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Saúde
Especialista explica as altera-
ções no cromossomo X que
são capazes de provocar di-
versos distúrbios.

Prestigie a campanha Outu-
bro Rosa e reflita sobre o
objetivo.
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Segurança
Conheça a nova direção do
Conselho de Segurança da
18ª AISP (Jacarepaguá).

RUMO DA EDUCAÇÃO
A realidade da educação brasileira preocupa especialistas, pais e alunos. Os
resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) mostram
que os ensinos fundamental e médio da rede pública estão em situação crítica.
Reverter esse cenário implica em intensificar ações que garantam melhor
investimento na área. Confira no Caderno de Educação aspectos relevantes
do ensino no País.

Foto: Internet / D
ivulgação
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Nossa missão
O Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá nasceu
com o objetivo de promover a disseminação das
informações que interferem no cotidiano e 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.

Que os governantes
eleitos atentem para a
educação no País.
Só assim será possível
transformar em
realidade o lema de
nossa bandeira:
Ordem e Progresso.

Boa leitura!
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REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

RIO PEDE SOCORRO

É triste observar a grande quantidade de lixo, principalmente obje-
tos, animais e garrafas que são lançados no rio localizado na Rua Ge-
neral Vóssio Brigido, na Praça Seca.

Fátima Fernandes

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

CALÇADA QUEBRADA

A Cedae fez um conserto na calçada da Rua Cândido Benício,
altura do número 1.321, na Praça Seca, e a deixou quebrada e
com placas de cimento para cima. Quero parabenizá-la pelo
serviço não finalizado!

Patrícia Rocha

Superintendência de Jacarepaguá
ganha novo administrador
Leandro Marques assumiu o cargo de superintendente de Jacarepaguá em junho des-
te ano. A região sofre com diversos problemas de infraestrutura e, entre os principais
desafios que Marques terá que encarar estão o controle da desordem urbana e a
melhoria do trânsito.

“Estamos solicitando à CET-Rio a implantação
de projetos de pintura de ruas visando melhor
sinalização e ajuste de tempo de sinal favorecen-
do o fluxo do trânsito”, expõe Marques.
Com relação a desordem urbana, já existe um
projeto da prefeitura, desde agosto, que visa
recadastrar ambulantes e organizar os licen-
ciados para o trabalho. “Em breve, novas  ins-
crições serão abertas. Estamos trabalhando
para colocar ordem no comércio de ambulan-
tes”, reforça.
Carioca de 35 anos, o novo superintendente é
formado em educação física e iniciou na vida
política aos 23 anos.  Em 2009 assumiu a Ad-
ministração Regional da Barra da Tijuca, Recreio
dos Bandeirantes e Vargens e, em 2013, atuou
na Secretaria de Governo e também como co-

ordenador da área de planejamento 4 (AP4), que
engloba as regiões administrativas da Barra da
Tijuca, Cidade de Deus e Jacarepaguá.
Marques destaca que a Superintendência Regio-
nal de Jacarepaguá deseja estabelecer melhor
aproximação com os contribuintes para conhe-
cer problemas pontuais e agir com eficácia e
agilidade. “Acredito que a melhor forma de fa-
zer isso é estando mais próximo aos moradores,
ouvindo as cobranças e dando retorno do que
tem sido feito”, esclarece.
A população pode entrar em contato com a Su-
perintendência Regional de Jacarepaguá pelo te-
lefone 3176-3718, em horário comercial, ou pelas
redes sociais: facebook.com/Superintende-
nciaRegionalJacarepagua/Instagram e Twitter:
@srjacarepagua

Foto: Reprodução Facebook Superintendência Regional de Jacarepaguá
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Crime crescente
Furto de estepe causa prejuízo a
motoristas da região
O furto de estepes é um crime silenci-
oso e cada vez mais comum em esta-
cionamentos de condomínios e
shoppings de diversos bairros do Rio
de Janeiro, inclusive em Jacarepaguá.
Apesar de a polícia não possuir um
balanço da incidência desse crime,
tendo em vista que, muitas vezes, o
motorista só percebe que foi vítima,

quando precisa trocar o pneu, a re-
comendação é denunciar. Outro de-
talhe é a obrigatoriedade de possuir
estepe no carro, pois, de acordo com
o Código de Trânsito Brasileiro, o
motorista que for pego sem o equi-
pamento perde cinco pontos na car-
teira - é infração grave - e paga uma
multa de R$195,23.

Nova diretoria assume CCS da 18ª AISP
Os participantes do Conselho Comunitário de Segurança
da 18ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP) elege-
ram no dia 27 de setembro a nova diretoria que irá repre-
sentar o bairro nos próximos encontros mensais de segu-
rança pública. A cerimônia de posse aconteceu no 18º Ba-
talhão da Polícia Militar, no Pechincha.

Os integrantes da chapa única,
composta pelo presidente José da
Cruz, vice-presidente José Carlos
do Carmo, primeiro-secretário
Antonio Miranda, segundo-secre-
tário Ataul de Castro e o diretor
social e comunitário Rodrigo Ran-
gel, exercerão mandato de dois anos.
Segundo o presidente, o objetivo é
dar continuidade ao trabalho que
vem sendo realizado pela equipe.
“Estou há muito tempo à frente
deste conselho e espero que o nosso
trabalho faça com que as reuniões
voltem a ser como antes, ou seja,
prestigiadadas por um maior núme-
ro de participantes”, destaca José
da Cruz.
Entre os temas abordados na ocasião

estão a questão de assaltos por par-
te de usuários de drogas em baixo da
Linha Amarela, na Freguesia, e o furto
de tampos dos bueiros para venda em
ferros velhos. O 18º Batalhão da
Polícia Militar, os delegados da região,
a Superintendência de Jacarepaguá e
a LAMSA se comprometeram em
discutir o problema e prover a me-
lhor solução. “A situação de Jacarepa-
guá com relação ao crack piorou
muito nos últimos meses. Temos que
nos reunir e tentar fazer algo, pois so-
zinho, não é possível. Tendo em vista
que estamos trabalhando com uma
lei que não nos favorece. Cuidamos
do efeito, mas não tratamos as cau-
sas”, expos a titular da 41ª DP, dele-
gada Márcia Julião.

Já o comandante do 18º BPM, coro-
nel Marcos Neto, alertou sobre a
necessidade de a população fazer
boletins de ocorrências nas delegaci-
as. “Não temos como tratar a mancha

criminal sem os registros”, reforçou.
O próximo encontro do CCS da 18ª
AISP será na Rua Almirante Paulo
Moreira da Silva, 146 (Centro Comer-
cial da Mirataia), no Pechincha.

José da Cruz destaca as metas para a sua gestão

MULTAS NO BRT
Após serem assinadas pelo prefei-
to do Rio, Marcelo Crivella, co-
meçaram a valer duas leis de au-
toria do vereador Felipe Michel
(titular da comissão de transpor-
tes da Câmara), que visam melho-
rar a realidade dos BRTs.
A lei nº 6.299/2017, que comba-
te o calote no sistema BRTs, e a
lei nº 6.380/2018 contra a depre-
dação dos veículos e estações.
A Guarda Municipal do Rio co-
meçou no início deste mês a fis-
calização no sistema para orien-
tar os passageiros sobre a apli-
cação de multa em caso de não
pagamento da passagem e atos
de vandalismo. Nesta primeira
fase, agentes atuam diariamen-
te educando e orientando os pas-
sageiros nas estações dos corre-
dores Transoeste, Transcarioca

Felipe Michel
O vereador que nasceu, mora,

vive, ama e luta por Jacarepaguá.

e Transolímpica.
O valor da multa será de
R$170 e, em caso de reinci-
dência, pode chegar a R$255.
A fiscalização será feita por
guardas municipais, respon-
sáveis por aplicar a multa, em
conjunto com agentes da con-
cessionária, assim como já
acontece no sistema VLT –
Veículo Leve sobre Trilhos,
no Centro do Rio.
Com essas leis, os valores ar-
recadados serão investidos em
segurança e conservação do
transporte do BRT. Com isso,
a população será beneficiada.

Estimular a pesquisa, o trabalho em
equipe e a criatividade são os princi-
pais objetivos da Jornada Cultural pro-
movida pelo Colégio GAU. O evento
gratuito ocorrerá no dia 21 de outubro,
a partir das 9 horas, no Clube Olímpi-
co de Jacarepaguá, localizado na Es-
trada dos Três Rios na Freguesia.
O tema deste ano refere-se aos 70 Anos

Convite

da Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Os alunos do ensino funda-
mental e médio formarão grupos e de-
senvolverão atividades práticas, inclu-
indo músicas e peças teatrais, orien-
tados pelos professores.
Na ocasião, os vencedores do Concurso
Internacional da Academia Madureirense
de Letras serão homenageados.

Colégio convida para a Jornada Cultural
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Descubra o que é a síndrome do X-Frágil
Debilidades intelectuais, problemas de aprendizado e
de comportamento podem ser sintomas da síndrome do
X-Frágil (SXF), também conhecida como síndrome de
Martin-Bell.
A condição genética afeta um em
cada dois mil meninos e uma em cada
quatro mil meninas e é causada por
mutações no gene FMR1, localizado
no braço longo do cromossomo X. “A
alteração faz com que esse gene dei-
xe de codificar, em níveis adequados,
a proteína FMRP (Fragile X Mental
Retardation Protein) essencial para o de-
senvolvimento das conexões entre as
células nervosas e a maturação das
sinapses”, explica Gustavo Guida (CRM
52-82116-0), geneticista da equipe de
pediatria do hospital Rios D’Or.
Algumas características físicas podem
sugerir a presença da síndrome des-
de o nascimento, como a macrocefa-
lia, o baixo tônus muscular e as con-
vulsões. Porém, existem ainda outros
sinais sutis que se tornam mais evi-
dentes com o crescimento da criança,
como, face alongada, orelhas grandes
e em abano, mandíbula proeminente,
céu da boca muito alto e arqueado,
hiperextensão articular, peito escava-
do, entre outros. A partir da adolescên-
cia, os rapazes podem apresentar macro-
orquidia, ou seja, um aumento anormal
do volume dos testículos.
Meninos e meninas podem manifes-
tar atraso do desenvolvimento en-
tre leve a grave, sendo possível ter
associado um transtorno do espec-
tro autista ou doenças psiquiátricas.

Alguns adultos portadores da pré-
mutação possuem maior risco da
perda de coordenação motora e tre-
mores. Já as mulheres estão mais
sujeitas a desenvolver insuficiência
ovariana, provocando uma menopau-
sa precoce. Porém, nem toda pessoa
que tem o X-Frágil apresenta todos
os sintomas associados à doença, e
muitas dessas características são
comuns em outras condições, e até
em indivíduos normais. “Apenas um
médico treinado pode reconhecer
alguns destes sinais, mas a identifi-
cação precisa somente é possível com
exames genéticos”, destaca Guida.
O diagnóstico da síndrome do X-
Frágil é feito mediante exame de
DNA em amostras de sangue. Esse
teste genético permite identificar os
portadores de pré-mutação ou da
mutação completa. Apesar de não
ter cura, há formas de aliviar os sin-
tomas adversos da síndrome. “Exis-
tem vários estudos de terapia gené-
tica em andamento, mas ainda não
foi encontrada uma forma de suprir
a ausência da proteína FMRP ou de
reativar o funcionamento do gene
marcado pela mutação”, expõe o
geneticista acrescentando que o tra-
tamento da SXF é feito por uma
equipe multidisciplinar. “É essenci-
al o empenho de pediatras, neurolo-

gistas, psiquiatras, fonoaudiólogos,
pedagogos, terapeutas ocupacionais,
entre outros profissionais, além da
participação ativa da família. O ob-
jetivo é desenvolver, o máximo pos-
sível, as potencialidades da criança e

estimular sua inclusão no ambiente em
que vive”, complementa. Tais acom-
panhamentos podem auxiliar o por-
tador da síndrome a ter um melhor de-
sempenho estudantil, assim como
uma vida social mais saudável.
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Bem Estar

Outubro Rosa: Corrida e caminhada em
prol da prevenção do câncer de mama
Consolidada como um dos principais eventos de conscien-
tização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama,
a Corrida e Caminhada Outubro Rosa acontecerá no dia 14
de outubro, com largada às 8 horas, na Avenida Lúcio Cos-
ta / Posto 12, no Recreio dos Bandeirantes.
Serão dez quilômetros de corrida,
cinco de caminhada e depois mais
cinco de corrida. Apesar de as ins-
crições terem encerrado no mês
passado, vale a pena ir ao local para
prestigiar.Os primeiros colocados
no público geral masculino e femi-
nino ganharão troféus e os segun-
dos e terceiros receberão medalha
prata e bronze nas corridas de cin-
co e dez quilômetros.
A campanha Outubro Rosa surgiu
em 1997, na Race of Awareness (cor-
rida da conscientização), na cidade
de Nova Iorque (EUA). Na ocasião,
a fundação Susan G. Komen for the
Cure concedeu bonés cor-de-rosa às

mulheres que sobreviveram ao cân-
cer de mama. Desde então, essa cor-
rida passou a acontecer anualmen-
te em vários lugares do mundo,
chegando ao Brasil em 2002.

PREVENÇÃO
A campanha divulga a importância do
autoexame e esclarece as principais
dúvidas e mitos que envolvem a doen-
ça. A prevenção do câncer de mama
baseia-se no controle dos fatores de
risco e no estímulo aos protetores, como
alimentação, controle do peso e ati-
vidade física. Tais medidas podem
reduzir em quase 30% o risco de a
mulher desenvolver a doença.

Foto: Internet / D
ivulgação
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Fiat Mobi 2019
Bom, bonito e barato
O atual cenário econômico afetou grande parte da po-
pulação brasileira. Para garantir a possibilidade de o
consumidor ter um carro bom, bonito, com alta
tecnologia a um preço acessível, a fábrica italiana
aprimorou a sua linha mais econômica e lançou o Fiat
Mobi 2019.
Esta nova versão oferece diversos
itens de alta tecnologia, principalmen-
te no que se refere à  segurança, con-
forto, estabilidade e economia. Seus
usuários podem desfrutar de um
veículo ainda mais confortável com
um amplo espaço interno.

Itens de série presentes no
novo Fiat Mobi 2019
• Brake light; ESS (Sinalização de
frenagem de emergência); quadro de
instrumentos com iluminação LED;
display digital de 3,5 polegadas; banco

Venha conhecer o novo Fiat Mobi 2019 na Squadra Rio, localizada na Estrada do Gabinal, 433 – Tel.: 2107-9900.
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traseiro bipartido; ar-condicionado;
direção hidráulica; vidros dianteiros
elétricos; e volante com regulagem
de altura.
• Sistema HCSS de partida a frio.
Cores disponíveis: preto vulcano, ver-
melho alpine, branco banchisa, cinza
scandium, prata bari e branco Alaska.
Aproveite as novidades da versão, que
possui melhor custo, se comparada
aos similares no mercado.  O Fiat
Mobi 2019 oferece o que há de me-
lhor para o seu público alvo no mer-
cado automobilístico brasileiro.

Renné Martin (renne@nossobairo.net)
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De volta à infância: grupo se
reúne para corridas de rolimã
Quem é da época em que as crianças brincavam de pega-pega,
pique-esconde, queimada, bicicleta, entre diversos outros pas-
satempos saudáveis, percebe que atualmente contemplar esta
cena é algo raro. Hoje em dia, é a tecnologia que faz parte do
entretenimento infantil, por meio de televisões, computadores,
tablets e smartphones.

Fotos: Internet / D
ivulgação

“Eu adorava correr na rua, andar de
bicicleta, estava constantemente de
joelhos ‘ralados’. Percebo que as
crianças de minha época se diverti-
am e eram muito mais saudáveis do
que as de hoje”, analisa a morado-
ra da Praça Seca, Juliana Lopes, de
35 anos, mãe de Luísa Lopes, de 5
anos. “Minha filha só quer saber de
brincar com joguinhos pela internet
e de assistir desenhos pela televisão.
Ela começou a ter problema de vi-
são e passou a usar óculos. Incenti-
vo ela a se divertir com brincadei-
ras mais saudáveis, como andar de

bicicleta no play”, expõe Juliana.
Convencer as crianças a mudar o há-
bito de entretenimento que estão acos-
tumadas não é uma tarefa fácil, mas
quando as atividades são desempe-
nhadas em grupos, tudo se torna mais
simples. Esse foi um dos motivos que
levou o instrutor de autoescola, Cris-
tiano Joia, de 41 anos, e o operador
viário, André Motté, de 44 anos, a
criarem o “Loucos do Rolimã”. “Que-
ríamos reavivar a nossa infância e
ao mesmo tempo reunir a família em
um lazer saudável. Montamos car-
rinhos de rolimã e começamos a

fazer corridas”, conta Joia. A inici-
ativa deu certo e atualmente o grupo
se reúne todo último domingo de cada
mês para uma corrida de rolimãs que
deslizam no asfalto da ladeira da Es-
trada Rodrigues Caldas, 3.400, na

Colônia Juliano Moreira. O encon-
tro é aberto ao público e os interes-
sados em participar, mesmo que não
possuam rolimãs, podem comparecer
ao local do evento, no dia 28 de ou-
tubro, às 9 horas. Entrada franca.
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Contabilidade &
Tributos

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

O impacto dos tributos
no bolso do eleitor
Neste mês, estamos elegendo o nosso futuro presidente e, junto
com ele, grande parte do Congresso Federal. Dependendo dos
candidatos que vencerão o pleito eleitoral, poderemos ter um ce-
nário econômico mais liberal ou mais populista em 2019. O Mer-
cado está de olho nisso. De acordo com quem está despontando
ou regredindo nas pesquisas, o Mercado reage causando refle-
xos diretos em nossa economia, fazendo a Bolsa subir e o dólar
baixar, e vice-versa. E por que isso nos interessa, ou deveria nos
interessar? Simples. Porque isso afeta nosso bolso, nossos empregos
e nossa capacidade de comprar.
O Mercado sabe que, dependendo das políticas econômicas adotadas
pelo futuro Governo, as empresas poderão ter mais ou menos difi-
culdades para crescer, uma vez que os negócios delas dependem
de variáveis econômicas como o câmbio do dólar e a taxa de juros.
Um dos maiores problemas em nossa economia é a alta taxa de juros
medida pela Selic. A principal forma utilizada pelo Governo para
combate à inflação é aumentar a taxa Selic, que provoca o aumen-
to na taxa de juros que os consumidores pagam para comprar a
prazo ou pegar empréstimos nos bancos, por exemplo. Deste modo,
com uma taxa de juros maior, comprar fica mais caro. Mas não é só
isso. As empresas também passam a ter dificuldades de fazer no-
vos investimentos, pois financiar a compra de novas máquinas fica
mais caro. Por um lado, os consumidores compram menos e, por
outro, as empresas não crescem. E por que o Governo mexe na Selic?
Não há outra forma de conter a inflação? Sim, existe outra forma.
Para isso, o Governo precisa gastar menos e interferir menos na
economia. Para que o Governo possa gastar dinheiro, ele precisa
arrecadá-lo por meio da cobrança dos tributos. Para gastar mais,
ele precisa arrecadar mais impostos das pessoas e das empresas.
A cobrança de impostos produz três efeitos em seu bolso: (1) Dimi-
nui seu salário líquido que você usa para comprar seus bens e so-
breviver; (2) Os preços dos bens e serviços ficam mais caros, logo,
você passa a comprar menos com o salário que ganha; (3) Ao usar
alguns bens, como automóveis e imóveis, você deve pagar impos-
tos que incidem sobre a propriedade. Resumindo, para que o Go-
verno possa gastar mais, você precisa consumir menos.
Concordamos que é necessário que o Governo realize certos gas-
tos e faça alguns investimentos, todos necessários para alcançar-
mos o bem comum da sociedade. Mas como será que o Governo
está administrando o dinheiro que arrecada?
Um gasto importante do Governo, e que deveria ser visto como in-
vestimento é o ligado aos programas sociais, como o Bolsa Família,
por exemplo. Uma crítica que se faz necessária, neste momento elei-
toral, é: Os recursos públicos estão sendo investidos para tirar o ci-
dadão da pobreza, ou para mantê-lo dependente do Governo? Os
recursos públicos estão sendo gastos no bem comum e para o cres-
cimento da economia, ou para perpetuar o Poder Político? Reflita
bem antes de votar!

A sexta edição do Encontro de Corais da
Associação Comercial e Industrial de
Jacarepaguá (ACIJA) homenageou no dia
22 de setembro o cantor e compositor
Martinho da Vila, na Cidade das Artes.
Na ocasião, os corais: Vozes de Far
(Farmanguinhos/FIOCRUZ) sob a regên-
cia de Leônidas Barbosa da Silva; A.A.B.B.
Rio sob a regência de Yan Guimarães;
Chorus Lux ( ACIJA) sob a regência de
Paulo da Hora, Amantes da Música sob
a regência de Fátima Mendonça; Coral
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Cidade das Artes recebe sexto
Encontro de Corais da ACIJA

da Servier sob a regência de Thiago Garcia
e Coral da FEIC sob a regência de Gabriel
Szántó. Os grandes sucessos do artista,
como“Eta Mundo Grande”, “ Manteiga de
Garrafa”, “Pra que Dinheiro”, “Canta, can-
ta minha gente”, “Mulheres”, “Ex-Amor”,
“Aquarela Brasileira” entre outros, foram
cantados pelos corais e acompanhados
pelo público composto por mais de mil pes-
soas. Segundo o idealizador do projeto,
Antônio Carlos Teixeira, o sétimo encontro
homenageará a cantora Elis Regina.

A Academia Madureirense de Le-
tras (AML) divulgou no mês pas-
sado os nomes dos premiados do
seu Sétimo Concurso Literário,
cujo tema foi poesia.
Os agraciados disputaram em três
categorias: infantil, juvenil e adulto.
O Colégio GAU foi contemplado
nas categorias infantil e juvenil.
Confira os vencedores:

CATEGORIA INFANTIL
Primeiro lugar:
Lara O. Simões (terceiro ano do
Ensino Fundamental - Unidade
Freguesia)
Segundo lugar:
Maria Gabriela C. Barbosa (terceiro
ano do Ensino Fundamental -
Unidade Freguesia)
Terceiro Lugar:
Maria Luiza B. Salles (terceiro ano
do Ensino Fundamental - Unidade
Freguesia)
Menção honrosa 1 :
Maria Eduarda Peres (terceiro ano

do Ensino Fundamental - Unidade
Freguesia)
Menção honrosa 2 :
Gabriel Freitas de Andrade (quinto
ano do Ensino Fundamental -
Unidade Freguesia)

CATEGORIA JUVENIL
Primeiro lugar:
Yuri Tavares M. Penna ( segunda série
do Ensino Médio - Unidade Penha)
Segundo lugar:
Pedro Henrique de Almeida Ale-
xandre (terceira série do Ensino
Médio - Unidade Freguesia)
Terceiro lugar:
Dayane Sampaio ( terceira série do
Ensino Médio - Unidade Penha)
Menção honrosa 1 :
Maria Luisa Garcia Houri (tercei-
ra série do Ensino Médio - Unida-
de Freguesia)
Menção honrosa 2:
Iago Andrade de Souza (primei-
ra série do Ensino Médio - Unida-
de Freguesia).

Premiados do Concurso Literário
da Academia de Letras
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Duas décadas

Notas
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ra (AIB) celebrou no dia 3 de setem-
bro o seu 20º aniversário. O evento
aconteceu com um jantar no restau-
rante Barra Grill, na Barra da Tijuca,
e contou com a participação de
diretores e convidados.
Na ocasião, foram diplomados os di-
retores: Manuel Lopes (presidente da
AIB), Nelson Cardoso (vice-presiden-
te), Yoko Santiago (assessora da pre-
sidência),  Ronaldo Gélio (diretor ju-
rídico), Márcio Benedito (diretor ju-
rídico adjunto), Daniela Andrade (di-
retora executiva), Graça Paes (dire-
tora de comunicação e marketing),
Marco Aurélio Cardoso (diretor de
cursos), Nilson Santos (diretor comer-
cial), Sergio Chaves (diretor social),

Jansen Oliveira (diretor de relações institucionais), Denise Machado (dire-
tora de jornalismo) e Paulo Costa (diretor de operações). Ao final, os con-
vidados saborearam o bolo de Éder Meneghine.
A AIB – Associação de Imprensa da Barra é uma Instituição de imprensa
constituída e legalmente fundada em 03 de setembro de 1998, sem fins
lucrativos, que congrega todos os profissionais de imprensa, nas mídias
impressa e eletrônica, estudantes de jornalismo, proprietários de jornais e
revistas, estabelecidos e/ou residentes nas regiões da Barra da Tijuca, São
Conrado, Recreio dos Bandeirantes, Vargens Grande e Pequena, Jacarepaguá
e adjacências. A entidade também colabora nas lutas que visem a melhoria
de qualidade de vida das Comunidades abrangidas. A AIB é uma entidade
filiada a FENAI/FAIBRA – Federação Nacional da Imprensa do Brasil e Fe-
deração das Associações de Imprensa do Brasil.

AIB comemora 20 anos

Nelson Cardoso e Manuel Lopes

Empresário Raul J. Souza,  Manuel Lopes e Nelson Cardoso

Comemoração
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A Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá comemorou os seus
59 anos no dia 13 de setembro, no Garden Party, na Taquara.
Como nos anos anteriores, foram agraciados com o título Personalidade
Acija 2018 aqueles que se destacaram por sua atuação em prol do empresariado
e da população de Jacarepaguá. Na ocasião, o presidente da associação,
José Nelson Carrozzino Filho, prestou uma homenagem póstuma ao vice-
presidente da Acija, Márcio Brazil, falecido recentemente.
O encontro reuniu mais de 150 empresários, além dos vereadores Felipe Michel
e Célio Luparelli; a presidente da Comissão de Segurança Pública da Alerj,
Martha Rocha; a titular da 41ª DP, delegada Márcia Julião, entre outros.

Acija celebra 59 anos

Irmã Marisa O. de Aquino (IGD) com o presidente da associação, José Nelson Carrozzino Filho

Artur Moura, diretor social da ACIJA, com o presidente da associação, José Nelson Carrozzino Filho

Comandante do 18º. Batalhão da Polícia Militar, Coronel  Marcos Netto
dos Santos; Rita de Cássia Salim Tavares, delegada titular DEAM
Jacarepaguá;  Leandro Marques, Superintendente Regional de
Jacarepaguá; Cláudio Silva Mascarenhas Lima, Defensor Público do Estado
RJ;  Arapuan Motta Netto, Reitor da Unisuam; Luiz Costa Cruz, diretor
do Santa Mônica Centro Educacional; Marisa Oliveira de Aquino, do Instituto
Geremário Dantas; Márcio Cavalcante da Silva, da Oliveira Mugrabi
Advogados Associados;  Wilson da Silva Falleiro, da W Falleiro Organi-
zações Contábeis; Robson Campos, Diretor de Patrimônio da Acija e
Artur Moura, Diretor Social da Acija.

Homenageados
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Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Obras condominiais

Caro leitor, vamos conversar sobre obras condominiais. Esse é
um assunto que gera muita polêmica entre os condôminos por-
que, talvez, desconheçam o que difere obras voluptuárias, úteis
e necessárias. Irei definir cada um delas citando exemplos para
ajudá-lo a tomar decisão mais consciente.
A voluptuária é aquela de mero deleite, não aumenta o uso ha-
bitual do bem. Exemplos: embelezamento da entrada do prédio;
mobiliário novo para o salão de festa. Neste tipo de obra a lei exi-
ge que 2/3 dos condôminos votem a favor.
As obras úteis são as que aumentam ou facilitam o uso do bem.
São de utilidade para os condôminos. Exemplos: reforma da
guarita; cobertura da garagem; instalação de câmeras, etc. A
lei determina aprovação da maioria dos condôminos para esse
tipo de obra.
Obras necessárias são as realizadas para conservar o bem ou
evitar que se deteriore. Exemplos: restabelecimento de energia elé-
trica; reparos no sistema de segurança; troca de para-raio, etc.
Dependendo da necessidade do condomínio de uma obra
emergencial, poderá o síndico ou um condômino qualquer ao
perceber a dificuldade daquele em concretizar a obra, decidir fazê-
la, prescindindo de aprovação da assembleia. Porém, esse
condômino deverá ser ressarcido do gasto feito.
Deve-se entender como necessárias aquelas imprescindíveis para
o condomínio. O artigo 1.341 do Código Civil e seus parágrafos
explicita muito bem essa questão. Veja:
Art. 1.341. A realização de obras no condomínio depende:
I - se voluptuárias, de voto de dois terços dos condôminos;
II - se úteis, de voto da maioria dos condôminos.
§ 1o As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas,
independentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de
omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino.
§ 4o O condômino que realizar obras ou reparos necessários será
reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à resti-
tuição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza,
embora de interesse comum.
Espero ter contribuído mais uma vez.
Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail:
oficinadedireito@gmail.com
Fique em paz e com Deus.
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O bairro recebeu mais uma unidade do
Assaí Atacadista. A rede, que é uma das
maiores do segmento de atacado de
autosserviço do País, investiu R$ 55 mi-
lhões na loja, que foi inaugurada no dia
27 de setembro. A implantação da filial
gerou, aproximadamente, 630 vagas de
empregos diretos e indiretos, movimen-
tando a economia local.
A unidade oferece itens de mercearia, ali-
mentos, perecíveis, embalagens, bazar, hi-
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Assaí atacadista inaugura
nova filial na região

giene, bebidas e limpeza. “O segmento de
atacado de autosserviço é muito democrá-
tico e todas as classes econômicas buscam
vantagens e benefícios na hora das compras.
Nós acreditamos que um dos atrativos das
lojas do Assaí é a política de dois preços. A
partir de pequenas quantidades já é possí-
vel comprar produtos com valores competi-
tivos”, destaca Belmiro Gomes, presidente
do Assaí Atacadista. A unidade fica locali-
zada na Avenida Ayrton Senna, 6.000.

Belmiro Gomes, presidente do Assaí Atacadista

Sim. Ficar muito próximo à tela da televi-
são pode trazer riscos à saúde dos olhos,
pois a luminosidade pode causar lesão na
retina. Não existe uma distância correta, mas
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Assistir TV perto da
tela faz mal à visão?

é importante não estar muito “colado” à TV.
Fonte consultada: Diretor médico e chefe
da clínica geral do Hospital Rios D’Or, doutor
Mauro Castagnaro (CRM: 602143-RJ).

Mitos ou Verdades
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Especialista aponta cuidados para a adoção de aves
Muitas pessoas apreciam aves e gostariam de compartilhar
um espaço da casa com esses animais. Portanto, existem algu-
mas recomendações para se adquirir este tipo de pet. Primei-
ramente, é importante verificar se a espécie escolhida é auto-
rizada a conviver em ambiente doméstico.

“O IBAMA autoriza a licença para
as aves exóticas importadas e as sil-
vestres brasileiras, tipo calopsitas e
canários belgas. Já os papagaios pre-
cisam de registro, identificação fei-
ta com chipes ou anilha. Quem não
contacta o IBAMA, corre o risco de
multa e apreensão do animal, que
normalmente é enviado a outros
criadouros ou devolvidos à nature-
za após avaliação médica”, alerta a
veterinária Gerusa Valverde Lima
(CRMV-RJ 7832).
É importante ressaltar que adqui-
rir e manter esse tipo de animal pode
onerar seu orçamento. As aves me-
nores podem se adaptar em gaio-
las e viveiros, desde que estejam
em locais arejados; protegidos do
vento; e que permitam banho de
sol. A exposição solar, principal-
mente no período da manhã auxi-
lia na produção da vitamina D3
(importante para o desenvolvimen-
to do esqueleto)  e a radiação UV
(favorece nas questões reprodutivas).
Uma curiosidade é o fato dos ma-
chos diferenciarem as fêmeas e o re-

Espaço Pet

Foto: Internet / D
ivulgação

Fiéis companheiras
A moradora da Taqua-
ra, Sandra Costa, ado-
tou Lecy, de seis anos,
que se encontrava grá-
vida e abandonada na
rua. A dona conta que
a cadelinha é muito dó-
cil e fiel companheira.
Lecy toma até conta do
estabelecimento co-
mercial de Sandra,
quando a mesma pre-
cisa se ausentar.

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

flexo solar nas penas é um proces-
so de seleção natural. Os que pos-
suem maiores reflexos em plumagem
serão escolhidos, além disso, os raios
UV estimulam o apetite.
O espaço deverá possuir uma som-
bra para que o animal se sinta mais
confortável. Caso não receba luz
solar, o criador poderá iluminar o
ambiente com lâmpadas especiais,
que emitem UV. Tendo atenção ao
período de exposição, que não
pode ser prolongado, pois isso
pode acarretar em inquietude e
sinais de hipertemia, como, por
exemplo, bico aberto, respiração
ofegante e taquicardia.
Para evitar a contaminação dos ali-
mentos, é indicado que os poleiros
sejam colocados em pontos distin-
tos da gaiola, afastados do come-
douro e bebedouro, de modo que
a ave não defeque sobre a sua co-
mida. “Os poleiros mais indicados
são os de madeira e precisam ser
higienizados periodicamente, para
evitar ambiente fungico”, destaca
a veterinária.

Seu Pet

JEAN GREY
“Esperta e

atenta” CRISTAL
“Arteiros e

carinhosos”
“Folgada e

dorminhoca”

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

LÉO E BARBI
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Agenda Cultural
LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB
DO BANDOLIM – Praça Geraldo Si-
monard (Praça do Barro Vermelho), no
Pechincha. Informações: 3596-5911.
Dia 26 - "Digital Má Influence" com Alpha
IX e Convidados. De 18h às 22h.
Dia 27 - Jacob's Halloween 2018. A 8ª
edição do evento trará 5 bandas, uma sala
com DJ, pula pula liberado para todas as
idades, rodadas de doces durante todo
o evento, um concurso de fantasias e brin-
cadeiras temáticas como o concurso de
quem bebe mais refrigerante e o caça
fantasmas. A partir das 15h. Ingressos: R$
10,00 (30 primeiros ingressos). Lote até
o dia do evento: R$ 15,00 (meia entrada
para todos). Na hora do evento: R$ 20,00
(meia entrada para todos)

TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788
Dias 13 e 14 - Peça teatral infantil "O pe-
queno príncipe preto". Às 17h. Ingressos:
R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)
Dia 14 - Oficina "Empoderamento para
crianças". Às 14h. Entrada franca.
Dias 17, 18, 24 e 25 - Peça teatral "Na hora do
Adeus". Às 20h. R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia).
Dia 19 - OFF FLISC - A Feira Literária de

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

Santa Cruz chega em outubro ao Teatro
Firjan SESI Jacarepaguá para comemo-
rar o Dia Nacional da Leitura. Das 10h às
20h. Entrada franca.

Dia 20 - Peça teatral "Os cadernos de
Kindzu". Às 20h. Ingressos: R$ 22 (intei-
ra) | R$ 11 (meia).
Dia 26 - Paulo Ricardo se apresenta com
o show “On The Rock”. Às 21h. Ingressos:
R$ 34 (inteira) | R$ 17 (meia).
Dia 27 - Peça teatral infantil “João o Alfai-
ate – Um Herói Inusitado”. Às 17h. Ingres-
sos: R$ 12 (inteira) | R$ 6 (meia)

TEATRO BRADESCO RIO
(Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do
Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)

Adriana Calcanhotto no Teatro Bradesco

Com canções inéditas e releituras, o show estreou em Portugal e vai per-
correr cidades brasileiras nos próximos meses. ‘A Mulher do Pau Brasil’
foi idealizado como ‘concerto-tese’, ou seja, uma conclusão da residên-
cia artística de Adriana Calcanhotto na Universidade de Coimbra, onde
esteve nos últimos dois anos entre cursos e apresentações.
Acompanhada por Bem Gil e Bruno Di Lullo, Adriana elaborou um roteiro
com músicas compostas no período lusitano, releituras (a recente ‘As
Caravanas’, de Chico Buarque, por exemplo) e também reencontra clás-
sicos de seu repertório, como ‘Inverno’, ‘Vambora’ e ‘Esquadros’.

Dia 26, às 21h

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

Foto: Internet / D
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Paulo Ricardo no Teatro Sesi

Na turnê “On The Rock”, Paulo Ricardo traz para os palcos uma nova fase
em sua carreira e vida. Canções como “Anjo e Serpente” (nas rádios em
todo o Brasil) se misturam a rocks modernos como “Novo single”, “Rai-
os-X” e a dançante “Juntos”, produzida pelo DJ FTampa.

Os grandes sucessos da carreira solo do cantor e compositor também
estão presentes, como: “Dois”, “Tudo por nada” e sua versão de “Imagi-
ne” (a única autorizada por Yoko Ono, viúva e John Lennon).

Vivendo um momento de grande harmonia com o RPM, Paulo Ricardo se
permite incluir alguns dos clássicos de sua banda, como “Rádio Pirata” e
“Olhar 43”. Tudo isso embalado por telões, lasers, infláveis e toda a tecnologia
que se tornou uma de suas marcas nesses 30 anos de carreira.

Dia 26, às 21h. R$ 34,00 (inteira) R$ 17,00 (meia)

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

Foto: Isabella Pinheiro

Valor e venda de ingressos:
http://www.teatrobadescorio.com.br/
Até dia 21 - O Frenético, Dancin’ Days -
Uma festa musical. Nelson Motta assina
a história de “O Frenético Dancin' Days”
junto com Patrícia Andrade. O musical mar-
ca a estreia da coreógrafa e bailarina
Deborah Colker na direção de um espe-
táculo teatral. Horários diversos, acompa-
nhe no site do teatro.
Dia 9 - Jóias do Ballet Russo. Apresenta-
ções únicas. Às 20h.
Dia 11 - Afonso Padilha no espetáculo
“Espalhando a Palavra”. Sessões às 19h
e 21h.
Dias 12 e 13 - Rock for Babies do
Violúdico. Apresentação voltada para
crianças de todas as idades, inclusive
bebês. Dia 12, às 15h; e dia 13, às 11h30.
Dia 18 - A Bela e os Tenores. Formado
pela soprano Giovanna Maira e os Te-
nores Jorge Durian e Armando Valsani,
apresentarão seu novo espetáculo: “A
Bella Itália”. Às 21h.
Dia 26 - Adriana Calcanhotto apresenta
seu show ‘A Mulher do Pau Brasil’ com
canções inéditas e releituras. Às 21h.
Dia 27 - UTC no Teatro. Humoristas levam
jogo de improviso que é sucesso no
YouTube (www.youtube.com/castrobrothers)

para os palcos. Às 21h30.
Dias 27 e 28 - Show do Bita - Viva as
descobertas. O espetáculo ganha músi-
cas inéditas, novos diálogos entre os
personagens e muita interação com o
público, estimulando o que há de mais
importante nessa fase: as descobertas
em relação ao mundo. Às 15h.

Dia 31  - Tour Especial O Papai é Pop.
Marcos Piangers, autor do best seller "O
Papai é Pop", e neste talk show, fala so-
bre o impacto da paternidade na vida de
um homem, a nova concepção de pai
moderno e sobre como aprender diaria-
mente com os filhos a ser mais feliz e
equilibrado. Às 20h

Foto: D
aniel Barboza

Foto: Renata Cechinel
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Tiramisu

Olá amigos!  Esta sobremesa é típica da Itália, originária da cidade
de Treviso. Ela consiste em camadas de biscoito champagne en-
tremeados de um creme à base de queijo mascarpone, na receita
original. Como este é um queijo caro e difícil de ser encontrado,
substituímos por Cream Cheese, que pouco altera no sabor da re-
ceita original.

Receita

INGREDIENTES:
• 6 ovos
• 200 g de açúcar
• 600 g de cream cheese
• 350 g de biscoito champagne
• 300 ml de café preto forte
• ½ xícara de vinho do Porto
• Cacau suficiente para polvilhar

MODO DE PREPARO:
• Coloque na batedeira: as gemas passadas na peneira, o açúcar e o cream cheese;
• Bata na velocidade alta por 8 minutos;
• Reserve;
• Em um tabuleiro coloque os 300 ml de café e a ½ xícara de vinho do Porto;
• Mergulhe ligeiramente os biscoitos suficientes para forrar o fundo do refratário

que será utilizado para preparar o Tiramisu.
• A seguir coloque uma camada do creme reservado;
• Novamente uma camada de biscoitos e uma de creme para finalizar;
• Alise bem com a ajuda de uma espátula;
• Coloque na geladeira até o dia seguinte;
• Na hora de servir polvilhe cacau em cima de todo o creme.
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NEGATIVO
É desagradável a grande quantidade de santinhos que são distribuídos nas
ruas do bairro pelas equipes de campanha dos candidatos às eleições.
Para piorar, os mesmos se colocam em pontos de maior movimentação
de pedestres nas calçadas com bandeiras gigantes.

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

Na mira do leitor
DESORDEM URBANA
Moro há pouco tempo no bairro e já estou impressionada com a ‘ordem
urbana’ que praticamente inexiste por aqui. São carros que estacionam
nas calçadas, obrigando pedestres a andarem pela pista; o excesso de
barracas tornam o Largo da Freguesia um caos; e o excesso de sujeira nas
calçadas e nos rios que passam pela região.
A população é mal educada, mas também falta a limpeza que deveria ser feita corre-
tamente pela Comlurb. Próximo ao Rio Shopping vejo a quantidade enorme de lixo e
detritos jogados no rio que margeia a Estrada do Gabinal e o hipermercado Assaí.
Minha pergunta é: de quem é a responsabilidade de dar uma diretriz a essa
bagunça de barracas e vendedores que nem devem ter licença para traba-
lhar.  Sei que a situação de desemprego está grande na cidade e em todo
o País, mas isso não é desculpa para esse caos urbano.

Edir Genare

Resposta da Comlurb: Informamos que o Largo da Freguesia recebe limpeza
diariamente, entre seis horas da manhã e meia-noite. Onze garis fazem a varrição
e a remoção de resíduos. Lembrando que o Largo da Freguesia abrange a
Rua Tirol, Estrada dos Três Rios, Rua Xingu, Rua Mamoré, Estrada do Gabinal
(onde fica o Rio Shopping), Avenida Geremário Dantas,  Estrada de Jacarepaguá
e vias adjacentes.
A coleta de lixo domiciliar é feita três vezes na semana, em dias alternados, e
a coleta seletiva acontece uma vez na semana. Quem for flagrado jogando lixo
nos rios poderá ser multado com base na Lei de Limpeza Urbana 3.273.

Resposta da Superintendência Regional de Jacarepaguá: Assumimos a
Superintendência Regional de Jacarepaguá recentemente e entendemos que
a desordem urbana é um dos nossos principais desafios. Estamos trabalhan-
do em cima disso, inclusive a prefeitura lançou um projeto de recadastramento
dos ambulantes no mês de agosto e, em breve, abrirá outro. Utilizaremos esse
cadastro para buscar a ordem no comércio de ambulantes.
Pedimos que relate pelo canal 1746 qualquer problema que identificar, ou
encaminhe para a nossa Superintendência as demandas. Atendemos pelo te-
lefone 3176-3718 (horário comercial) e pelas redes sociais:
Facebook: https://www.facebook.com/SuperintendenciaRegionalJacarepagua/
Instagram e Twitter: @srjacarepagua

Cartas dos leitoresREDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

PISTAS CHEIAS DE BURACOS
Gostaria de entender o que está acontecendo para que as ruas estejam
com tantos buracos e ralos desnivelados no meio da pista. Sigo de carro
diariamente de Madureira para a Taquara e já sei perfeitamente onde todas as
crateras estão. Para se ter uma ideia, na Rua Cândido Benício, altura do Mato
Alto, têm três; na Rua André Rocha, no trecho próximo à Estrada dos Bandei-
rantes existem dois ralos com buracos enormes bem na pista central. Faltaria
espaço no jornal para descrever os demais. O que está acontecendo para que
as manutenções não sejam feitas e quando o problema será solucionado?

Solange Rios

Resposta da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente
(Seconserma): Enviaremos uma equipe aos endereços citados para vistori-
ar, programar o serviço de tapa-buraco e fazer a reposição dos ralos.

LEI CONFUSA
A lei estadual que entrou em vigor no início deste ano reduziu de 65 para
60 anos a faixa etária de idoso. Com isso, agora temos direito a receber os
mesmos benefícios, incluindo a gratuidade no transporte público. Sou mo-
rador da Taquara, tenho 62 anos e não entendi o porquê o motorista da linha
341 (Taquara - Candelária) de número C13100 não permitiu que eu embar-
casse gratuitamente no ônibus no dia 24 de julho, às 9 horas, alegando que
a empresa de ônibus só permitia o direito a pessoas com idade a partir de
65 anos. Quero ter meus direitos respeitados!

Hélcio Andrade dos Santos

Resposta da Secretaria Municipal de Transportes: A norma está sendo tratada
na esfera estadual. Não está em vigor na esfera municipal.

POSITIVO
O curso gratuito oferecido pela Superintendência de Jacarepaguá, em
parceria com a Vigilância Sanitária, aos profissionais que atuam em salões
de beleza, com o intuito de orientar a respeito da prevenção de riscos
à saúde nesses ambientes.
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Libra:

Previsão astrológica
do mês de outubro

Áries (21/03 a 21/04): momento
de muitos contatos e a Lua no
seu signo traz energia sufici-
ente para muitas realizações.

Peixes (20/02 a 20/03): você
poderá se apaixonar, Netuno
tocando a Vênus em Escorpião
é paixão certa, porém não
abra mão dos seus valores.

Aquário (21/01 a 19/02): faça
um programa novo, inusitado
e aproveite o mês das crianças
para se divertir com elas.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
preste atenção as suas intui-
ções, elas revelam muito a você.
Pode acreditar!

Sagitário (22/11 a 21/12): será
bom fazer exames para veri-
ficar a saúde, aqueles de ro-
tina que nunca devem ser
esquecidos.

Escorpião (23/10 a 21/11): não
dê  ouvidos as fofocas, elas só
atiçarão negatividade, a verda-
de surgirá e tudo ficará bem.

Libra (23/09 a 22/10): surgi-
rá uma promoção muito es-
perada, que talvez nem veja
o tamanho dessa projeção no
trabalho.

Virgem (23/08 a 22/09): um
encontro poderá surgir de
forma inusitada, veja o lado
bom, deixe as críticas para
mais tarde.

Leão (22/07 a 22/08): não es-
pere que o outro imponha de-
veres a você, afinal quem brilha
mais nesse zodíaco?

Câncer (21/06 a 21/07): inclua
na rotina ciclos de palestras e
encontros com amigos. Saiba
que aprender sempre faz bem
e você precisa.

Gêmeos (21/05 a 20/06):
saia da preguiça, isso não é
para você, quanto maiores
forem os desafios, mais você
cria ideias e se ilumina.

Touro (21/04 a 20/05): Vênus
no signo oposto, na casa da
profissão, é hora de definir seu
futuro e propostas surgirão.

pessoas que sabem agradar, também são focadas na beleza, na ética e na
diplomacia. Todos esses atributos fazem parte de sua personalidade. Pla-
neta: Vênus. Elemento: ar. Cor: azul. Pedra: Turmalina rosa

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) Reivindicar
Professores reivindicam melhores salários, e não
reinvindicam.
2) Propina
O pagamento de propina é um ato desonesto, e não proprina.
3) Itinerário
O ônibus precisou sair do seu itinerário, e não intinerário.
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Dia do professor
No dia 15 de outubro comemora-se em nosso País o Dia do Professor. A homenagem
surgiu na época do Brasil Imperial, no ano de 1827. Na ocasião, D. Pedro I assinou um
decreto criando o Ensino Elementar no Brasil, em que informava que “todas as cida-
des, vilas e lugarejos deveriam ter ‘escolas de primeiras letras’”.

O documento ordenava a aplicação
de algumas medidas, entre elas es-
tavam a descentralização do ensi-
no, a obrigatoriedade da ministração
de matérias básicas a todos os alu-
nos, o assalariamento dos professo-
res, assim como a forma que os mes-
mos deveriam ser “contratados”.
Infelizmente, como quase sempre
acontece em nosso País, essas or-
dens não foram cumpridas e a pri-
meira comemoração só aconteceu
em 1947, em São Paulo, no Giná-
sio Caetano de Campos, 120 anos

após a instituição da data. No ano
seguinte, a data passou a ser cele-
brada em todo o Brasil, sendo, pos-
teriormente, transformada em feria-
do escolar.
A homenagem é, sem dúvida, mui-
to merecida. Porém, o que os nos-
sos professores vivenciam atualmen-
te é a falta de respeito, tanto por parte
dos alunos, quanto dos responsáveis.
Os mestres encontram inúmeras di-
ficuldades no dia-a-dia dentro das salas
de aula, chegando até mesmo a serem
agredidos. Isso, além de comprometer

a qualidade do ensino, também des-
motiva os dedicados profissionais.
É necessário repensar comporta-
mentos e refletir no que disse o es-
critor Monteiro Lobato: “Um país se
faz com homens e livros”. Eu acrescento
ainda que um Brasil melhor se cons-
trói com educação de qualidade e va-
lorização dos professores. Espero que
isso volte a acontecer o mais breve pos-
sível. Agradeço aos meus mestres por
tudo aquilo que me ensinaram, con-
tribuindo para o meu crescimento em
diversas áreas de minha vida.

Artigo republicado em memória do historiador Carlos Araújo, falecido em dezembro de 2017

C. Araujo

Foto: D
esign by Freepik

Intercâmbio favorece o
desenvolvimento de habilidades
Alcançar melhor fluência em outro idioma, como tam-
bém conhecer países e vivenciar experiências impor-
tantes para a conquista de oportunidades no mercado
de trabalho estão entre os atrativos que levam milhares
de brasileiros fazer intercâmbio.
As vantagens realmente são inúme-
ras, mas chegar em um país novo não
é tão simples quanto parece. “Minha
primeira viagem de intercâmbio foi em
2010, para Alemanha, depois fui morar
na Inglaterra e, por fim na França.
Apesar de ser um sonho realizado,
fiquei bastante preocupado, sem sa-
ber se tudo ia correr bem quando eu
chegasse nesses locais. Afinal de con-
tas, além do idioma, a cultura também
era diferente e, por isso, várias situa-
ções inesperadas poderiam acontecer”,
conta André Araújo, de 29 anos.
As baixas temperaturas foram um dos

principais desafios durante o perío-
do em que Sérgio Almeida, de 27
anos, fez intercâmbio no Canadá em
2013. “Tive que superar este e ou-
tros obstáculos para realizar meu
sonho de estudar no exterior e con-
fesso que, mesmo apesar das dificul-
dades, valeu a pena o esforço. Conheci
melhor o idioma e a cultura de lá, sem
contar que fiz diversas amizades, as
quais mantenho até hoje”, expõe.
Para o professor de inglês e sociologia
Alan Ramos, mesmo que o estudante
passe um tempo curto em outro país, ele
consegue obter experiências ímpares, que

vão muito além do conhecimento de
um idioma e cultura. “O aluno desen-
volve independência, responsabilida-
de e flexibilidade. Pois será obrigado
a lidar com diversas situações que pre-
cisará resolver sozinho, se tornando

uma pessoa mais madura”, explica Ra-
mos, expondo que o inglês e o espanhol
continuam sendo os idiomas mais exi-
gidos pelo mercado de trabalho, porém
o mandarim tem crescido consideravel-
mente nos últimos anos.

Foto: Internet / D
ivulgação
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Rio é o estado com pior desempenho no Ideb
Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) divulgados pelo Ministério da Educa-
ção no dia 3 de setembro mostram que o Rio de Janeiro
não tem muito que comemorar. Isso porque a meta
estabelecida para 2017 não foi cumprida em nenhum
segmento do ensino fundamental e nem do ensino mé-
dio no estado.
Nos anos iniciais do ensino funda-
mental, etapa que vai do 1º ao 5º
ano, a nota foi de 5,3 na rede pú-
blica que engloba as três esferas
(municipal, estadual e federal). A
quantidade representa um décimo a
mais que em 2015. Já nos anos finais
do ensino fundamental, que vai do
6º ao 9º ano, a nota foi de 4,2, um
aumento de dois décimos em relação
ao último Ideb. Mas nos dois casos,
o Ideb ficou abaixo da meta proje-
tada, que era de 5,6 e 4,7 respecti-
vamente. A nota mais crítica foi a do
ensino médio estadual, que deveria
alcançar 4,1, mas caiu para 3,3, três

décimos abaixo da de 2015.
Já no Brasil, poucas metas chegaram
a ser atingidas no ensino fundamen-
tal e todas elas foram descumpridas
no ensino médio. Os progressos mais
expressivos foram em Amazonas,
Ceará e Mato Grosso. O Ideb avalia
a qualidade do ensino fundamental
e médio no Brasil, com base no de-
sempenho dos estudantes na Prova
Brasil, para escolas e municípios, e do
Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb), para os estados e o País,
realizados a cada dois anos.

Fonte: Agência Brasil/ EBC

Enem terá 30 minutos a mais para realização das provas de exatas
Pelo segundo ano consecutivo, as
provas do Enem serão aplicadas em
dois domingos. O Exame Nacional
do Ensino Médio acontecerá nos
dias 4 e 11 de novembro e trará
uma excelente novidade. Os can-
didatos terão 30 minutos a mais
para resolver as questões de exa-
tas no segundo dia de prova.
Na primeira jornada, o candidato
fará provas de linguagens, redação

e ciências humanas. Já na segun-
da data, os exames serão de ciên-
cias da natureza e matemática.
Lembrando que os portões fecharão,
pontualmente, às 13 horas de acor-
do com o horário oficial de Brasília.
Isso significa que os estudantes dos
estados fora deste fuso iniciam as
provas mais cedo. Os resultados do
exame serão divulgados apenas em
janeiro do ano que vem.

Foto: D
ivulgação / Reprodução internet
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Conheça as vantagens dos
cursos preparatórios militares
Ao término do ensino fundamental,
responsáveis e alunos se deparam
diante da dúvida de onde cursar o
ensino médio. Aqueles que optam
pela carreira militar precisam se in-
formar a respeito dos quesitos ne-
cessários ao ingresso. O JNB con-
versou com o especialista e professor
do curso Progressão, parceiro do
colégio GAU, André Bionde, que
explicou a dinâmica dos cursos pre-
paratórios.

JNB - Qual é a motivação para os
alunos procurarem o curso prepa-
ratório? Há influência da família?
A.B.: Em um momento complica-
do do País é comum um maior in-
teresse pelos preparatórios, devido
a estabilidade profissional e finan-
ceira, principalmente. Sem dúvida,
a família tem um papel importante
nessa decisão.
JNB - A grade curricular do curso
é composta por disciplinas dife-
renciadas? Quais?
A.B.: A grade segue o padrão dos
concursos, com valorização das dis-
ciplinas mais cobradas e de maior
dificuldade dos candidatos. A que
possui maior peso nos concursos
militares é a matemática, seguida por
português e física. A nota da reda-
ção também é importante, pois

melhora o resultado final.
JNB - Existe um perfil para o alu-
no que deseja ingressar na car-
reira militar?
A.B.: O perfil é ser organizado,
focado, determinado e sabedor que,
para ter sucesso é necessário, antes,
muito trabalho duro.
JNB - Qual a carreira que o alu-
no deseja seguir após finalizar o
curso? Existem muitas opções?
Forças Armadas ou ele só dese-
ja adquirir uma base para dispu-
tar vaga na iniciativa privada?
A.B.: O candidato é preparado em
todos os níveis e para todas as For-
ças. Muitos, inclusive, fazem tam-
bém vestibulares, normalmente
voltados para a área de exatas.
JNB - A procura é maior por ho-
mens ou mulheres?
A.B.: Homens ainda lideram, porém
com a abertura crescente para as
mulheres, a procura tem aumenta-
do bastante.
JNB - Existe um grande percen-
tual de evasão do curso? Quais são
os principais motivos?
A.B.: Sim. Muitos candidatos, quan-
do se deparam com a dificuldade
acabam desmotivando. O prepara-
tório tem um papel importante nes-
se momento para conseguir mantê-
los focados.

JNB - Gostaria de acrescentar
alguma informação para o leitor?
A.B.: Os concursos militares são
considerados por muitas pessoas
como os mais difíceis do País. Portanto,
não desista no primeiro obstáculo
encontrado. Pelo contrário, cresça, se

organize em relação ao estudo e ao des-
canso. Verifique sempre seu desem-
penho, progredindo e ajustando novos
métodos nas disciplinas mais compli-
cadas. Lembre-se: Todo candidato pre-
parado conseguirá sua aprovação. Não
desista e sucesso!

Foto: Internet / D
ivulgação
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ONG promove ações de cidadania
O projeto da JPA, eu te amo! surgiu em 2016 como uma
iniciativa social, com o objetivo de promover o desen-
volvimento socioeconômico e humano da região, em
prol da melhoria de qualidade de vida da comunidade.
A idealizadora da ONG, Alexandra
Gonzalez, enumera os benefícios que o
trabalho traz para a região. Entre eles estão
a questão da segurança, tendo em vista
que a incidência de delitos é maior em
zonas onde o descuido, a sujeira, a de-
sordem e o maltrato são mais comuns;
a interação social, contribuindo para me-
lhor qualidade de vida e redução dos
índices de depressão e suicídio; e, além
de deixar o local mais bonito, a intervenção
valoriza o reaproveitamento de materi-
ais de descarte sólidos que poderiam estar
degradando o planeta e contribuindo com
a disseminação de doenças. “Ser um agen-
te transformador e mudar a história do
nosso bairro é, sem sombra de dúvidas,
a nossa maior motivação”, destaca a
idealizadora do projeto.
A população pode participar como
voluntária da ONG com simples ati-
tudes. Por exemplo, profissionais como
artesãos, biólogos e engenheiros ambien-
tais podem dar palestras ou oficinas sobre
sustentabilidade e reaproveitamento de
resíduos de descarte; e empresários

podem contribuir como voluntários
oferecendo recursos materiais ou finan-
ceiros. “Usamos muitas tintas, pinceis
e trinchas nas intervenções urbanas, mas,
quem desejar, pode nos apoiar por
meio de Leis de Incentivo à cultura”,
expõe Gonzalez.
Apesar de a ONG não possuir partici-
pação de empresa privada, conta ape-
nas com a parceria da Comlurb e, no
último evento de agosto, também do
Sesc e do Sebrae. Além do apoio da
Superintendência de Jacarepaguá às
demandas, realizando podas de árvo-
res, limpeza urbana, fechamento de ruas
e mobiliários urbanos, confeccionados
pelos artistas do Rio Novo Olhar.
A maioria dos projetos do JPA, eu te amo!
envolvem escolas públicas municipais e
estaduais promovendo aos estudantes
gincanas de sustentabilidade, oficinas, apre-
sentações artísticas e palestras.

Informações:
www.jpaeuteamo.com.br
www.facebook.com/jpaeuteamo

Foto: Internet / D
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Projeto oferece oficinas de percussão
a crianças e jovens na Curicica
Cerca de 50 alunos, com idade a partir de 7 anos, mora-
dores da comunidade Dois Irmãos, na Curicica, partici-
pam de aulas em oficinas de percussão de samba-reggae
do projeto Bora Batucar, do Grupo Cultura Urbana.

O projeto tem como objetivo promo-
ver a inclusão social de jovens e crian-
ças por meio da música. "O Bora Ba-
tucar é importante na vida dos menores
de rua e ensina diversas coisas. Ainda
tenho muito o que aprender e quero que
outras pessoas também tenham essa
oportunidade. Na nossa comunidade
não tem nada e precisamos que ele
continue”, expõe a aluna Bianca Gomes.
Porém, a permanência do projeto ne-

cessita da ajuda de patrocinadores.
“Criamos recentemente uma campanha
para a arrecadação de verbas por meio
do site do Benfeitoria, para que o Bora
Batucar permaneça mudando vidas por
meio da música”, expõe o responsável
pelo projeto e presidente do Grupo
Cultura Urbana, Fabrício Silvestre. Os
interessados em contribuir podem
acessar o site: benfeitoria.com.
Informações: grupoculturaurbana.org.

Foto: D
ivulgação / G
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Escola abraça o projeto

Vaso sanitário reaproveitado como jardineira Reforçando a conscientização

Alunos recebem aulas gratuitas de percussão
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