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JACAREPAGUÁ COMEMORA 424 ANOS
O aniversário do bairro acontece no dia 9 de setembro. Ao longo dos anos,
a região se deparou com a transformação de sua área agrícola em uma
das mais industrializadas e populosas da cidade. Veja o que os morado-
res apontam como melhorias indispensáveis para o futuro do bairro.

| Páginas 28 e 29
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JORNAL FILIADO | ADJORI-RJ
ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO

INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Comemorar 424 anos no dia nove deste
mês faz reascender a esperança da po-
pulação de Jacarepaguá, principalmente
por conta da proximidade das eleições
para Presidente da República, governa-
dor, senadores, além de deputados fe-
derais e estaduais.
Vale lembrar que os senadores e depu-
tados aprovam as leis, as PECs, como
também os orçamentos da União e Es-
tado. Portanto, é de suma importância
que a escolha desses representantes siga
o mesmo critério adotado para a es-
colha do Presidente da República.
Os problemas de infraestrutura da Baixa-
da de Jacarepaguá permanecem e o Po-
der Público, infelizmente, pouco faz, o que
compromete a qualidade de vida daque-
les que moram e trabalham no bairro.
As estatísticas apontam que a violência
aumentou na região, tanto no que diz res-

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

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

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

É possível mudar o futuro
peito à criminalidade, quanto às depre-
dações. A falta de saneamento básico,
sinalização precária, má conservação de
pistas/calçadas e a fiscalização ineficiente
também são transtornos crônicos.
É tempo de se preocupar e ir em bus-
ca de um melhor futuro para o País.  Um
bom começo é saber “separar o joio
do trigo” nas urnas. Assistir os debates
e observar atentamente as propostas dos
candidatos, trocar ideias com os ami-
gos para analisar as possíveis mentiras,
disfarçadas de verdades.
Aproveite o clima para curtir a pro-
gramação da agenda cultural, que traz
neste mês o musical Dancin’ Days, no
Teatro Bradesco Rio; o Stand Up
Comedy: Reis do subúrbio, na Lona
Cultural Jacob do Bandolim; e Ivan Lins,
no Teatro Sesi Jacarepaguá.
Boa leitura!
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Área junto ao BRT da Taquara é revitalizada

O espaço localizado junto à estação de BRT Taquara
passou por revitalização no dia 25 de agosto.
Centenas de pessoas prestigiaram o
projeto da Comlurb Rio Novo Olhar,
que contou com a participação de de-
zenas de voluntários, além da parce-
ria da ONG “JPA Eu te Amo”, que

levou ações de cidadania, arte e cul-
tura com oficinas de reciclagem artís-
tica de resíduos, de brinquedos, de circo
e de compostagem orgânica.
A iniciativa contou com apoio do

Sesc, que promoveu atividades es-
portivas e culturais. Após a entre-
ga da área revitalizada, a Comlurb
realizou duas semanas de ações de
conscientização sobre o descar-
te correto do lixo, com a partici-
pação de fiscais do Lixo Zero.
Também colaboraram no evento
músicos e artistas grafiteiros, que
realizaram pintura com arte nas
paredes do entorno.

No local foram instalados kits de
brinquedos para crianças em pneus,
além de conjuntos de mesas e ban-
cos feitos com reaproveitamento de
troncos, retirados das operações de
poda. O espaço recebeu cercas fei-
tas com paletes, assim como a ins-
talação de um Parcão para cachor-
ros; e a revitalização de canteiros.
Que iniciativas como esta se repi-
tam em outros bairros da região.

Alexandra Gonzales (JPA Eu te Amo), Jussara Macedo (Comlurb), Superintendente de
JPA Leandro Marques e colaboradores.

Vigilância eletrônica auxilia
na segurança
A utilização de câmeras é um dos principais procedimen-
tos que auxiliam na segurança residencial e comercial.
O mercado conta com diversos sistemas eficientes.

Para abordar o funcionamento deste
sistema, o JNB conversou com Mar-
cio Ferreira, sócio administrador da
empresa MNI Telecomunicações
Eireli EPP. Confira:

JNB - É obrigatório o uso de
câmeras de segurança em even-
tos com mais de três mil pessoas?
MF: Em todo evento de grande por-
te deveria ser obrigatória a utilização
de um sistema de monitoramento ele-
trônico de câmeras. Isso facilitaria a
resolução de diversos problemas
(como brigas, roubos e furtos) de for-
ma imediata, clara e eficaz. Contudo,
não há legislação definida sobre esse

Foto: divulgação

assunto. Existe apenas um Projeto de
Lei, n° 7.018-17 de 2013, que ex-
pressa a importância deste tipo de
monitoramento.
JNB - Como é feito o planejamen-
to estratégico para a instalação
de câmeras? Quais são os crité-
rios adotados?
MF: Ele se desenvolve de acordo
com estudo de análise de riscos, em
que são avaliados fatores como áreas
que contêm itens de maior valor, as-
sim como aqueles por onde há maior
trânsito de pessoas.
JNB -  O monitoramento pode
ser realizado pelo celular do cli-
ente? Como é feito?

MF: Sim, por meio de um acesso
remoto externo.
JNB - Em casos de ocorrências,
a notificação é feita diretamente
à polícia ou à empresa prestadora
do serviço?
MF: A implementação do sistema
de monitoramento de câmeras va-
ria muito da necessidade imediata
do cliente. Possuímos diversos equi-
pamentos, que podem emitir chama-
dos para a empresa e serem remeti-
dos em tempo real para polícia.
JNB - A durabilidade de uma
câmera pode ser afetada pela sua
exposição à chuva e a luz solar?
MF: O mercado disponibiliza mo-
delos duráveis e resistentes, que
amenizam os principais fatores da
natureza, como a exposição maci-
ça à luz solar e a chuvas.
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Porque anuncio no JNB
“Sou moradora do
bairro há mais de
três décadas e anun-
cio no Jornal Nosso
Bairro Jacarepaguá
há cerca de oito
anos. Resolvi anun-
ciar neste veículo
porque vejo nele
uma forma de es-
tar presente na
vida dos morado-
res da região.
Promover o comér-
cio local é uma ma-
neira de fazer nossa
comunidade cres-

cer. Muitas vezes, jornais de grande circulação não conse-
guem atingir de forma efetiva o público que desejamos con-
quistar.  A saúde auditiva merece uma atenção especial para
a população de Jacarepaguá.”

Aline Machado (CRFa 11492/RJ)
Fonoaudióloga/Responsável técnica - Centro Auditivo Otosim

O colégio GAU recebeu no mês passado
o “Selo Ouro”, pela Olimpíada do Saber. O
evento dirigido pelo professor Wilson da
Motta Cardoso direciona alunos para es-
tágios e concede bolsas de estudos em
renomadas universidades. Na ocasião, os
estudantes foram premiados em diversas ati-
vidades, incluindo ações sociais e dança.
Considerando a importância do concei-
to de saúde, estabelecido pela OMS- Or-

União em prol de uma
vida saudável

ganização Mundial de Saúde, a institui-
ção firmou parceria com a Rede D’Or e
realizou no dia 20 de agosto, no auditó-
rio do hospital, uma palestra sobre autismo,
com a neuropediatra Rita Farias Oliveira
(CRM: 5289113-4). Também estiveram
presentes no encontro a coordenadora
Patrícia Ferreira e a fonoaudióloga e
psicopedagoga Viviane Rodrigues, repre-
sentando a equipe da escola.
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Contabilidade &
Tributos

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

O Leão está faminto e não é manso

Recentemente, duas pessoas próximas pediram-me orientações
quanto à notificação que receberam da Receita Federal do Brasil.
Uma estaria devendo R$18 mil e a outra R$ 44 mil. Não é preciso
dizer que elas estavam emocionalmente abaladas e sem saber o
que fazer. Vale ressaltar, que no caso delas, o problema não decor-
reu de sonegação intencional, foi desconhecimento mesmo na hora
de preencher a declaração de imposto de renda. Pecado que muitas
pessoas cometem quando fazem a declaração sem muito conhe-
cimento ou entregam a sua vida nas mãos de pessoas leigas no
assunto. Qualquer erro de digitação ou omissão de informações
podem levar a declaração de IR à malha fina da Receita. E aí as
consequências podem ser trágicas.
Em 2017, a Receita bateu recorde de arrecadação por meio de
autuações. Foi arrecadado R$ 204,99 bilhões, em 2017, contra
R$120,16 bilhões em 2016. Nem todas as notificações geram dé-
bitos a pagar pelo contribuinte, no entanto, o grau de acerto da
Receita foi de 91,75% dos casos de notificação, em 2017, contra
os 88,37% verificados em 2010. Esta maior eficiência da Receita
talvez possa ser explicada pelos altos investimentos em tecnologia
nos últimos anos.
Se você está se sentindo um pouco preocupado neste momento,
saiba que a Receita Federal disponibiliza uma ferramenta para
consulta do processamento de sua declaração de IR. Este ser-
viço é denominado de “Extrato do Processamento da Declara-
ção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física”. Para acessá-
lo, entre no site da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br)
e procure “Onde Encontro” no menu superior; depois, clique
em “Extrato da DIRPF”. O serviço é acessado por meio de códi-
go de acesso ou de certificado digital. Se você não tiver o códi-
go de acesso, poderá cadastrá-lo na hora. Crie o hábito de rea-
lizar esta consulta frequentemente, porque algumas pendênci-
as podem surgir depois de dois ou três anos, mesmo depois da
declaração estar com o status de processada. Normalmente, antes
do início do procedimento de intimação ou notificação, a decla-
ração fica com o status de pendência, esperando que o contri-
buinte realize a auto regularização.
A autorregularização pode ser feita pelo contribuinte a qualquer
momento, desde que seja antes da ação fiscal. Durante o procedi-
mento de fiscalização, o contribuinte pode contestar o auto de in-
fração por meio de um Processo de Impugnação entregue no
Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) mais próxima de sua
residência. A autorregularização deve ser feita por meio do envio
da declaração retificadora.
Tendo o contribuinte sofrido a ação fiscal, e sendo constatado que
o débito é devido, o montante a ser pago será acrescido de juros
Selic, de multa pelo atraso no pagamento e pela multa infracional
de 75% no mínimo, podendo chegar a 150%.

JACAREPAGUÁ
424 anos de tradição,
história e desafios.

“O vereador
Felipe Michel

parabeniza todos
os moradores

pelo aniversário
do bairro”.

Felipe Michel
O vereador que nasceu, mora,

vive, ama e luta por Jacarepaguá.
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Cigarro mata mais de seis milhões
de pessoas por ano no mundo

Foto: Internet / D
ivulgação

O tabagismo é considerado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) como a principal causa
evitável de mortalidade. Ele é o responsável por
cerca de seis milhões de mortes em todo o mundo
a cada ano.

Pode-se esperar que até metade
da quantidade de fumantes regu-
lares venham a falecer de uma do-
ença causada pelo cigarro.
Segundo o relatório divulgado pela
OMS, o tabagismo está relaciona-
do a mais de 50 enfermidades. Sen-
do responsável por 90% das mor-
tes por câncer de pulmão; 85% das
mortes por bronquite; 30% das
mortes por câncer de boca; 25%
das mortes por doença do cora-
ção e enfisema; e 25% das mor-
tes por derrame cerebral.
A pneumologista do Hospital
Rios D’Or, Nadine Lazzari
(CRM: 31658) destaca que o pro-
blema se agrava quando a pessoa
já fuma há muitos anos ou se a
quantidade de cigarros consumi-
dos ao dia for grande. “Esses
fatores podem potencializar os
danos, favorecendo o desenvol-
vimento de doenças e contribu-
indo para maior gravidade das
mesmas”, expõe a médica.
Não é só o fumante que está pro-
penso ao desencadeamento de en-

fermidades. Os familiares e pes-
soas próximas também estão ex-
postos ao perigo. “O fumante pas-
sivo também tem risco aumentado
de desenvolver problemas de saú-
de, especialmente acometimentos
respiratórios”, alerta Lazzari. A
probabilidade de o contato indi-
reto com o cigarro provocar cân-
cer de pulmão aumenta em 30%
e para infarto em 24%.
A pneumologista conta que, ape-
sar de não ser tão fácil, parar de
fumar é a melhor atitude a ser to-
mada para o cuidado da saúde.
A combinação de terapias cogniti-
vo comportamentais e farmaco-
lógicas podem auxiliar bastante
nesse processo. Quem já tentou
abandonar o vício, mas não con-
cluiu o tratamento, precisa ser
perseverante. “O ex-fumante
deve manter acompanhamento
médico regular ao longo de toda
a vida”, aconselha.

Fonte consultada:
Site do Governo Federal.

Saiba mais sobre as doenças e problemas que o cigarro pode causar ou agravar:

• Doença cardiovascular (incluindo
infarto do miocárdio, morte súbita
cardíaca, acidente vascular cerebral
e doença arterial periférica);

• Diversos tipos de câncer, como de
pulmão, neoplasia de cabeça e pes-
coço, gástrico, de mama, entre ou-
tros;

• Doenças respiratórias como Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC),
asma e bronquiolite, além de infec-
ções respiratórias;

• Osteoporose e fratura de quadril (pelo

fato de o tabagismo acelerar a per-
da óssea);

• Transtornos reprodutivos, incluindo
complicações durante a gravidez,
menopausa prematura, disfunção
erétil e subfertilidade em homens e
mulheres;

• Úlcera gástrica;
• Doença periodontal, como gengivite

e periodontite;
• Complicações pós-operatórias, inclu-

indo atraso na cicatrização de feridas
e complicações pulmonares.
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Bem Estar

Descubra as vantagens dos sucos naturais
Apesar de não substituírem as frutas, as verduras e as
hortaliças, os sucos são uma excelente forma de ali-
mentação. Além de nutritivo e refrescante, seu preparo
é bem rápido, o que auxilia aqueles que não dispõem de
muito tempo para ingerí-las.

Foto: D
esigned by D

iller / Valeria A
ksakova  / Freepik

“Ao prepararmos sucos, tendemos
a consumir maior quantidade de fru-
tas. Como, por exemplo, se comer-
mos laranjas, geralmente vamos in-
gerir uma ou, no máximo duas. Já
para preparar um suco de laran-
ja natural de 200ml, no mínimo
usaremos seis laranjas”, expõe a
nutricionista do Hospital Rios D’Or,
Jéssica Paz (CRN: 15100177).
A bebida fornece grande quanti-
dade de vitaminas, sais minerais,
aminoácidos e enzimas indispensá-
veis ao organismo. Especialistas re-
comendam que se tome, ao menos,
um copo de suco natural por dia. Os

industrializados, por perderem grande
quantidade de nutrientes nos proces-
sos de pasteurização, não são a me-
lhor opção. Outra recomendação é
tomar o suco imediatamente após o
preparo, para evitar a perda nutriti-
va. “O ideal é que eles sejam consu-
midos logo, pois algumas vitaminas,
como a vitamina C, são sensíveis ao
calor, oxigênio e armazenamento”,
explica Paz.
Entre os sucos mais famosos do mo-
mento estão os sucos verdes, co-
nhecidos como detox, compostos
pela mistura de verduras e frutas,
que são excelentes preparações.

“Podemos adicionar couves (fon-
te de fibras, vitaminas K, respon-
sável pelo depósito de cálcio na
matriz óssea), beterraba (fonte de
manganês, uma vitamina pouco
popular, mas que possui ação
antioxidante e  as antoxianinas), li-
mão e laranjas (famosos por serem
ricos em vitamina C, eles auxiliam
na função imunológica e também
são fundamentais na síntese de
colágeno)”, destaca a nutricionista.

Outra grande vantagem dos sucos
é a possibilidade de incluí-los na
dieta de pessoas com dificuldade de
consumir frutas, legumes e verdu-
ras, como crianças pequenas, idosos
com dificuldade de mastigação e
deglutição e indivíduos que neces-
sitam ter uma dieta líquida, devido
a alguma patologia ou processo ci-
rúrgico. Como se pode perceber, não
há desculpa para não incluir esta
saborosa bebida no cardápio.
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Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Garantia legal e
garantia contratual

Caro leitor, vamos conversar sobre garantia legal e garantia
contratual, a começar pela diferença existente entre as duas.
Garantia é a existência de padrões de qualidade, segurança, du-
rabilidade e desempenho que um produto ou serviço deve ter,
permitindo ao consumidor ter uma expectativa do tempo de utili-
zação do produto ou serviço.
De acordo com a legislação ela pode ser legal ou contratual. A
garantia legal é de cunho obrigatório, não pode ser excluída
sob nenhuma hipótese. Ela está inserida no produto ou servi-
ço, ainda que não esteja expressa. Não há o que discutir quanto
a sua existência. Para produtos duráveis o consumidor tem até
noventa dias para reclamar sobre seu vício ou defeito, para
produtos não duráveis ele tem até trinta dias. Produtos durá-
veis são aqueles que não se desgastam com o uso, já os não
duráveis se desgastam.
A garantia contratual é facultativa. Alguns fornecedores a usam
como diferencial, porque podem determinar o tempo que quise-
rem sendo exigido que coloquem por escrito o tempo, condições,
até onde ela alcança o produto e seu uso, tudo com muita clare-
za e transparência.
O prazo da garantia contratual começa com a entrega do produ-
to e só então começará a ser contado o prazo para a garantia legal.
Logo, quando o produto tiver como garantia contratual de um ano
escrito no contrato, somente após esse período dará início o pra-
zo para a garantia legal, que será de 30 ou 90 dias, dependendo
do produto.
Em se tratando de vício oculto, que vem a ser aquele que não é
perceptível de imediato, o prazo começará a ser contado a partir
da percepção do defeito ou vício.
Espero ter contribuído mais uma vez.
Qualquer dúvida entre em contato através do e-mail:
oficinadedireito@gmail.com
Fique com Deus e em paz!

Artigo
Roque Z é candidato à
presidência da OAB /RJ

Vice-presidente da Associação dos Advogados e Estagiários do
Estado do Rio de Janeiro, Roque Z é professor universitário em
Direito Civil e Processual Civil e um dos advogados mais comba-
tentes pela justiça no bairro. Após anos buscando resgatar a honra
e a credibilidade da advocacia Fluminense, se mostra contrário
a reeleição, influência política e ideológica na OAB. Sua primei-
ra meta é a redução da anuidade paga pelos advogados, que
corresponde a, no mínimo, R$ 1.240,00; enquanto dos estagiá-
rios chega a R$ 700. Valores muito superiores as dos médicos,
engenheiros e outras profissões de ensino superior.
A falta de transparência na prestação de contas da OAB/RJ tem
se mostrado muito maléfica à categoria. Isso afronta e prejudica
bastante nossa classe, além de descumprir a Resolução nº 4 de
setembro de 2014, da OAB Nacional, que determina que as infor-
mações administrativas, econômicas e financeiras fiquem
disponibilizadas no site do Conselho Federal, o que ainda não
aconteceu. Se eleito, farei auditorias.
Minhas primeiras atitudes serão a redução da anuidade pela meta-
de e isenção para estagiários. Extinguir o cartão corporativo, via-
gens e hotéis de primeira classe e a venda da frota de carros. Aca-
bar com reuniões do conselho em hotéis de luxo pagos pelos ad-
vogados. Instituir a Eleição Direta para Desembargador do Quinto
Constitucional, evitando a politização de filiados aos partidos polí-
ticos, que acabam criando instabilidade jurídica. Valorizarei a aban-
donada advocacia trabalhista, reimplantarei a Casa dos Advoga-
dos Idosos, farmácias, livrarias, Hospital dos Advogados, ambula-
tórios, como na época do saudoso advogado Celso Fontenelle, Plano
de Saúde e um sistema integrado de Aposentadoria/Previdência
para os advogados. Lutaremos por eleições diretas na OAB e no
Quinto Constitucional.
Sou completamente contrário à reeleição, pois representa o maior
câncer do Brasil. Na OAB, lamentavelmente, alguns candidatos trans-
formaram a Seccional e as Subseções em feudos, ou seja, pensam
que podem manter a posse da OAB por mais de 10 ou 20 anos,
equiparando ao instituto da Usucapião. Isso é uma vergonha inad-
missível, pois basta um mandato, sem direito à reeleição.
Como advogado militante com décadas de experiência na advoca-
cia Civil e trabalhista; tenho experiência e conheço o suficiente das
dificuldades da classe e dos nossos colegas. Portanto, sinto-me à
vontade e agradecido pela escolha da Associação de Advogados
para presidir a OAB-RJ, pois estou sempre presente nos corredores
forenses, conhecendo os problemas da advocacia Fluminense.

ROQUE Z

Roque Z no lançamento de sua candidatura.
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Venha se divertir no Sexto Encontro de Corais da ACIJA

Corais selecionados
1-Chorus Lux ,que representa a ACIJA, Regente Paulo da Hora;
2-Amantes da Música,Regente Fátima Mendonça;
3-Coral SERVIER, regente Thiago Garcia;
4-Coral Vozes de FAR, da Farmanguinhos-Fiocruz,Regente Leônidas Barbosa;
5-Coral da FEIC,da Fraternidade Espirita Irmãos de Cascais, Regente Gabriel Szántó;
6-Coral da A.A.B.B- Rio, da Associação Atlética Banco do Brasil, Regente
Yan Guimarães
7-Coral do TRT-Rio, do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Rio de
Janeiro, Regente André Protasio.

Data e hora: o Evento será no dia 22 de setembro (sábado), às 18 ho-
ras no Teatro de Câmara da Cidades das Artes .
Ingressos  inteira: R$ 30,00 meia R$ 15,00

Local de venda: Bilheteria da Cidade das Artes  de terça  até sexta-feira, das
13h às 17h ou por meio do site cidadedasartes.rio.rj.gov.br – Tel: 3328-5300

Encontro de Corais Homanegeia Martinho da Vila

Agenda Cultural
TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788
Dia 1 (até dia 30) - Exposição “Luz do
Amanhã”. Na mostra, a artista plástica
Stella Maris expõe suas telas que prome-
tem provocar momentos de reflexão sobre
a vida e a eternidade. Terça à sexta, das
14h às 21h. Entrada franca.

Dia 7 (até dia 16) - Peça teatral "Vou dei-
xar de ser feliz por medo de ficar triste?".
Comédia romântica inspirada na real
história de amor entre uma mulher e
um homem de diferentes gerações.Sextas
e sábados, às 21h. Domingos, às 19h.
R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia).
Dia 22 - Peça teatral "O Pena Carioca", da
premiada Companhia Atores de Laura. Às

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

20h. R$ 22 (inteira) | R$ 11 (meia).
Dia 27 - Show com o cantor Ivan Lins, às
21h. R$ 34 (inteira) | R$ 17 (meia).

Dia 29 - Peça teatral infantil "Filhote de Cruz
Credo", às 15h. R$ 12 (inteira) | R$ 6 (meia).

LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB
DO BANDOLIM – Praça Geraldo Si-
monard (Praça do Barro Vermelho), no
Pechincha. Informações: 3596-5911.
Dia 8 - Stand Up Comedy: Reis do Subúr-
bio. Às 20h30. Ingressos: R$ 25,00.

God Save the Queen
no Teatro Bradesco

Na apresentação de seu novo es-
petáculo, "20 Years" , God Save
The Queen reuniu os melhores
clássicos do Queen num show ele-
trizante, comemorando seus 20
anos de sucesso.
A banda apresenta músicas de to-
das as épocas completamente ao
vivo. A semelhança física e vocal de
Pablo Padín com Freddie Mercury
& os demais integrantes da banda
God Save The Queen, com o gru-
po original é sem dúvida a chave
do êxito deste famoso quarteto.

Dia 26, às 21h

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

Foto: Internet / D
ivulgação

Foto: D
ivulgação / Reprodução Facebook D
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Ivan Lins no
Teatro Sesi

Uma chance imperdível de ouvir
canções que fazem sucesso des-
de 1969 e foram regravadas por ar-
tistas nacionais como Elis Regina,
Simone, Caetano Veloso, Martinho
da Vila e Nana Caymmi, além de
internacionais como Ella Fitzgerald,
Sarah Voughan, George Benson e
Quincy Jones. Entre as músicas
memoráveis estão: “Bilhete”, “Lem-
bra de mim”, “Vieste”, “Vitoriosa”
e “Dinorah, Dinorah”.

Dia 27, às 21h.
R$ 34,00 (inteira)
R$ 17,00 (meia)

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

Foto: D
ivulgação

Dia 14 - Giovanna Linhares no show
"Eclêtica, sim!", às 20h. Ingressos: R$ 15,00
(Meia Entrada - Todo Carioca paga meia)
ou R$ 10,00 (Lista amiga).
Dia 22 - Show com Delacruz, conhecido
pela sua participação no “Poesia Acústi-
ca” da Pineapple e faixas como “Me Leva”,
“Flor de Lis” e “Andressa”. Abertura: Letícia
Mourão | Batalha de MC´s | Igor Beats.
A partir das 16h. Ingressos R$ 20,00.

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/

Até dia 31 - O Frenético, Dancin’ Days -
Uma festa musical. O próprio Nelson

Motta assina a história de “O Frenético
Dancin' Days” junto com Patrícia An-
drade. O musical marca a estreia da co-
reógrafa 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 de-
talhes consulte o site do teatro.

Dia 11 - Piaf! O Show! Concebido e diri-
gido por Gil Marsalla e estrelado por
Nathalie Lermitte, referência no cenário
musical francês. Às 21h.
Dia 13 - Show com a banda cover
“Beatles Abbey Road”, às 21h.
Dia 26 - Show com a banda cover “God
Save The Queen”, às 21h.

Foto: Internet / D
ivulgação / teatrobradesco.com

.br

Foto: D
ivulgação / Reprodução Facebook

Foto: Carol Beiriz

Foto: Chico Lim
a
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Autoridades debatem problemas do
bairro no CCS
A reunião de agosto do Conselho Comunitário de Segu-
rança da 18ª AISP (Jacarepaguá) aconteceu no dia 30,
na Taquara. Entre os assuntos em destaque estiveram
falta de iluminação pública, fake news, estupro de vul-
neráveis e torpedo bilateral.

Na ocasião, o delegado Rodolfo
Waldeck, titular da 32ª DP (Taquara),
expôs o alto índice de estupros a cri-
anças na região denunciados nos úl-
timos meses. O policial alertou so-
bre as fake news que estão sendo
divulgadas pelas redes sociais causan-
do temor à população, entre elas
ameaças de sequestros a menores.
Outro aviso foi relacionado ao cha-
mado “torpedo bilateral”, que con-
siste na venda verbal de proprieda-
des do programa “Minha casa, minha
vida”. “Fiquem alerta e observem!
Tenham mais atenção para não se-
rem vítimas de golpes ”, expôs o ti-
tular da delegacia da Taquara.
Já o delegado assistente da 28º DP
(Campinho), Flávio Rodrigues, en-
fatizou a importância da denúncia,
por parte do cidadão, para auxiliar
a polícia no combate à criminalidade.
“Quem for alvo de crime, deverá
comparecer à delegacia para fazer o
B.O.”, reforça Rodrigues. O tenen-

te-coronel Dias, do 18º BPM,
alertou que a Polícia Militar traba-
lha baseada nos índices da mancha
criminal e expôs que, com a
desativação da UPP da Cidade de
Deus, o efetivo do batalhão foi re-
forçado. “Conto com a colabora-
ção dos moradores para auxiliarem
na eficácia do nosso trabalho”, res-
saltou o representante do batalhão.
A Superintendência Regional de
Jacarepaguá, representada por Rafael
Martinez, recebeu diversas reclama-
ções relacionadas a falta de ilumi-
nação pública, que tem contribuído
no aumento de delitos. “Estamos
vivenciando um momento de conten-
ção de despesas e, muitas lâmpadas
foram retiradas dos postes por van-
dalismo. É difícil suprir todas as de-
mandas. Precisamos que a população
se conscientize”, frisou. Outras quei-
xas dos moradores é a falta de reco-
lhimento do lixo em algumas áreas
do bairro e o descontentamento com

o valor cobrado nas tarifas para car-
ros de passeio na Transolímpica. Na
ocasião, o inspetor do Grupamento
Especial de Trânsito de Jacarepaguá,
Lúcio Gomes, destacou que a Guarda
Municipal está atuando de forma
implacável, aplicando multas aos
infratores. O telefone 3018-2541
pode ser utilizado em casos de obs-
trução de acessos por veículos.
Este foi o último encontro presidi-
do por Rodrigo Rangel e equipe. Na
próxima reunião, que acontecerá no

dia 27 de setembro, às 9 horas, no
18º BPM (Estrada do Pau-Ferro,
435, Pechincha) ocorrerá a eleição
da nova chapa da 18ª AISP. “Con-
seguimos diversas conquistas, entre
elas a agregação da Praça Seca ao
batalhão de Jacarepaguá, assim
como o aumento de efetivo e a par-
ticipação de mais representantes do
Poder Público. Agradeço a presen-
ça de todos e as parcerias, pois foi
uma excelente experiência em minha
vida”, avaliou Rangel.

Rodrigo Rangel (em pé) expôs as conquistas obtidas durante a sua gestão
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Concessionária Américas é classe A

Quer anunciar?  3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.netESPECIAL AUTO-MOTO 13

Marcelo Andrade,  Jaime Junior Martins , Arthur Davila, Adriano Jose Martins e Felix

Considerada como a maior concessionária Chevrolet no Rio de
Janeiro, a Américas Barra passou a pertencer ao seleto grupo
denominado “Classe A”, no dia 23 de agosto.

A certificação “Classe A” é oferecida
pela montadora à Concessionária
que mais se destacou em vendas e

qualidade de serviços automotivos,
como a excelência no atendimento,
vendas, pós-vendas, sustentabilida-

de, vendas de autopeças, entre ou-
tros. Para selecionar as concessioná-
rias que mais se destacaram no País,
a GM do Brasil contratou uma empresa
especializada em pesquisa de satisfa-
ção do cliente.
Cerca de 400 pessoas entre funcio-
nários, fornecedores, representantes
da fábrica paulista e personalidades
da região prestigiaram o coquetel em-
balados pelo som do DJ Português.
O PIN foi entregue aos funcionári-
os que mais se destacaram no ano e
que melhor representam o seu de-
partamento de atuação na empresa.

Ganhadores do PIN

A concessionária está localizada na
Avenida das Américas, 3.693, pró-
xima ao Barra Shopping.

Alejandro Fabian Mengarelli
Roberto Araujo da Silva
José Benedito Marcolino
José Luis Vieira Silverio
Claudio dos Santos Barreto
Roni Luis Pisenti Correa
Rodrigo Silva Moreira da Cruz
Herbert dos Reis Silva

Eliane de Oliveira Melo e Analice

Vanessa e Maria Isabel Pinto
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Automedicação pode agravar quadro clínico dos pets
Ingerir remédios sem a orientação de um médico já é algo peri-
goso aos humanos. Porém, os riscos são ainda mais graves
quando se trata de animais.

Ao se depararem com um quadro
de indisposição do pet, alguns tu-
tores optam por dar a eles me-
dicamentos que julgam ser ade-
quados ou até mesmo os que
pesquisam pela internet e são con-
siderados “bons”. O que muita
gente não atenta é que, tal atitu-
de pode comprometer a saúde do
animal gerando transtornos por
superdosagens ou mascarando
sintomas de doenças existentes.
Diante de qualquer anormalidade,
os proprietários dos animais de-
vem buscar a orientação de um
especialista. “A análise de um ve-
terinário é imprescindível, pois só
ele é capaz de examinar e pres-
crever a medicação correta ao
animal. Além disso, a automedica-
ção pode piorar o quadro clíni-
co do pet, tornando ele resisten-

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

NELSINHO

Espaço Pet

Foto: Internet / D
ivulgação

CRISPIM
“Novo lar,
nova vida” PENÉLOPE

“A xodó
da família”

“Gosta de sombra
e água fresca”

te a alguns remédios ou provo-
cando intoxicação”, alerta a ve-
terinária Paula de Lima Campos
(CRMV-RJ 8575).
Quanto à manifestação de sinto-
mas, a especialista destaca que ca-
ninos e felinos se comportam de
forma diferenciada. “Os cães, ge-
ralmente, expressam logo qualquer
sintoma de doença, enquanto os
gatos resistem mais. Porém, quando
o felino demonstra alguma anor-
malidade, é porque a situação já
está bem grave!”, reforça Campos,
acrescentando que a resistência dos
animais está condicionada a diver-
sos fatores, entre eles a raça, a ida-
de, o porte do animal, a qualida-
de de vida, entre outros. Ao sinal
de qualquer moléstia, a melhor
escolha sempre será procurar por
um médico especialista.

Seu Pet

Convivência entre idosos e animais melhora a saúde emocional

A peluda Nina, de dois
anos, foi adotada pelo
casal Antonio Walliter e
Terezinha Walliter, por-
tadores de depressão
pós AVC e Parkinson,
respectivamente.
O carinho da gatinha
tem contribuído para a
recuperação do casal,
que está apresentando
relevante melhora, des-
de a chegada de Nina.

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: 98596-7353
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Turismo

Rede hoteleira:

Holambra Garden Hotel
www.holambragardenhotel.com
Top Centrum
www.topcentrumhotel.com.br
Parque Hotel Holambra
www.parquehotelholambra.com.br
Villa de Holanda Parque Hotel
www.villadeholanda.com.br
Rancho da Cachaça Pousada
e Restaurante
www.ranchodacachaca.com.br
Villa Olburgen
www.villa-olburgen.hotels-brazil.net
Pousada Bem-Te-Vi
www.pousadabemtevi.com.br
Pousada Europa
www.pousadaeuropa.com.br

A primavera está presente o ano inteiro na charmosa ci-
dade de Holambra, em São Paulo. Consolidada como a
capital nacional das flores, o pequeno município não tem
este nome à toa. A palavra Holambra é uma fusão de
Holanda com Brasil e, ao caminhar por suas ruas, é possí-
vel perceber que a mistura não poderia funcionar melhor.

A cidade foi colonizada e desenvol-
vida por imigrantes holandeses, que
chegaram ao Brasil após a Segunda
Guerra Mundial.  A união entre os
dois povos pode ser contemplada até
hoje no local por meio do estilo das
casas, dos produtos e dos alimentos
comercializados, além das festas ce-
lebradas periodicamente com músi-
cas e danças típicas.
Outra tradição herdada do país eu-
ropeu foi a agricultura. Até hoje, a
principal fonte de renda de Ho-
lambra é proveniente do cultivo de
flores. A cidade ganhou, pelo Go-
verno do Estado de São Paulo, o

Pacotes Rodoviários e Aéreos

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

CVC Taquara - 3598-7845

Aproveite a nova estação e conheça
a Capital Nacional das Flores

Fotos: D
ivulgação / R

eprodução Facebook E
xpoflora

As danças holandesas estão entre as principais atrações da  Explofora

A cidade turística do Estado de São Paulo é conhecida por suas plantas ornamentais

título de estância turística, em 1998.
Na mesma época, a cidade recebeu
da Embratur o selo de município
com potencial turístico, sendo ele-
vada à categoria de estância turís-
tica. Com o título, Holambra passou
a receber recursos para realizar obras
e investimentos, no intuito de atra-
ir, cada vez mais, visitantes do Brasil
e do mundo.
Entre os pontos mais visitados na
cidade estão o Moinho Povos Uni-
dos (maior moinho da América La-
tina), o Deck do amor, o Museu
Histórico de Holambra e o Lago do
Holandês. Quem pensa que Holam-

bra é apenas um destino de lazer,
está enganado! O local também pro-
move cursos e negócios relaciona-
dos ao segmento de flores e plantas,
por meio de diversas exposições e
feiras técnicas que realiza.

EXPOFLORA
Holambra recebe em torno de 300
mil turistas na Expoflora, que em sua
37ª edição, vai até 23 de setembro
com shows; exibição de danças tí-
picas holandesas; e desfiles de car-
ros alegóricos, ornamentados com
flores, além da presença de músicos
e artistas.
O evento conta também com diver-
sas esculturas de flores e com a tradi-
cional chuva de pétalas, jogadas de he-
licóptero e canhões. Um espetáculo à
parte, que emociona qualquer visitante
no encerramento da festividade.
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Pet shop é inaugurado na Taquara
No dia 25 de agosto foi inaugurado na região mais
uma filial do pet shop “Planeta Pet”. O evento contou
com a presença de dezenas de visitantes, que pude-
ram passear de pônei, além de terem contato com
diversos animais como cabra, chinchila, coelho,
hamster e porco-espinho.
O empresário Ricardo Perrone re-
vela que a decisão pela abertura
de uma loja na Taquara se deu pelo
alto índice de clientes no local.
“Percebi que havia em nosso site
uma grande quantidade de pedi-
dos de entrega de produtos para
a região. Isso me motivou a ins-
talar uma unidade no bairro,
a fim de atender melhor aos
clientes. O que tornou possí-
vel fazermos entregas gratuitas
nas compras acima de R$ 20”,
revela Perrone. O empresário
conta que, além dos produtos,
o “Planeta Pet” também oferece
serviços de banho e tosa, aten-

dimento veterinário, incluindo
especialistas em dermatologia
e em pássaros silvestres.
“Priorizamos o atendimento es-
pecializado, sempre aprimoran-
do conhecimentos sobre os nos-
sos produtos de alta qualidade
com treinamentos da equipe,
entregas rápidas e conforto.
Nossa preocupação é com o
bem-estar do pet”, expõe. A
unidade atende a caninos, fe-
linos, aves, peixes e roedores.
O objetivo é de que, em breve,
a loja faça parceria com ONG’s
da região para a realização de
feiras de adoções.

A chinchila marcou presença

Passeio de pônei

Hora do lancheRicardo Perrone, Guilherme Perrone, Jessica Perrone e Ronaldo Bernardes
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Neste mês, Jacarepaguá completa 424 anos. O extenso bair-
ro da zona oeste fica situado entre os maciços da Tijuca e
da Pedra Branca, sendo o quinto bairro mais populoso da
cidade, com mais de 700 mil habitantes, ficando atrás apenas
de Campo Grande, Bangu, Santa Cruz e Realengo.
Quem vê a região hoje, não consegue imaginar que ela
possuia o maior número de engenhos de açúcar na
época colonial e manteve essa característica agrícola
até o século 20. A área produzia grande parte dos
produtos hortifrutigranjeiros consumidos na ci-
dade, que era a capital do País na época.
O bairro começou a se transformar radicalmen-
te a partir da década de 1970, com a instalação
de indústrias e habitações. Isso alterou tanto sua
composição geográfica, quanto populacional.
O local passou a unir em seu território natu-
reza e grandes construções, tornando-se um
dos mais valorizados da cidade.
O expressivo aumento populacional gerou
a necessidade de atender seus habitantes
em aspectos, como, saúde, educação,
entretenimento e transportes. Foram
instalados hospitais, escolas, centros cul-
turais, ônibus e BRTs. Isso sem con-
tar a implantação da Linha Amarela
e da Transolímpica, que têm como
objetivo garantir maior agilidade
no transporte para outros bairros.

Nem tudo trans-
- corre as “mil ma-

ravilhas” em Ja-
carepaguá. A falta

de conscientização
da população e o

descaso do Poder
Público fazem com

que muitas coisas fi-
quem à deriva. Um dos

exemplos é a poluição
do Complexo Lagunar da

Barra da Tijuca e Jaca-
repaguá, devido ao lança-

mento do esgoto domésti-
co vindo de construções

irregulares e até mesmo de
construtoras.

Outro problema é a intensa re-
tirada de árvores devido ao cres-

cimento imobiliário, transforman-
do a extensa área verde nas chamadas

“ilhas de calor” (áreas com tempe-
raturas elevadas decorrentes da ur-
banização). Mesmo apesar do des-
caso, a situação ambiental do bairro
ainda permanece em nível confortá-
vel, se comparada a outras regiões
da cidade.

424 anos de história,
luta e progresso
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Moradores revelam a
esperança que têm de

um futuro melhor
para a região.

A instalação de uma Clínica da
Família na Taquara para atender
aos moradores da área da Merck à
Avenida dos Mananciais.

“
Fátima Alves

Revisão na lei que diz respeito a manu-
tenção das calçadas, remanejamento de
vendedores ambulantes de locais que
prejudica a passagem de pedestres e me-
lhor planejamento semafórico da Praça
Jaurú, na Taquara.

“ “

Rodrigo Romualdo
da Silva

“

Diminuição da quantidade de ado-
lescentes que dormem pelas cal-

çadas do bairro e a extinção da
‘Cracolândia’ que está se formando

embaixo do viaduto da Lamsa (Linha
Amarela), na Freguesia, contribuindo

para o aumento de assaltos no local.

“
Norminha Pereira

“

Gostaria que as pessoas respeitassem mais
o próximo. Pois assim, não haveria tanto des-
caso. É lamentável ver transportes depre-
dados, motoristas que estacionam nas cal-
çadas sem se preocuparem com os pe-
destres, calçadas quebradas, rios polu-
ídos, ... falta espaço para descrever pe-
quenas atitudes, que poderiam fazer
uma grande diferença.

“

“

Joana Caldas

Melhoria no
saneamento básico.“ Márcia Marques

“
Que haja mais sinalização nas ruas
de Jacarepaguá, assim como a fis-
calização eficaz das normas de
trânsito.

“
José Eliezer

O bairro necessita de melhorias
nos setores de transporte, ilu-
minação e turismo.“

Maria da Glória
de Mello Topan“

“
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Palestra

Imprensa
Novos associados da AIB

No dia 31 de agosto, o presidente da Associação de Imprensa da Barra,
Manuel Lopes, entregou a carteira aos novos associados da AIB Fabiano
Rogério de Freitas, presidente da Record TV Rio e André Ramos, diretor
de jornalismo da Record TV Rio. A cerimônia foi realizada na sede da emis-
sora, em Vargem Pequena.

Alzheimer é tema
de palestra gratuita
em hospital na
Freguesia

Educação
Professores do
município podem
ampliar jornada de
trabalho
Permanecerão abertas até o dia 10
de setembro as inscrições para
cadastramento e recadastramento
de professores do município inte-
ressados em ampliar a jornada de
trabalho para 40 horas semanais.
O cadastramento destina-se a do-
centes ocupantes de cargos em
efetivo exercício de Professor I, Pro-
fessor II e Professor de Educação
Infantil.  As inscrições devem ser
realizadas mediante preenchimento
de formulário próprio, disponi-
bilizado em página do site da Secre-
taria Municipal de Educação (http://
sistemas.sme.rio.rj.gov.br/inscricao/).

Comemoração
Animação, música e champagne

A empresária Marlene Salomão (ao
centro), comemorou seu aniversário
em sua residência, na Taquara, no
dia 18 de agosto ao lado de famili-
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O Hospital Rios D’Or promoverá
no dia 24 de setembro, às 16
horas, a palestra gratuita e men-
sal voltada para portadores, fa-
miliares e cuidadores de pesso-
as que sofrem com Alzheimer. Os
interessados em participar do
encontro devem se inscrever pelo
e-mail marketing@riosdor.com.br
ou entrar em contato pelos tele-
fones: 2448-3646/ 2448-3549. A
reunião será realizada no auditório
da unidade, localizada na Estra-
da dos Três Rios, 1.366, Fregue-
sia. Vagas limitadas.

ares e amigos. A animação da fes-
ta ficou por conta da equipe do DJ
Português, que selecionou um
flashback repleto de sucessos.

Estação
Boas-vindas à
primavera

A primavera começa às 22h53 do
dia 22 de setembro e se estende
até 21 de dezembro. A condição
climática da estação propicia o
início do período reprodutivo de
muitas árvores e plantas.
Nesta época do ano, a paisagem
se torna mais bela com flores de
variadas cores, matizes e diferen-
tes perfumes. A estação favore-
ce o plantio de sementes e ga-
rante sucesso na colheita.
Uma dica é aproveitar o período
para fazer uma horta em algum
espaço livre, como a varanda, ou
até mesmo na janela e ter o pra-
zer de comer o alimento planta-
do pelas suas mãos.

Notas / Acontece no bairro

Anime sua festa

O projeto “Conexão Harry Potter”
apresenta uma novidade. Agora, as
oficinas lúdico-pedagógicas podem
fazer parte das festas de aniversá-
rio. A dinâmica trabalha as virtudes:
inteligência, justiça, amor, coragem,
ética e autocontrole, além de ofe-
recer montagem de cenário, com
acessórios do figurino. A comunicó-
loga Jurema Carvalho e a psicólo-
ga/ pedagoga Tabata Riboski diri-
gem as oficinas.
Informações:
(21) 9-9666-9118 / 3217-9128 /
conexaoharrypotter@gmail.com

Harry Potter

Fabiano Rogério de Freitas , Manuel Lopes e André Ramos

Foto: G
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Carne Gelada

Olá amigos! Apresentarei uma receita fácil e sempre presente em
nossa mesa de self-service da festa de Botequim do AlfasBuffet.
Tenho certeza que vocês vão adorar!

Receita

INGREDIENTES:
2 kg de lagarto redondo;
2 copos de água;
2 copos de vinagre;
3 tabletes de caldo de carne;
4 folhas de louro.

MOLHO:
• 2 cebolas grandes picadas;
• 250 ml de azeite;
• 200g de azeitonas verdes em fatias;
• 2 pimentões pequenos coloridos picados (vermelho / amarelo);
• 3 tomates picados sem sementes.

MODO DE PREPARO:
Limpe o lagarto, retirando toda a gordura. Coloque na panela de pressão: água, vi-
nagre, louro, tabletes de caldo e a carne. Cozinhe por 40 minutos ou  até  ficar macia.
Retire a carne da panela, para esfriar mais rápido e reserve o caldo.
Leve ao fogo uma panela para preparar o molho. Coloque primeiro o azeite e
deixe ferver um pouco.  Acrescente as cebolas picadas, os pimentões e os toma-
tes, e deixe mais um pouco. Acrescente duas conchas do caldo, que ficou reser-
vado, e por último acrescente as azeitonas fatiadas.
Fatie a carne, de preferência, gelada.
Em um pirex, intercale:
• Primeiro um pouco do molho;
• Depois uma camada de carne fatiada;
• Camada de molho;
• Camada de carne.
• Asse em uma forma untada a 180oC por 45 minutos;
• Deixe esfriar e sirva como café da manhã.

Repita o processo de montagem até terminar com uma camada de molho. Con-
serve na geladeira. Sirva com pão árabe ou outro de sua preferência.

Estão abertas as inscrições para o cur-
so da Vigilância Sanitária sobre “Noções
básicas de higiene para manipuladores
de alimentos” voltado para ambulantes.
O encontro será no dia 25 de setembro,
e os interessados já podem se inscre-
ver. Na ocasião, os alunos aprenderão
a manipular e acomodar corretamente
os alimentos que comercializam nas
ruas. O objetivo é orientá-los sobre os
cuidados higiênico-sanitários que de-
vem ser tomados, com a finalidade de
diminuir a ocorrência das doenças trans-
mitidas pela comida.
O curso se resume em uma aula de três

Vigilância Sanitária oferece
curso gratuito de higiene
alimentícia para ambulantes

horas, que será ministrada por técnicos
da Vigilância Sanitária especialistas na
prevenção de riscos sanitários e de do-
enças transmitidas por alimentos. Ao fi-
nal, haverá a distribuição de um certi-
ficado de participação individual. As ins-
crições podem ser feitas pelo telefone
2224-4606 ou pelo e-mail geducavi-
sa@gmail.com, com o preenchimento da
ficha de inscrição disponibilizada no site
www.rio.rj.gov.br/vigilanciasanitaria. O
encontro começa às 14 horas e vai até
17 horas, no auditório da Vigilância Sa-
nitária, que fica na Rua do Lavradio, 180,
na Lapa.

Foto: D
esigned by Freepik
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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.NET

ESPAÇO PRODUTOS E SERVIÇOS

PARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO ENVIE E-MAIL PARA ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET OU 3627-7945
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Virgem:

Previsão astrológica
do mês de setembro

Áries (21/03 a 21/04): está na
hora de você tomar aquela
atitude em relação ao sócio, se
não der mais, não deu!

Peixes (20/02 a 20/03): Netuno
em trígono com seu Sol torna
você uma pessoa muito mais
sensível, humana e feliz.

Aquário (21/01 a 19/02): você
pode estar vivendo um bom
momento de crescimento e
oportunidades na carreira, as
mudanças virão.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
valeu todo o esforço empregado
pelas horas a mais de trabalho,
porque agora você terá o almeja-
do reconhecimento social.

Sagitário (22/11 a 21/12): o
momento não é para fazer a
viagem dos seus sonhos, mas
para planejar, organizar e
tudo dará certo.

Escorpião (23/10 a 21/11):
com Plutão em Capricórnio na
casa dos dividendos, tenha
muita cautela e não arrisque
tanto nas compras.

Libra (23/09 a 22/10): há sor-
te no amor libriano, uma gran-
de relação pode surgir, graças
a forte atração que você está
despertando.

Virgem (23/08 a 22/09): não
deixe que o trabalho faça você
esquecer da saúde, realize seus
exames de rotina e tudo ficará
melhor.

Leão (22/07 a 22/08): não se
deixe levar por falsas declara-
ções de amor, a vaidade às
vezes nos leva a sofrimentos.

Câncer (21/06 a 21/07): apren-
da a lidar com suas emoções,
com dificuldades em expô-las
a alguém, então escreva, será
lindo!

Gêmeos (21/05 a 20/06):
mande todos os currículos
para que venha o novo em-
prego, pois os contatos es-
tão abertos.

Touro (21/04 a 20/05): apro-
veite sua Vênus no signo de
Leão na casa dos prazeres,
e divirta-se. Curta também as
férias.

pessoa de forte empenho no trabalho, nos detalhes, que lhe confere a fama
em criticar, porém a  praticidade e a lealdade tornam você uma grande
empreendedora. Planeta: Mercúrio. Elemento: terra. Pedra: Ágata. Cores:
azul e cinza. Dia da semana: quarta-feira.

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) Redundante
Muitos candidatos são redundantes em suas redações,
e não rendundantes.
2) Toxicológico
Ele fez exame toxicológico, e não toxológico.
3) Sonífero
Paula tomou para dormir um sonífero, e não sonorífero.
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