e de emissão de documentos.

Ação Social
Aplicativo
Taxi.Rio celebra
2 milhões de
corridas

O Taxi.Rio registrou no mês pas-
sado a marca de dois milhões
de corridas solicitadas pelo
aplicativo. A plataforma digital,
lançada em novembro do ano
passado pelo prefeito do Rio
Marcelo Crivella, é a pioneira na
gestão pública de táxis no país.
Desenvolvido pela Empresa Mu-
nicipal de Informática (IplanRio),
o APP permite à prefeitura uma
gestão mais eficiente do servi-
ço de táxis no município, além
de facilitar a integração entre mo-
toristas e cidadãos.

App

Próximas ações sociais:
18 de agosto – Praça Albert Sabin (Merck), Taquara, às 9 horas;

4 de setembro – Igreja Sagrada Família, na Estrada do Rio Grande, 3.840, às 9 horas;

22 de setembro – Paróquia N. Senhora de Fátima, Rua Benevente, 15, Pechincha, às 9 horas.

Lions Taquara Associação Malvina

Igor (em destaque), ex-jogador do Vasco
foi o supervisor da ação

Rodrigo Rangel (associado vogal do Lions Clu-
be), Ana Márcia Paz (secretária) e Leonard
Queiroz (presidente)

Público participa da ação Voluntárias na ação
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Sarampo volta a assustar o País
após baixa adesão às vacinas
Doença ressurge no Brasil após dois anos de ser
erradicada. No mês passado, alguns casos foram con-
firmados no Rio de Janeiro pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz).

A maioria dos sintomas da enfer-
midade se assemelha aos da gripe,
tais como febre, dor muscular, tosse
persistente, irritação ocular e secre-
ção nasal. Porém, esses desconfor-
tos são acompanhados de manchas
avermelhadas pelo corpo, que sur-
gem, em média, três dias após a
contaminação.
O sarampo é infectocontagioso e
causado por um vírus chamado Mor-
billivirus. A doença é uma das prin-
cipais responsáveis pela mortalida-
de infantil em países do Terceiro
Mundo. A enfermidade já levou a
óbito mais de 86 mil pessoas no
mundo em 2016, segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS).
No Brasil, graças ao sucesso das
campanhas de vacinação e progra-
mas de vigilância epidemiológica,
a doença foi erradicada em 2015,
quando o último caso ocorreu no
Ceará. Mas, a atual chegada de imi-
grantes infectados somada a baixa
adesão da população nacional aos
imunizantes tem contribuído para
a ameaça de um surto.
Para a infectologista do Hospital
Rios D’Or, Renata Coutinho (CRM:
52799661), uma das possíveis jus-

Foto: Internet / D
ivulgação

tificativas para o ressurgimento de
doenças erradicadas, como o saram-
po, pode ter começado em 1998,
com o crescimento de “movimen-
tos antivacina”. Neste período, um
médico britânico chamado Andrew
Wakefield publicou um artigo re-
lacionando o autismo à vacina
tríplice viral. Mesmo apesar do não
fundamento de seu estudo e da cas-
sação de sua licença pelo Conse-
lho Médico Britânico, em 2010, a
procura por vacinas no Brasil e no
mundo tem caído relevantemente.
O problema é agravado por meio
de fake news divulgadas pelas re-
des sociais. “A vacina é um produ-
to médico imunobiológico dos mais
seguros que existem. Antes de ser
introduzida no mercado, ela passa
por um longo período de estudos.
Inclusive, a respeito de sua funcio-
nalidade. É preciso que esse pro-
duto seja de alta segurança, e, re-
almente, é”, assegura Coutinho,
destacando que os “movimentos
antivacina” são uma grande ameaça
aos resultados conquistados pela
ciência nos últimos anos.
A médica destaca que a vacinação
garante benefício individual e co-

letivo, visto que diminui a propa-
gação de moléstias. Além disso,
reduz as taxas de internação, de
óbito e de sequelas. “Aqui no hos-
pital, já tivemos a experiência de
mães que se recusavam a imunizar
seus filhos, mas mudaram de ideia
ao vê-los na UTI com doenças
imunopreveníveis, ou seja, que
poderiam ser evitadas com a vaci-
nação”, esclarece.
A Secretaria Estadual de Saúde
ressalta que a proteção contra o

sarampo faz parte das vacinas
Tríplice Viral e Tetra Viral, dispo-
níveis conforme calendário obriga-
tório de vacinação do Ministério da
Saúde para crianças entre 12 e 15
meses. A cobertura vacinal contra
a doença para crianças de 1 ano no
estado é 95% . Devem ser vacina-
das as crianças de até um ano e
adultos de até 49 anos que não te-
nham sido imunizados. Aqueles que
tomaram as duas doses da vacina
não precisam tomar nova dose.
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NEGATIVO
É lamentável a grande quantidade de fezes de animais nas calçadas do
bairro. Os donos dos pets deveriam colaborar utilizando sacos coletores,
evitando que o pedestre pise na sujeira e inale o odor desagradável.

POSITIVO
O espetáculo multicultural gratuito “Cine Taquara”, que reúne poesia,
música, teatro e informação periodicamente apresentados ao lado da
passarela da estação do BRT Taquara.

Na mira do leitorNa mira do leitor

Atenção leitor! Este espaço é destinado a participação de todos. Envie os dados principais com foto do ponto positivo ou negativo de Jacarepaguá para o e-mail: redacao@nossobairro.net
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COM AS CHACOM AS CHACOM AS CHACOM AS CHACOM AS CHAVES NAS MÃOSVES NAS MÃOSVES NAS MÃOSVES NAS MÃOSVES NAS MÃOS

Julho foi o mês da felicidade para 520
famílias de Jacarepaguá. Elas rece-
beram, no dia 4, das mãos do pre-
feito Marcelo Crivella e do vereador
Felipe Michel, as chaves dos apar-
tamentos do Vila Carioca I e II, con-
domínios do “Minha Casa, Minha
Vida”, no Anil. Os apartamentos têm
44 metros quadrados de área, com
dois quartos, sala, banheiro e cozi-
nha. Os moradores se inscreveram
no programa e foram sorteados.
“Meu trabalho e compromisso diá-
rio é com a luta para que a Prefei-
tura siga oferecendo mais e melhores
serviços de qualidade e projetos
como esse, que levam as famílias

a oportunidade de ter sua casa pró-
pria”, comenta o vereador. Uma das
contempladas é Regina Celi de Oli-
veira Alves, que não tinha como
esconder sua felicidade. “Estou re-
alizando um sonho", não cansava
de dizer, ao lado da família.
Pelo programa, a Prefeitura cede
o terreno, e as unidades são finan-
ciadas pela Caixa Econômica Fe-
deral para famílias cadastradas pela
Subsecretaria Municipal de Habita-
ção. No ano passado, Crivella en-
tregou 2.320 unidades habitacionais,
em Jacarepaguá e em Santa Cruz.
A estimativa para este ano é
disponibilizar mais cinco mil mora-
dias, em vários bairros. Em janei-
ro, 800 unidades do Vila Carioca III,
IV, V e VI também foram destina-
das aos beneficiários do programa.
Todos os moradores são da faixa 1
do “Minha Casa Minha Vida”, que
atende as famílias com renda men-
sal de até R$ 1,8 mil. De acordo com
o prefeito, com a liberação dos apar-
tamentos, agora são 1.320 imóveis
entregues nos seis condomínios.

Regina Celi Alves e Felipe Michel

Foto: Internet / D
ivulgação
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Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Cessação de benefício do INSS

Caro leitor, vamos conversar sobre cessação de benefício do INSS.
O INSS vem praticando a “operação pente fino”, que consiste em
convocar o aposentado por invalidez por meio de carta ou diário
oficial da união que é utilizado quando não se atende à carta,
acarretando a não marcação da perícia. A perícia tem a finalida-
de de avaliar sua recuperação para voltar ao mercado de traba-
lho. A aposentadoria por invalidez é decorrente de uma doença
ou acidente de trabalho. Porém, o INSS não vem agindo correta-
mente. O procedimento correto é: convocar o beneficiário, mar-
cação da perícia feita pelo próprio, decidir, aguardar prazo de 30
dias para o beneficiário recorrer da decisão, receber o recurso,
julgar o recurso e daí suspendê-lo se for esse o entendimento do
órgão. Em vez disso, ele convoca, pericia, informa-o no mesmo
dia o resultado do laudo e suspende de imediato, ferindo absur-
damente a súmula nº 160, que exige o prévio processo adminis-
trativo, com todas as suas etapas sem pular qualquer delas fin-
dando na instância recursal. “A suspeita de fraude na concessão
de benefício não enseja, de plano, a sua suspensão ou cancela-
mento, mas dependerá de apuração em procedimento adminis-
trativo”. E, ainda que o beneficiário tenha tido alta, ou seja, esteja
apto para retornar ao trabalho, de acordo com o artigo 49 do
decreto 3048/99, o beneficiário afastado por mais de cinco anos
terá direito assegurado de receber o benefício no período de 18
meses assim distribuídos: 100% do benefício nos primeiros seis
meses, 50%  do benefício original nos próximos seis meses e 75%
nos últimos seis meses. O decreto não desamparou o beneficiário,
ao contrário, protegeu-o por pelo menos dezoito meses. É  nes-
se momento que o INSS falta com a sua obrigação; não efetua
os pagamentos devidos. Portanto, se tiver mais de cinco anos de
afastamento e seu benefício tiver sido cancelado procure o judi-
ciário para fazer valer o seu direito conforme o artigo acima cita-
do. Para aqueles que têm menos de cinco anos a contar da data
da concessão do direito, o benefício será cancelado de imediato.
Espero ter contribuído mais uma vez.
Qualquer dúvida entre em contato através do e-mail:
oficinadedireito@gmail.com
Fique em paz, fique com Deus.

Porque anuncio no JNB
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“Quando se trata de fortalecer a marca, vinculando seriedade
e respeito ao paciente ao nome da nossa clínica, é impres-

cindível a escolha de um jornal com credibilidade e tradição.
Nestes quesitos, o Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá

supera as expectativas e se torna a opção mais confiável”

Paulo Henrique Eiras
(master franqueado do Rio e ES - MedicMais)
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Bnegão no
Teatro Sesi

O grupo sobe ao palco para apre-
sentar o show da turnê que come-
mora os 15 anos do álbum “Enxu-
gando Gelo”, um dos mais acla-
mados de 2003 e considerado
entre os mais importantes do sé-
culo XXI. No repertório estão hits
da banda que não podem faltar
nos shows, “senão o pessoal fica
bolado”, reforça BNegão. Suces-
sos como “A verdadeira dança do
patinho”, “V.V”, “Dorobo” e “Funk
até o caroço”, cantado em coro de
norte a sul do Brasil.

Dia 01/09, às 21h. R$ 10 (inteira)
| R$ 5 (meia)

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

Sucesso a cada apresentação, em agosto e setembro Elymar Santos sobe
ao palco da Lona Cultural Municipal Jacob do Bandolim para uma curta
temporada de espetáculos. Serão duas apresentações e a promessa de
um público cada vez mais emocionado. No repertório tem a certeza dos
seus grandes sucessos e outros clássicos da MPB. Ingressos disponiveis
na bilheteria da lona de terça a sábado de 15h às 21h.

Dias 31/08 e 01/09, às 21h. Ingressos: Antecipado R$ 30,00 (meia en-
trada) No dia - R$ 40,00 (meia entrada).

Lona Cultural Municipal Jacob do Bandolim – Praça Geraldo Simonard
(Praça do Barro Vermelho), no Pechincha. Informações: 2425-0825.

Elymar Santos na Lona de JPA

Foto: D
ivulgação/ Código M
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Dancin’ Days
no Teatro Bradesco

Asas abertas, feras soltas, o Rio de
Janeiro era uma festa. E não ha-
via lugar mais adequado para cele-
brar do que o Frenetic Dancing´Days
Discotheque, boate idealizada pe-
los amigos Nelson Motta, Scarlet
Moon, Leonardo Netto, Dom Pepe
e Djalma. E por que não resgatar
esse tempo quando o carioca era
feliz e sabia? Os dias de alegria es-
tão de volta!

De 24 a 31/08

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

Foto: Internet / D
ivulgação

Agenda Cultural
TEATRO BRADESCO RIO
(Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do
Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)
Valor e venda de ingressos:
http://www.teatrobadescorio.com.br/
Dia 24 (até dia 31) - O Frenético, Dancin
Days - Um festa musical. O próprio Nelson
Motta assina a história de ‘O Frenético
Dancin' Days’ junto com Patrícia Andrade.
O musical marca a estreia da coreógrafa
e bailarina Deborah Colker na direção de
um espetáculo teatral. Dia 24, às 21h. Dia
25, às 17h e 21h. Dia 26, às 18h. Dias 27
e 31, às 21h. Para mais detalhes consulte
o site do teatro.

Dia 28 - Circo de Estrelas da Rússia. O
espetáculo 'Fantasia', da escola do circo
Russo tem mais de 300 anos de tradição
na Rússia e na Ucrânia, onde o circo é uma
grande instituição. Às 21h. Valor dos in-
gressos, consulte o site do teatro.

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

Foto: Felipe D
iniz

TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788
Dia 1 (até dia 31) - Exposição “Assimetrias”,
dos artistas plásticos André Coutinho e Pê
Mendes. De terça a sexta, das 14h às 21h.
Entrada franca.

Dia 23 - Orquestra Sinfônica Cesgranrio
convida Nelson Sargento e Criolo - A sé-
rie “brasilidade” recebe dois grandes ar-
tistas em homenagem aos 90 anos da Man-
gueira. O projeto é uma parceria entre a
Fundação Cesgranrio e o SESI Rio, que
juntos levam o espetáculo para toda a rede
de teatros SESI dentro da programação da
9ª edição do Festival X-Tudo. Às 21h.
R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia).
Dia 25 - Peça teatral "Ainda aqui". Drama.
Fala sobre luto, violência, repressão e
Alzheimer. Vencedor de mais de 50 prê-

mios em festivais pelo Brasil. Às 20h.
R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia).
Dia 26 - Espetáculo circense Crescer e
Viver, da 9ª edição do Festival X-Tudo SESI
Cultural. Um espetáculo inédito criado es-
pecialmente para o projeto. Às 17h.
R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia).
Dia 29 - Cinema e música com a "Orquestra
Maré do Amanhã" e exibição do documentário
“Contra Maré”, às 15h. *Entrada franca. Re-
tirada de senha uma hora antes. * A senha
dá direito a assistir ao documentário e à
apresentação da orquestra.
Dia 01/09 - Show 'Bnegão & Seletores de
Frequência' para celebrar os 15 anos do
emblemático disco “Enxugando Gelo”.
Às 21h. R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia).

LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB
DO BANDOLIM – Praça Geraldo Si-
monard (Praça do Barro Vermelho), no
Pechincha. Informações: 3596-5911.
Dia 10 - Marquinho Pato (ex-Molejo) e a banda
'”Filhos do Pagode”, às 19h. Ingresso an-
tecipado: R$ 10,00. Na hora: R$ 20,00.
Dia 11 - Lona Rock Sunday #4 - Duas gran-
des bandas cariocas chegam no Lona Rock
Sunday lançando novos álbuns (Beach
Combers X El Efecto) e presença dos DJs:

Marco Homobono X Gutz Sequelândia. Um
duelo de músicas. Entrada Colaborativa.
Você paga quanto quiser na entrada. A cada
R$10 de colaboração o contribuinte con-
corre a sorteios durante o dia (tattoos,
piercings, t-shirt e outros estão na lista de
prêmios). O dinheiro arrecadado na entra-
da será dividido com as bandas que se
apresentam no dia. Sua contribuição é fun-
damental. Às 16h.

Dia 19 - Desafio Kickboxing Jacarepaguá
2018. Ingresso: R$ 50,00. Das 9h às
18h. Detalhes em http://facebook.com/
events/137666073679791/
Dia 31 (e 01/09) - show com o cantor
Elymar Santos. Às 21h. Ingressos: Ante-
cipado R$ 30,00 (meia entrada). No dia
- R$ 40,00 (meia entrada).

Foto: Reprodução Facebook Federação de K
ickboxing do RJ

Foto: Fred Siew
erdt
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FreeStyle o carro “top” da linha KA
O novo e sofisticado carro da linha KA chega com a
transmissão automática do novo EcoSport, com
conversor de torque integrado de alta eficiência e um
motor 1.5 de 136cv que garante a melhor relação de
consumo X potência. Um compacto para uso urbano
com pinta de SUV.
Entre os equipamentos de série, o
FreeStyle traz central multimídia Sync3
compatível com Android Auto e Car
Play AppLink com Sincronização no
Waze para iPhone e Android; assis-
tência de emergência; comandos de
voz com funções de áudio e telefo-
ne; 2 entradas USB de rápido carre-
gamento e iluminadas. Seis airbags (2
frontais, 2 laterais e 2 de cortina).
Câmera de ré; sensor de estaciona-
mento, ESP, assistente de partidas
em rampas, ar-condicionado, rodas
esportivas, rack de teto funcional,
repetidores nos retrovisores, bancos
revestidos em tecido e imitação de
couro e controle de estabilidade e
tração (Advance Trac).
Nesta versão, o sistema multimídia
exclusivo da Ford agora aparece mais
atualizado. O FreeStyle é o primei-
ro da categoria com Waze para Apple
IOS e Android, tudo em uma tela

Quer anunciar?  3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.netESPECIAL AUTO-MOTO

Renné Martin (renne@nossobairo.net)

12

ainda maior de 6.5 polegadas.
Tão interessante quanto o estilo e o
conteúdo, são as melhorias constru-
tivas que o FreeStyle apresenta como
os reforços estruturais (na coluna cen-
tral e no teto), o tratamento acústi-
co (materiais de isolamento na cabi-
ne e coxins hidráulicos para o motor)
e o trabalho aerodinâmico (na carro-
ceria e na parte inferior do carro, que
baixou o ruído).
Além disso, por conta da suspensão
elevada, o KA ganhou nova calibra-
gem de molas e também novo ajus-
te na direção, que o deixaram mais
seguro, estável e confortável de di-
rigir. Na pista de teste, além do bom
comportamento dinâmico, o FreeStyle
apresentou rendimento satisfatório,
conseguindo boas marcas de desem-
penho e consumo. Segundo o fabri-
cante, a média urbana e rodoviária
é de 11,8 km/l, com gasolina.

Conheça e faça um teste drive na Megafor Ford, localizada na Avenida Ayrton Senna, 2541 - Barra da Tijuca. Tel.: (21) 3952-0400
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REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

BLITZES EM HORÁRIOS RUINS
Primeiramente gostaria de parabe-
nizar as autoridades de segurança
pelo excelente trabalho que têm
desempenhado em favor da popu-
lação do bairro. Porém, gostaria de
ressaltar algo. As blitzes ocorridas
na Rua Cândido Benício, altura da
Praça Seca, não poderiam ser fei-

tas em horários que não atrapalhassem tanto as pessoas na chegada
ao seu trabalho? Pego na empresa às 8 horas e no dia 6 de julho le-
vei 1h30 do Campinho à Taquara; e no dia 11 do mesmo mês fiz o
trajeto em 1h05. Geralmente faço o percurso em 30 minutos. Isso
ocorreu outras vezes em junho e tem atrapalhado muito a vários fun-
cionários, inclusive eu. Por favor, peço que vejam o nosso lado. Pois
temos horário a cumprir e não podemos nos atrasar constantemen-
te, como tem acontecido devido a alta frequência de blitzes pela manhã.

Joelma Cruz

GINCANA NA GUERENGUÊ

Os moradores da Estrada do Guerenguê, altura do número 113, na
Taquara, receberam mais uma visita da Cedae no mês passado. O
motivo foi um novo reparo na tubulação que constantemente pre-
cisa ser revista naquele local. Desta vez, a equipe deixou uma “lom-
bada” para os carros, porque não teve o cuidado de alisar o asfalto.
Como se já não bastasse, ficou um buraco em uma das pistas obri-
gando os veículos a se desviarem pela contramão. Nos sentimos em
uma gincana “pulando” e nos desviando de obstáculos. Obrigada
por trazer um novo ponto de entretenimento para a região, Cedae!

Bianca Reis

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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AIDS felina: doença não tem cura e pode matar
Quem acha que a AIDS é uma doença que só atinge os humanos,
está enganado. Isso porque uma enfermidade muito parecida
pode acometer gatos e outros felinos, como o leão e a onça.

O mal é ocasionado pelo vírus da
imunodeficiência felina (FIV), que
atua destruindo as defesa do orga-
nismo dos bichanos contra invaso-
res, podendo levá-los à morte.
A AIDS felina não costuma ser
transmitida da mãe para os filho-
tes, mas sim por meio da saliva ou
do sangue, principalmente quando
um gato infectado se envolve em
briga com outro saudável. “A
melhor forma de prevenir a con-
taminação do pet é a castração,
para evitar confrontos por fême-
as”, expõe a médica veterinária
Paula de Lima Campos (CRMV-RJ
8575). Um ponto menos preocu-
pante é o de que o contágio ocorre

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

WILLOW

Seu Pet

Espaço Pet

Convivência entre idosos e animais melhora a saúde emocional

Um dos problemas mais delicados
que os idosos costumam sofrer é a
solidão. Muitas vezes, a sensação de
tristeza e abandono podem gerar
problemas como a depressão. O
contato com um animal de estima-
ção, como um cãozinho, é extrema-
mente benéfico para pessoas com
mais idade. Além de concederem
muito afeto e interação no dia a dia,
o pet melhora o estado de humor de
uma forma tão eficaz que se combate
a diversos problemas emocionais.

Fotos: D
esigned by Bearfotos / Freepik  / Internet / D

ivulgação

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

ZUZU MARIA E
SEUS BEBÊS

“Uma mãe muito
dedicada” HOLLY

“Carinhosa e
Companheira”

somente entre animais da mesma
espécie, ou seja, um gato não pode
transmiti-la a pessoas e nem a cães.
Segundo a veterinária, os principais
sintomas da doença são perda de
peso e de apetite, diarreia, vômi-
to, além do surgimento de tumo-
res e gengivites. O ideal é que a
AIDS felina seja identificada o
quanto antes, pois o diagnóstico
tardio pode causar o óbito. “É
importante ter o cuidado de levar
o animal para fazer exame de san-
gue periodicamente e ficar atento
aos sintomas”, aconselha a especia-
lista. O tratamento da doença é ba-
seado nos sintomas clínicos e com-
bate a infecções oportunistas.

“Companheira
eterna”
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Prefeitura de Maricá
A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para o concur-
so público que visa a contratação de 603 profissionais de todos os
níveis de escolaridade. Este certame possui validade de dois anos,
podendo ou não ser prorrogado.
As vagas são para os cargos de Docentes I nas disciplinas de Ar-
tes (13); Ciências Físicas e Biológicas (18); Educação Física (30);
Geografia (15); Matemática (23); História (14); Língua Estrangeira
Inglês (8) e Língua Portuguesa (29); Inspetor Escolar (14); Orientador
Pedagógico (25); Orientador Educacional (21); Assistente Social
(12); Profissional de Educação Física (4); Enfermeiro (2); Fisiotera-
peuta (5); Fonoaudiólogo (5); Nutricionista (1); Pedagogo (3); Psi-
cólogo (12); Terapeuta Ocupacional (4); Contador (7); Fiscal de
Vigilância Sanitária (3); Auditor - Ênfase em Controle Interno (3);
Fiscal de Tributos (28); Analista de Controle Interno (1); Procura-
dor do Município - Nível I (3); Docente II (225); Técnico de Enfer-
magem (4); Técnico em Contabilidade (3); Agente Administrativo
(4); Fiscal de Posturas e Transportes (9); Fiscal de Obras e Meio
Ambiente (14) e Técnico de Apoio ao Controle Interno (5).
As jornadas de trabalho variam de 15 a 40 horas mensais e as re-
munerações entre R$ 1.874,88 e R$ 9.185,40. Os interessados em
participar deverão se inscrever até o dia 27 de agosto, exclusiva-
mente pelo site www.coseac.uff.br. As taxas cobradas oscilam de
R$ 50,00 a R$ 140,00.

Câmara de Barra Mansa
A Câmara Municipal de Barra Mansa abriu processo seletivo desti-
nado ao preenchimento de 16 vagas em todos os níveis de esco-
laridade. Os cargos disponíveis são: Auxiliar de Serviços Gerais; Vigia;
Operador de Som/ Câmera e Radiofusão (1); Telefonista (1); Auxi-
liar Administrativo (2); Auxiliar de Secretaria; Auxiliar de Protocolo;
Recepcionista; Motorista; Operador de Som; Analista de compras/
licitação e contratos (2); Analista de Tesouraria (1); Analista de Re-
cursos Humanos (1); Analista de Informática (1); Auxiliar de Asses-
soria de Imprensa; Contabilista de Controle Interno (1); Contador
(1); Procurador (1); Oficial de Arquivo (1); Oficial de Atas; Oficial de
Patrimônio (1); Oficial de Almoxarifado (1); Oficial Administrativo;
Oficial de Livros; Secretário de Atas (1); Supervisor de Secretaria;
Supervisor de Tesouraria e Supervisor de Departamento de Recursos
Humanos.
Os selecionados cumprirão jornada de 40 horas semanais e a re-
muneração varia entre R$ 1.084,16 a R$ 2.469,86. As inscrições
deverão ser feitas pelo site www.incpconcursos.org.br, até 17 de
agosto, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 20,00; R$ 40,00
ou R$ 50,00, por boleto bancário.

Dicas de Concursos

LOMBADAS SEM TINTA
Meu carro é baixo e eu passei com ele nesta lombada da Rua Iriquitiá,
309, na Taquara e arrastei o pára-choque, porque não dá para visualizá-la
à noite. Percebo que várias estão sem pintura no bairro. Inclusive uma perto
do Hospital Curupaiti. Por que não são feitas manutenções?

Roberto Fonseca

Resposta da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente
(Seconserma):  Informamos que enviaremos uma equipe ao local para vistoriar
e programar o serviço de pintura.

Cartas dos leitoresREDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

ONDE ESTÃO OS GARIS?
Trabalho e moro na Taquara, bem próximo à rua da feira. Tenho reparado
que, nas últimas semanas, as vias do entorno, inclusive na Estrada do Tindiba,
no trecho que vai da Praça Jaurú a Rua André Rocha, estão com lixos acu-
mulados. A situação se agrava com o descaso da população, que permane-
ce jogando lixo no chão. Não tenho visto mais a ação dos garis varrendo as
ruas e me pergunto: quem os coordena?

Fátima Alves

Resposta da Comlurb:  Informamos que a varrição é feita diariamente pelos garis,
no início da manhã, quando também são removidos os resíduos na Estrada do
Tindiba, no trecho entre a Praça Jaurú e Rua André Rocha, na Taquara. Nesse
período, é comum as folhas de árvores caírem e muitos pontos voltam a ficar
com o chão tomado pelas folhas. Lembrando que, em ruas residenciais, cabe
ao morador a varrição de sua calçada e que todos devem contribuir para man-
ter as ruas limpas, não jogando lixo no chão e respeitando os dias e o horário
de coleta do lixo domiciliar.
A Comlurb dispõe do Serviço de Remoção Gratuita de entulho de pequenas
obras residenciais e de móveis, eletrodomésticos, galhadas e outros materiais
sem uso, bastando ligar para o Teleatendimento 1746, que funciona 24 horas.
Após a feira livre que acontece às quintas-feiras na Rua Ariapó, os garis realizam
limpeza e lavam as áreas de venda de peixe utilizando água de reuso.
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NOVOS ACADÊMICOS
A Academia Irajaense de Letras e Artes comemorou o seu Jubileu de
Prata. A solenidade ocorreu no dia 29 de junho, na Biblioteca João do
Rio, em Irajá. Na ocasião, foram empossados mais dois acadêmicos:
os professores Rosane Martins e Emmanuel Cavalcanti. O evento
contou com a participação de diversas pessoas ligadas ao mundo
das letras e das artes.
Cavalcanti aproveitou para anunciar que a Academia Brasileira de Li-
teratura de Cordel (ABLC) completará 30 anos no dia 7 de setembro
e destacou que o Cordel faz parte do Patrimônio Imaterial do Brasil.
Sendo assim, cada unidade do SESC, no Rio de Janeiro, terá uma
cordelteca, sendo que a da Tijuca já foi inaugurada. O homenageado
é Gonçalo Ferreira da Silva, presidente da ABLC.
Ao final do evento, Cavalcanti agradeceu a presença de todos. “Que Deus
nos permita continuar lutando em prol da cultura e do bem comum”.

No Bairro Acontece...
RIOS D’OR GANHA CENTRO AVANÇADO
PARA CONSULTAS E EXAMES
No dia 18 de julho, o Hospital Rios D’Or, na Freguesia, promoveu um coque-
tel de apresentação das instalações do novo centro médico da unidade, que
foi inaugurado em junho. O evento reuniu mais de 100 pessoas da área mé-
dica; personalidades; imprensa local; e empresários.
O novo espaço conta com consultórios de diversas especialidades médicas e
cirúrgicas, além de salas de exames. O horário de atendimento é de 8h às 19h
(segunda à sexta-feira) e de 8h às 15h (sábado). A unidade aceita convênios,
sub planos e consultas particulares.
O Rios D’Or é um hospital completo acreditado pela Joint Commission
International - avaliadora mundial de hospitais. Este selo representa exce-
lência em atendimento e máxima segurança no cuidado aos pacientes.
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Professor Emmanuel Cavalcanti de Oliveira e o Presidente da AILA, Jorge Alberto

Dra. Andréa Fontes (diretora geral), Dr. Paulo Laranjeira

Padre Sebastião (Igreja do Loreto) e as representantes da pastoral da saúde Denise

(vermelho) e Pina (azul marinho)

Recepção da Pediatria

ATIVIDADES GRATUITAS NA PRAÇA DO SKATE
A Praça do Skate, no Tanque, recebe aulas gratuitas de ginástica funcio-
nal às segundas, quartas e sextas-feiras, de 7 às 8 horas e de 8 às 9
horas,  com o professor Ari. Já às terças e quintas-feiras, de 8 às 9
horas, são ministradas as aulas de zumba, com o professor Silmar. Os
interessados em participar devem se inscrever no local, munidos de có-
pia da identidade e atestado médico. A Praça do Skate fica localizada
próxima a Rua Pouso Alto.

Sala de Ginecologia
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Nova lei

A Vigilância Sanitária do Rio está
fazendo fiscalizações em estabele-
cimentos que comercializam ali-
mentos para consumo local, como
bares, restaurantes, lanchonetes e
padarias. O objetivo é cumprir a lei
municipal, que entrou em vigor no
mês passado e agora proíbe o uso
de canudos de plástico, permitin-
do apenas os feitos de materiais
biodegradáveis ou recicláveis.
Quem for flagrado descumprindo
a lei, poderá ser multado em até
R$ 6 mil.

Canudos plásticos
são proibidos no Rio

Festa Julina
A Equilibrium Pilates promoveu no
dia 7 de julho sua festa julina, na
cobertura do edifício Connection
Offices, na Freguesia. O evento
contou com a participação de
professores, alunos e convidados
que puderam se divertir ao som
de músicas típicas, além de sa-
borearem os quitutes.

Arraiá

Aumento
Conta de água fica mais cara

Eleições

Cartórios eleitorais
recebem pedidos de
voto em trânsito
Quem estiver fora de seu domicílio
eleitoral nas próximas eleições, que
acontecerão nos dias 7 e 28 de
outubro, poderá votar normalmen-
te. Para isso, o eleitor precisa com-
parecer em qualquer cartório eleitoral
e solicitar a habilitação para voto em
trânsito, portando um documento
oficial com foto.
A relação de locais disponíveis onde
ocorrerá essa modalidade de voto
já está disponível no portal da Jus-
tiça Eleitoral (http://www.tse.jus.br).
O voto em trânsito somente será
admitido para os eleitores que esti-
verem com a situação regular no
Cadastro Eleitoral. O prazo para
solicitar, alterar ou cancelar a trans-
ferência vai até o dia 23 de agosto.

Cigarro
Postos de
combustíveis
cobram preços
distintos sem
informar

Ao abastecer o veículo nos pos-
tos de combustíveis do bairro, o
consumidor deve ficar atento na
hora de pagar. Isso porque alguns
estabelecimentos estão cobrando
preços diferentes para o pagamen-
to em cartão e em dinheiro.
Tal prática era proibida por lei,
mas passou a ser permitida a
partir de 2017, quando o presi-
dente Michel Temer assinou a
Medida Provisória 764/2016, a
qual regulamenta os descontos
em compras à vista ou pagas em
dinheiro em espécie. Permitindo
assim que os comerciantes co-
brem preços diferenciados para
um mesmo produto em função da
forma de pagamento.
Apesar de a MP possibilitar a va-
riação do valor em função do pra-
zo de pagamento, pelo Código
de Defesa do Consumidor (CDC),
o posto de combustível é obrigado
a expor visivelmente os dois pre-
ços (à vista ou em cartão).

Ilegal

Notas

Projeto visa minimizar impacto das
guimbas de cigarro

Além dos danos À saúde, o cigarro
também prejudica ao meio ambiente.
Segundo relatório da Organização
Mundial da Saúde (OMS), só a fuma-
ça do cigarro já libera milhares de
toneladas de substâncias tóxicas.

Como se já não bastasse, os resíduos
das bitucas de cigarro representam
o lixo mais numeroso do planeta.
Cerca de seis trilhões de guimbas de
cigarro são descartadas anualmen-
te no mundo. Desse total, 10 bilhões
vão parar em locais indevidos. Os
resíduos do tabaco possuem mais de
7 mil substâncias tóxicas que conta-
minam a natureza. Para conscientizar
a população sobre os riscos que tal
prática traz ao meio ambiente e a
saúde, a ONG Centro de Apoio ao
Tabagista (CAT) executa trabalhos de
ajuda, por meio de projetos para
empresas e escolas.
Os interessados em participar do pro-
cesso de tratamento de fumantes e até
mesmo orientação de adolescentes,
devem entrar em contato com o Cen-
tro de Apoio ao Tabagista pelo e-mail:
centrodeapoioaotabagista@gmail.com.

Campanha passada "Exposição Problemão"
do Rio Eu Amo Eu Cuido
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As tarifas de água ficaram mais caras
desde o dia 1º de agosto. A Com-

panhia Estadual de Águas e Esgotos
(Cedae) anunciou que o reajuste de
5,9390% tem como objetivo pagar
três correções: a que diz respeito à
reposição da inflação acumulada, a
equivalente a parcela do reajuste
tarifário extraordinário, além da refe-
rente ao valor residual que será apli-
cado a partir de agora. O aumento
é válido para todas as áreas atendi-
das pela companhia.
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Falta de segurança é debatida
na reunião do CCS
A casa de festas La Reverence, na Curicica, sediou a
reunião do Conselho Comunitário de Segurança da 18ª
AISP, ocorrida no dia 26 de julho. A mancha criminal e a
sensação de insegurança da população foram os princi-
pais assuntos em debate.

O major Magalhães, chefe do plane-
jamento operacional do 18º Batalhão
da Polícia Militar destacou que nem
tudo é problema de polícia. “Muitos
casos são problemas sociais envolvendo
usuários de drogas”. O militar expôs
ainda que, apesar de o trimestre pas-
sado ter sido melhor do que o mesmo
período de 2017, a corporação conti-
nua trabalhando incansavelmente para
combater a criminalidade. “O objeti-
vo da PM é o trabalho ostensivo para
que não ocorram os delitos”, informou.
Já o delegado Eduardo Guimarães,

titular da 28ª DP (Campinho) res-
saltou que os constantes conflitos
na Praça Seca estão relacionados à
guerra entre milicianos e traficantes.
“Estamos fazendo tudo o que po-
demos para diminuir os confrontos
e roubos na região. Intensificamos
o patrulhamento e as prisões. O nos-
so compromisso é trazer o máximo
de segurança para o bairro”, frisa.
Quanto ao patrulhamento da Guar-
da Municipal, a inspetora Dutra
abordou a falta de efetivo e o racio-
namento de combustível destinado ao

único veículo disponível para todo
Jacarepaguá. Estiveram também pre-
sentes no encontro o representante da
superintendência da região, César
Gonçalves; do Corpo de Bombeiros;
além da equipe da 18ª AISP, líderes

comunitários e moradores da região.
A próxima reunião será no dia 30 de
agosto, às 9 horas, na Estrada do
Cafundá, 1.757, bloco: 2 – Condomí-
nio Residencial Mirante da Taquara (pró-
ximo ao supermercado Guanabara).

Major Magalhães, presidente Rodrigo Rangel, secretário Miranda e inspetora Dutra
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Turismo

Rede hoteleira:

Hotel Fazenda Repouso das Águas
www.repousodasaguas.com.br

Hotel Colonial Baturité
www.hotelcolonialbaturite.com.br

Pousada da Josy
www.pousadadajosy.com.br

Pousada Casarão dos Uchôa
casaraodosuchoa.business.site

Pousada Le Rêve
www.lereve.com.br

Chalé Nosso Sítio
www.chalenossositio.com.br

Hotel Gruta
www.hotelgruta.com.br

Jardineira Park Hotel
www.jardineirapark.com.br

Aquarela Palace Hotel
www.aquarelapalacehotel.com

Localizada no Ceará, a cidade de Baturité possui clima
bastante peculiar para a região Nordeste do Brasil.
A amplitude térmica é grande ao longo
do ano. No verão, as temperaturas má-
ximas podem ultrapassar os 35°C, po-
dendo chegar a 20°C em um mesmo
dia. Já no inverno, oscilam entre 30°C
e 20°C. O período de chuvas ocorre
entre janeiro e junho, chegando a oca-

sionar tempestades com ventos for-
tes e raios neste período.
O município abriga 33.326 habitan-
tes, o que representa cerca de 0,38%
da população do estado e possui 308,6

Pacotes Rodoviários e Aéreos

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

CVC Taquara - 3598-7845

Baturité: conheça o frio da terra do sol
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quilômetros quadrados de extensão.
A paisagem é repleta de casarões em
estilo colonial, construídos no século
19, época da fartura do café. Está-
tuas e bustos de baturiteenses notó-
rios, como Ananias Arruda e Valde-
mar Falcão, estão expostos em praças

que levam seus nomes. A influência
da igreja católica na cultura da cida-
de é expressiva.
Um dos principais eventos culturais
da cidade são as Festas de Nossa Se-

nhora da Palma, padroeira do muni-
cípio, que se realiza entre os dias 6 a
15 de agosto; a Festa de Santa Luzia
que se realiza entre os dias 3 a 13 de
dezembro; a Festa de Santo Antonio
que ocorre entre os dia 1 a 13 de ju-
nho; e a Festa de Cristo Rei no mês
de novembro. A feira livre, realiza-
da todos os sábados, também é um
marco cultural do local, reunindo fei-
rantes da cidade e de regiões vizinhas.
Depois do café, o turismo é a segunda
principal fonte de renda do municí-
pio. A região possui áreas propícias
para os aventureiros praticarem es-
portes radicais. Os principais points
são a Serra de Baturité e o Parque das
Trilhas. Para quem prefere um pas-
seio mais tranquilo, as dicas são os
museus, monumentos e edificações
centenárias. Entre os lugares mais vi-
sitados estão: Igreja Matriz; Prédio da
Cultura; Pelourinho; Palácio Entre
Rios; Museu Comendador Ananias
Arruda; Estrada de Ferro; Estação
Ferroviária; Via Sacra Pública de
Baturité; Igreja de Santa Luzia; e
Mirante do Cruzeiro (que fica sobre
uma montanha, a 25 metros).Igreja Matriz

Parque das Cachoeiras Estação Ferroviária de Baturité Lagoa no Maciço de Baturité
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Estar sozinho não é sinônimo de solidão
Por viver em sociedade, muitas pessoas pensam que
não ter alguém ao lado para compartilhar os bons e mal
momentos da vida é algo ruim. Muitas delas acabam se
envolvendo em relacionamentos amorosos destrutivos,
por medo da solidão. Porém, o que algumas não sabem
é que estar solteiro não significa estar só.
O “status” de solteiro deve ser visto co-
mo algo positivo, que inclusive pode con-
tribuir beneficamente com quem dese-
ja construir um relacionamento amoroso
sólido e duradouro. Este é um momento
em que a pessoa deve oferecer para ela
mesma, o que ofereceria ao outro.
Como, por exemplo, se gosta de ganhar
presentes, que compre para si; ou se
curte viajar, que faça um belo passeio
e procure verificar se está sendo uma
boa companhia para si.
“As pessoas precisam se analisar para
saber se serão ou não uma boa com-
panhia para o outro e pensar nisso
como um formato de espelho”, explica
o psicólogo João Alexandre Borba

D
esigned by katem

angostar / Freepik

(CRP: 05/3647). Se uma pessoa des-
frutar de sua própria companhia de
forma agradável, isso é um bom si-
nal. Caso se sinta triste e melancó-
lica, pode ser que proporcione isso
ao companheiro(a) quando estiver
em um relacionamento a dois.
Aliás, algo que cada um precisa fazer
para ter um relacionamento amoroso
de sucesso é refletir nas próprias ati-
tudes e aprender a se amar, assim
como reconhecer as próprias falhas.
E, claro, buscar acabar com elas. Uma
vez que aprendemos a gostar da nos-
sa companhia, somos capazes não só
de conquistar o outro, como também
a crescer quanto pessoas.
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Bolo de maçã

Olá, amigos!  Em agosto festejamos o Dia dos Pais. Vamos sugerir
uma receita que tem como inspiração uma tradição americana do
Dia de Ação de Graças que é a torta de maçã, na nossa receita a
torta é transformada em bolo, de modo a facilitar sua execução,
mas sem perder o sabor.

Receita

INGREDIENTES:
• 2 xícaras de farinha de trigo;
• 2 xícaras de açúcar;
• 1 colher de sopa de fermento em pó;
• 1 colher de sopa de canela em pó;
• 1 pitada de sal;
• 3 ovos;
• 3 maçãs grandes;
• 1 xícara de óleo de milho ou girassol.

MODO DE PREPARO:
• Descasque as maçãs;
• Corte-as em pequenos cubos;
• Reserve as cascas;
• Bata no liquidificador: ovos / óleo / cascas;
• Em uma vasilha, misture todos os ingredientes secos e os cubos de maçã;
• Coloque a mistura do liquidificador junto com estes ingredientes;
• Asse em uma forma untada a 180oC por 45 minutos;
• Deixe esfriar e sirva como café da manhã.
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Ingerir sorvete em dias frios dá dor de garganta?
Mito – A dor de garganta se dá por infecções virais e não está relacionada à agressão do
gelado ou à temperatura de qualquer alimento. Nas épocas mais frias há a possibilida-
de de maior contaminação, devido a proliferação de microrganismos, e não pela ingestão
do sorvete.

Resposta:
Mauro Castagnaro (CRM: 602143-RJ), diretor médico e chefe da clínica geral do Hospi-
tal Rios D’Or

Mitos ou verdades
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PARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO: 3627-7945 / ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET / CONTATO1@NOSSOBAIRRO.NETPARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO: 3627-7945 / ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET / CONTATO1@NOSSOBAIRRO.NETPARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO ENVIE E-MAIL PARA ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET OU 3627-7945

ESPAÇO PRODUTOS E SERVIÇOS
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Leão:

Previsão astrológica
do mês de agosto

Áries (21/03 a 21/04): esse
momento será mais feliz se você
procurar um convívio íntimo
com a família, todos precisam.

Peixes (20/02 a 20/03): com
Netuno tocando seu Sol, toda
a forma de arte, inspiração e
criação estarão ao seu favor.
Beleza pura.

Aquário (21/01 a 19/02): tem
romance novo no ar, para co-
nhecer novos hábitos, outra
forma de se relacionar onde a
amizade dure.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
estar com a família, cercada dos
irmãos, deixará seu coração mais
alegre, marque logo o encontro.

Sagitário (22/11 a 21/12): não
desanime! Jamais um prote-
gido de Júpiter perde a es-
perança e a fé. É só esperar
e tudo voltará ao normal.

Escorpião (23/10 a 21/11):
guarde as finanças e presen-
teie aquele que ama de cora-
ção, ele ficará grato pela sua
lembrança.

Libra (23/09 a 22/10): É hora
de planejar novo trabalho,
mudar a visão dos fatos, usar
sua intuição criativa, isso só fará
você crescer e se sentir melhor.

Virgem (23/08 a 22/09): sinta-
se orgulhoso do seu trabalho,
sua dedicação será reconheci-
da entre os amigos. Parabéns!

Leão (22/07 a 22/08): momen-
to de muita inspiração, esse mês
o prazer e o reencontro com seu
pai, fará você muito feliz.

Câncer (21/06 a 21/07): apro-
veite as férias das crianças e tire
momentos de prazer, visite os
parentes, os avós ficarão felizes.

Gêmeos (21/05 a 20/06):
comece a programar uma
nova viagem. Mercúrio na
casa nove indica bom mo-
mento para longas viagens.

Touro (21/04 a 20/05): nem
pense Taurino em pedir dinhei-
ro emprestado, pois as finan-
ças não estão bem para você
nesse mês, melhor aguardar.

pessoa entusiasmada, com muita força de vontade, um grande ego, mas
que precisa ser trabalhadada, pois querem brilhar sempre. Planeta: Sol.
Elemento: fogo. Pedra: quartzo. Cor: branca

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) Chiclete
O pai comprou um chiclete para o filho, e não chicrete.
2) Polvilho
O vendedor ambulante vendia biscoitos de polvilho, e não porvilho.
3) Iogurte
A bala era de iogurte, e não orgute.
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