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PAZ, SAÚDE E PROSPERIDADE
Chegamos ao final de mais um ano e é importante crer que 2019 será melhor para nós,
brasileiros. Trace as suas metas e faça a sua parte. Não deixe de acreditar que você é o
personagem principal na construção de um futuro promissor e mais justo.
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STELLA WALLITER E ALESSANDRA NUNES
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Expediente

Sem educação, não há mudança
Há muito tempo os brasileiros anseiam por
uma vida mais tranquila, saudável e equilibrada. O ano que se finda foi marcado por
acontecimentos que impactaram a população. As mídias revelaram fatos surpreendentes
dos bastidores do País nos cenários: político, econômico e social. Foi necessário fôlego para encarar!
Neste sentido, os brasileiros se encontram
em uma expectativa para um desafio, não
mais partidário. O pensamento deve ser grande e repleto de otimismo, que funcionará
como ferramenta capaz de nos conduzir a
uma efetiva participação no processo de
desenvolvimento da nação. O JNB destacou o tema Educação em várias edições,
por acreditar que só por meio dela teremos
êxito no exercício da democracia.
E por abordar a questão da Educação,
conversamos com a especialista em direito digital, Cristina Sleiman, que expli-

ca a importância de os pais servirem de
exemplo para os filhos e apresentarem
suas opiniões nas redes sociais de forma saudável, sem extrapolar ou invadir o direito do próximo (página: 24).
Selecionamos também uma matéria sobre
os benefícios da educação infantil, destacando o valor dos ensinamentos transmitidos às crianças desde os primeiros
anos escolares, algo determinante para
a sua formação (página: 26).
Neste mês de celebrações, saiba como
preparar uma ceia saudável e que não
ofereça riscos à saúde de quem sofre de
alergia alimentar. Confira as dicas e precauções da médica alergista, Maria Fernanda Melo Motta, para evitar alimentos que possam desencadear no organismo
algum tipo de rejeição.
Desejamos a todos boas
festas e um excelente 2019!
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Nossa missão

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

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

ADJORI-RJ

ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO
INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Contabilidade &
Tributos
CLAUDIO SAMEIRO

Lojistas esperam crescimento
de apenas 1,5% nas vendas
para o Natal
Foto: Design by Freepik

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

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

A política econômica liberal
defendida pelo futuro governo
As eleições deste ano marcaram uma mudança histórica na política brasileira. Estamos assistindo a uma transição de um governo de esquerda, comandado pelo Partido dos Trabalhadores desde
2003 até o Impeachment de Dilma Rousseff em 2016, passando
por um governo transitório de centro de Michel Temer, para um
de direita, de Jair Bolsonaro.
O novo governo promete promover as reformas necessárias para
destravar a nossa economia e ampliar o nosso comércio com outros países. O futuro ministro da Economia é Paulo Guedes, mestre e doutor pela Universidade de Chicago, uma instituição americana de pensamento econômico liberal. Mas afinal: o que é o Liberalismo Econômico?
O Liberalismo, em poucas palavras, apoia ideias como eleições
democráticas, liberdade de expressão, direitos civis, liberdade de
imprensa, liberdade religiosa, livre-comércio, igualdade de gênero, estado laico, liberdade econômica e propriedade privada. No
plano da Economia, o liberalismo defende uma menor intervenção do Estado na vida das pessoas e da economia, com a
desburocratização, a desregulamentação, quebra de monopólios, privatizações, menor carga tributária, desoneração da folha de
pagamento e menores gastos públicos.
Já abordamos aqui sobre a excessiva e complexa carga tributária
brasileira, que afeta sobre tudo os pequenos e médios negócios.
Chega a ser um grande desafio empreender no Brasil devido a
elevada burocracia, a complexidade tributária e o alto custo trabalhista. Segundo um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), em 2012, o custo de uma empresa com o trabalhador brasileiro pode chegar a 183% sobre o salário que ele recebe. Desta
forma, um pequeno empresário pensa duas ou três vezes antes
de contratar alguém. As nossas leis mais atrapalham do que protegem os trabalhadores.
Quem deseja ser empreendedor, em vez de empregado, também
esbarra na excessiva burocracia brasileira. Além de impedir a criação de novos negócios e postos de trabalho, favorece a corrupção.
Será que o Estado joga contra o empreendedorismo?
O que o Governo paga de juros da dívida pública é mais do que o
dobro dos gastos com saúde e educação. Isto significa que boa
parte dos impostos que pagamos é para quitar esses juros. Como
o Governo não consegue arrecadar impostos suficientes para pagar
todos os seus compromissos, então precisa se endividar. E quanto mais se endivida, mais juros paga. Qual a solução? O problema é que do jeito que se encontra, esta tarefa não é simples, pois
o Governo não pode reduzir mais os gastos sem precarizar ainda
mais os serviços públicos. O que o futuro ministro da economia
defende, além da reforma previdenciária, é usar o dinheiro das
privatizações para reduzir a dívida interna e o pagamento dos juros. Tal medida aliviaria os cofres do Governo permitindo uma redução dos tributos para o cidadão e as empresas, melhorando o
fluxo da Economia. Vamos torcer para que as futuras medidas
funcionem e elevem o nosso País ao patamar que merece.

Considerado como a data comemorativa
mais lucrativa para o comércio, o Natal
deste ano prevê o aumento singelo de 1,5%
nas vendas, se comparado ao mesmo
período de 2017.
Uma pesquisa realizada no mês passado pelo Centro de Estudos do Clube de
Diretores Lojistas do Rio de Janeiro
(CDLRio) revelou que o preço médio que
cada cliente está disposto a gastar em
presentes deve ser em torno de R$ 150
por pessoa. Para alavancarem as vendas,
os lojistas estão decididos a estenderem
os horários de atendimento e a investirem
em promoções, descontos, planos de pagamentos facilitados, kits promocionais, liquidações, brindes, sorteios, lançamento
de novos produtos e aumento na variedade de mercadorias. A expectativa é a de que

roupas, calçados, brinquedos, bolsas e
acessórios, celulares, perfumaria/beleza e
bijuterias sejam os presentes mais requisitados na comemoração.
Segundo o presidente do CDLRio, Aldo
Gonçalves, o moderado otimismo dos lojistas com relação a este Natal é um reflexo do fraco desempenho das vendas em
todas as datas comemorativas que o antecederam, que não atingiram a expectativa
de crescimento estimada. “A crise econômica do Estado está inibindo o consumidor.
E quando a economia vai mal, afeta o comércio. É o ambiente econômico quem dita
o comportamento do consumidor. É a economia em desenvolvimento harmonioso que
sustenta os ciclos de produção, emprego,
consumo e progresso social. Não se conhece
fórmula diferente”, avalia Gonçalves.

Posse

Vice-presidente da Adjori-RJ
assume Câmara em Cordeiro

Pablo Sergio assina livro durante sua posse
na Câmara de Cordeiro

No dia 7 de novembro, o advogado e jornalista Pablo Sergio, vice-presidente da Associação de Jornais do Interior
do Estado do Rio de Janeiro
(ADJORI/RJ), tomou posse
como vereador na Câmara
Municipal de Cordeiro. Ele assume o lugar preenchendo a
vaga aberta com a licença do
vereador Amilton Biti, que ocupará o cargo de secretário
geral de governo.
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Felipe Michel apoia
o esporte amador

MARIA HELENA DOS SANTOS

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

Foto: Internet / Divulgação

Direitos do Inquilino

Foto: Divulgação

Direito

Caro leitor, conversaremos nesta edição sobre alguns dos Direitos do Inquilino. O primeiro deles é receber o imóvel em perfeitas
condições de uso. Para isso, é necessário que se faça uma vistoria antes de alugá-lo e a mesma deverá estar acompanhada do
contrato de locação. A vistoria, obviamente, será realizada por ambas
as partes. Assinar o contrato de locação sem o laudo de vistoria
poderá acarretar sérios problemas. O segundo é a isenção do
pagamento de despesas extras do condomínio. As destinadas à
manutenção do condomínio, como uma troca de torneira com
vazamento, de lâmpada e/ou disjuntor queimados são de obrigação do inquilino. As despesas pesadas como reformas estruturais, ampliação da edificação, pintura de fachada, reposição das
condições de habitabilidade, em caso de incêndio, por exemplo,
instalação de equipamentos como interfone, alarmes, decoração,
fundo de reserva, troca do mobiliário são despesas do locador.
O terceiro direito é a preferência de compra. Caso o locador esteja interessado em vender seu imóvel deverá oferecer primeiro
ao locatário sob pena de anulação da venda feita a outro. Sublocar o imóvel é um tema com bastante divergências, porém, há
entendimento de que se o locador expressar no contrato nada
ter contra, poderá ocorrer. As benfeitorias poderão ser indenizadas. A lei prevê que o inquilino seja indenizado, caso faça obra
no imóvel ao longo do contrato, já as benfeitorias necessárias não
precisam da autorização do proprietário. As benfeitorias úteis, as
que melhoram as condições do imóvel como troca de piso, da
torneira interna, só poderão ocorrer com a anuência do locador.
O imóvel, a princípio, só poderá ser devolvido ao término do contrato, direito garantido ao inquilino, porém, com a ocorrência de
falta de pagamento, infração das cláusulas contratuais, necessidades de reparos urgentes poderão antecipar seu término. Todos os boletos pagos pelo inquilino deverão permanecer com ele,
é seu direito mantê-los sob sua custódia. O inquilino tem o dever
de avisar ao locador sua saída do imóvel previamente, pagamento das contas em dia, assim como devolver o imóvel da forma que
o recebeu, por isso a necessidade do laudo de vistoria, informar
ao locador sobre qualquer reforma que queira efetuar no imóvel,
sob pena de intervenção e garantia da boa convivência.
Espero ter contribuído mais uma vez.Qualquer dúvida entre em
contato pelo e-mail: oficinadedireito@gmail.com.
Fique em paz, fique com Deus.

O presidente da comissão de Esportes e Lazer da Câmara Municipal do Rio, vereador Felipe
Michel, apoia de perto o esporte amador da cidade. Ele está
constantemente presente nos
jogos do Campeonato Amador de
Jacarepaguá, bastante tradicional na região. A disputa, que
acontece há mais de 20 anos,
recebe times de futebol que treinam nos campos de várzea espalhados pelo bairro e se reú-

nem anualmente para jogarem entre si.
Neste ano, o palco da final foi no Campo do Esporte Clube Curicica, onde o time anfitrião jogou
contra a equipe do BDG.
Mesmo com muito calor,
o público foi grande. Mais
de mil pessoas compareceram para assistir a competição. "Simplesmente
fantástico esse campeonato,
pena que não pude participar,
pois nessa época fazia parte do
elenco do Flamengo. Porém,
tenho orgulho de ter dois tios
que jogaram. Posso dizer que fui
representado! O esporte é a minha vida e tenho certeza de que
é o caminho para a inclusão social, sendo esperança para crianças e jovens que precisam de
uma inspiração para a vida”, expõe o vereador.
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Agenda Cultural

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

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/

Dias 8 e 9 - O tradicional espetáculo
Natal Mágico, de Billy Bond, está de volta
ao palco do Teatro Bradesco. Já consagrado como sucesso de público, o
musical para a família chega com novos efeitos especiais e, claro, toda a
magia do Natal!

Dia 15 - Show do Bita: Especial de Natal.
Pela primeira vez nos palcos estão canções como “Trem das Estações”, e músicas do álbum ‘Bita e o Nosso Mundo’
como “Nossa Casa” e “Tô Dodói”, além

Dia 15 - Stand up com Murilo Couto.
Humorista e repórter do late show “The
Noite com Danilo Gentili”, Murilo se dedica a criar conteúdo para seu canal do
YouTube. Além de ser integrante e fundador da Banda Renatinho e do primeiro grupo de comédia do Norte do Brasil,
“Em Pé na Rede”. Neste stand up Murilo
mantém sua visão rasa e humor apelativo
ao tratar de assuntos como frustração profissional, dirigir perigosamente e diversos outros assuntos. Sessões múltiplas.
Acesse o site do Teatro Bradesco.

Foto: Internet / Divulgação

Essa megaprodução traz para o Brasil
diversas inovações da Broadway para celebrar o final de ano e encantar os espectadores. Natal Mágico irá surpreender
você!. Sessões múltiplas. Acesse o site
do Teatro Bradesco.
Foto: Internet / Divulgação

Dia 6 - Show com o grupo Casuarina.
Pela segunda vez no palco do Teatro
Firjan SESI Jacarepaguá, lançando o
álbum "Casuarina + 100". No repertório músicas já consagradas e canções
imperdíveis do novo CD. Dia 6, às 20h.
Entrada franca.

do hit “Natal do Bita”. Ao todo, são 16
sucessos interpretados por Flora, personagem que dá voz às canções – que foram definidas com a ajuda dos fãs por
meio das redes sociais. Às 15h. Ingressos a partir de R$ 30,00.
Foto: Internet / Divulgação

Foto: Leo Aversa

Foto: Internet / Divulgação

TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788
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Dia 29 - A banda Melim é formada por três
irmãos cantores, autores e músicos. Diogo
e Rodrigo, que são gêmeos, só se
conectaram musicalmente com a irmã
caçula Gabi há pouco tempo. Mas a química deu tão certo que o sucesso foi apenas consequência. Com a mistura temperada de reggae, pop, MPB e influências
internacionais, o estilo “good vibe” e o vocal
harmonioso do trio conquistou rapidamente
uma legião de fãs. Depois de lançarem um
EP no final do ano passado, a banda Melim
chega agora com um álbum composto por
16 músicas autorais. Às 22h. Ingressos a
partir de R$ 50,00.
LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB
DO BANDOLIM – Praça Geraldo Simonard (Praça do Barro Vermelho), no
Pechincha. Informações: 3596-5911.
Dia 21 - Pré-Reveillon Discotheque Celebrare, às 20h. Ingressos: Lote promocional
R$ 20,00 (100 primeiros) e primeiro lote R$
30,00. Ingressos no dia R$ 40,00. Valor de
meia entrada. Todo carioca paga meia.

Celebrare no Pré-Reveillon da Lona

Ensaio aberto e gratuito da peça “Desejos”

Foto: Internet / Divulgação

A banda se apresenta no dia 21, às 20h com seu show “Discotheque”.
Carioca paga meia. Lote promocional R$ 20,00 (100 primeiros) e primeiro lote R$ 30,00. Ingressos no dia R$ 40,00. Valor de meia entrada.
Endereço: Praça Geraldo Simonard (Praça do Barro Vermelho),
no Pechincha. Informações: 3596-5911.

A Cia Camaleões de Teatro convida o público a um ensaio aberto da peça
'Desejos' no dia 14, às 21h. Com texto e direção de Murilo Melo, é inspirada no universo Nelson Rodrigues e já foi apresentada no Festival de Teatro
do Maranhão onde recebeu o Prêmio de Menção Honrosa Reynaldo Farah.
Endereço: Praça Geraldo Simonard (Praça do Barro Vermelho),
no Pechincha. Informações: 3596-5911.

Foto: Internet / Divulgação

Teatro no Recreio
A peça "Aquele que diz sim, Aquele
que diz não", debate o direito de ir
contra as normas e costumes sociais,
e o direito de se dizer "não" a estas
normas. Escrita em 1930 por Bertolt
Brech, com direção de Cristiano
Camozzi, estreia no Teatro Barra World
no dia 8, às 20h. Ingressos: R$ 20,00.
Av. Alfredo Balthazar da Silveira, 580 - Recreio dos Bandeirantes
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Denúncias e B.O. são destaques em encontro do CCS
O Condomínio Parque Carioca, na Curicica, sediou no
dia 29 de novembro a última reunião do ano do Conselho Comunitário de Segurança da 18ª AISP (Jacarepaguá). O receio da população em fazer as denúncias
foi um dos assuntos em pauta.
Um dos presentes no encontro, o
delegado titular da 32ª DP (Taquara), Rodolfo Waldeck, expôs as
dificuldades enfrentadas pelas polícias em Jacarepaguá. “A dinâmica da criminalidade mudou. Precisamos da ajuda da comunidade para
darmos uma resposta à altura”, revelou o delegado, que também destacou a importância de a população
não disseminar o medo pelas redes
sociais, por meio da divulgação das
chamadas fake news (notícias falsas).
“Verifiquem sempre a fonte da informação para constatar se ela é
confiável”, alerta.
O tenente-coronel Dias, do 18º BPM,
ressaltou que a população precisa

registrar a ocorrência de crimes, pois
a polícia trabalha baseada nos dados
fornecidos pela população. “É imprescindível fazer o B.O.! O batalhão
de Jacarepaguá disponibiliza o telefone 2332-2594 para denúncias, que
funciona 24 horas por dia e o anonimato é garantido”, assegura. Dias destacou também que, mesmo trabalhando com a metade do efetivo disponível
atualmente, a equipe não mede esforços para manter a segurança da região.
Com relação a evasão e a depredação em estações do BRT Transcarioca, a subcomandante da 7ª Inspetoria da GM ressaltou que a Guarda
Municipal do Rio está atuando nas
estações Taquara, Tanque e Capitão

Autoridades se unem em prol da segurança do bairro

Menezes com o intuito de coibir calotes e atos de vandalismo. “Estamos
prontos para fazer cumprir a ordem”,
reforçou Dutra referindo-se a Lei
6.299 que dispõe à GM-Rio a fiscalização e aplicação de multas aos
infratores do sistema BRT.
Já o superintendente regional de Jacarepaguá, Leandro Marques, mencionou que as demandas da popu-

lação estão sendo solucionadas e
podem ser conferidas na página
facebook.com/srjacarepagua. Entre elas estão poda de árvores, recolhimento de carros abandonados, iluminação pública e revitalização de
praças. Confira na próxima edição a
data e o local da primeira reunião de
2019 do CCS. Compareça, pois a sua
participação é muito importante!
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Saiba como lidar com os grupos
de pais no Whatsapp

Segundo a pedagoga e advogada,
especialista em direito digital,
Cristina Sleiman, a criação desses
grupos escolares pode ser bastante
benéfica para a troca de informações entre os pais e os responsáveis pelos estudantes. Porém, quando as pessoas envolvidas começam
a ofenderem umas as outras, ou aos
filhos dos demais integrantes, aí
sim gera uma “bagunça coletiva”.
“É preciso ter em mente que, por
mais que exista a liberdade de expressão, esta deve ser usada com
responsabilidade. Uma pessoa pode dar a sua opinião, sem extrapolar ou invadir o direito do próximo”, analisa a especialista.
Sleiman revela que muitas brigas
que saem do aplicativo vão parar
na Justiça e até mesmo nas delegacias, caracterizando crimes de
calúnia, injúria, difamação e ameaça. Além disso, as escolas muitas
vezes são cobradas a tomarem
posição quanto à solução de algum

assunto, que já se tornou briga
envolvendo aqueles que deveriam
dar o exemplo aos pequenos. “Os
comportamentos dos pais e responsáveis são observados e copiados pelas crianças e adolescentes,
uma das razões pela qual a sensatez e o equilíbrio nunca devem
faltar”, orienta.
Quanto às escolas, a recomendação da especialista é a de que as
instituições de ensino se posicionem
sempre com transparência. “O
ideal é chamar os líderes dos grupos para tentar resolver os conflitos
e esclarecer com eles os questionamentos. O discurso deve transcorrer sempre de forma ética e
tranquila, prezando pela mediação”, aconselha Sleiman.
Deixar de participar dos grupos
de Whatsapp não é a melhor opção. Isso porque o recurso pode
auxiliar os responsáveis a resolverem dilemas parecidos enfrentados pelos estudantes e aumen-

Foto: Designed by Yanalya / Freepik

As brigas que costumam envolver grupos de famílias e
amigos no WhatsApp, também acontecem nas escolas
entre pais e responsáveis por alunos. Na ânsia de proteger
a criança ou adolescente, os adultos acabam se excedendo e falando coisas que não deveriam na rede social. Os
conflitos acabam saindo do aplicativo, virando um sério
problema para as instituições de ensino e se tornando, até
mesmo caso de polícia ou de processo judicial.

tar a proximidade entre eles. Além
disso, o impacto que as relações
sociais exercem no processo de
aprendizagem é grande. Um aluno bem acolhido por seus colegas

de classe tende a ter melhor desempenho nos estudos. Uma dica
é usar o grupo para marcar encontros de estudos ou promover passeios no final de semana.
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Primeiros anos de escola são essenciais
para o desenvolvimento intelectual

Apesar dos inúmeros benefícios de
levar as crianças desde pequenas para
a escola, é importante destacar que
a instituição de ensino precisa contar com a parceria da família para
alcançar resultados positivos neste
processo. Isso porque, o que gera
maior impacto na aprendizagem dos
pequenos, não é propriamente o que
eles ouvem, mas o que veem. A escola pode abordar temas como educação alimentar, ambiental, trânsito
e valores humanos, mas, se os pais
ou responsáveis não vivenciam posturas corretas relacionadas ao que as
crianças estão aprendendo, de nada
adiantará o empenho dos colégios.
A frase “Faça o que eu digo, mas não
faça o que eu faço” não funciona
para a educação dos pequenos. Não
adianta dizer a uma criança que ela
não deve mentir, se quando o telefone toca, a recomendação é “diga
que não estou!”; nem mesmo orientar contra o desperdício se os adultos da casa jogam comida fora e
deixam luzes acesas desnecessariamente. A assimilação sempre se dará

Foto: Internet / Divulgação

Alunos de até cinco anos de idade que frequentam a
educação infantil têm maior probabilidade de serem
bem-sucedidos na vida. Isso porque, nessa fase, a criança recebe ensinamentos essenciais que a ajudarão a se
tornar uma pessoa preparada, ética e competente,
quando atingir a fase adulta. Se ela tem essas virtudes,
possivelmente será um excelente profissional.
pelo exemplo. Por isso, a dica é estimular bons hábitos.
Segundo a pedagoga Mônica Cristina
Nunes, do colégio GAU, a participação da família pode ir além dos
simples hábitos do dia-a-dia na construção do aprendizado. “Outro aspecto importante, refere-se ao estímulo pela leitura. Ler para as crianças
diariamente, durante alguns minutos, faz toda a diferença. Devemos
também questionar e ouvir as interpretações delas sobre o assunto
abordado. Assim, estaremos formando pessoas mais seguras”, expõe.
Ambiente escolar /
Incentivo ao lúdico
Trabalhar o conhecimento de forma
divertida na vida escolar e social dos
alunos é desafiador, tendo em vista que, por meio de brinquedos e
brincadeiras, a criança lida com
muitas situações de seu dia-a-dia,
aprendendo vários conceitos. Para
isso, a escola deve ter ambientes
acolhedores e prazerosos aos pequenos, que estimulem atividades lú-

dicas em sua didática, principalmente
durante a educação infantil e nas
séries iniciais do ensino fundamental. “Aqui no colégio GAU temos
salas de aulas que permitem as crianças a conviverem umas com as
outras e a interagirem, respeitando
o direito de todos. Ao brincarem com

os saberes, exploram o mundo e expressam afetos sem discriminação.
Queremos cultivar sonhos e transformar realidades”, salienta Nunes.
Fonte consultada:
http://educacaointegral.mec.gov.br/
educacao-infantil
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Danseuse completa 25 anos e
homenageia Frozen
A trilha sonora do filme foi encenada por 110 alunos, com faixa
etária entre 3 e 22 anos. A idealizadora do projeto, Sandra Santiago, explica que a escolha do tema
é feita sempre pelos alunos. “Duas
formandas frequentam a academia
desde pequenas e cultivaram aqui
no ballet uma relação de amizade
e amor fraternal. Por esse motivo,
escolheram Frozen, que retrata o
amor entre duas irmãs capaz, inclusive, de curar mentes e corações”, esclarece.
O projeto Danseuse completou 25
anos e Sandra Santiago destaca que
quem dança é mais feliz. É motivo
de satisfação para ela contemplar seus
ex-alunos também ensinando o amor
à arte e à dança. “Muitos deles estão hoje trabalhando na área, lecionando e dançando profissionalmente. Sinto orgulho de ser um canal para
tirar crianças do ócio, das ruas, e ensinar cidadania e socialização, além
de oferecer disciplina e firmar amizades”, destaca a idealizadora.
A escola de dança possui atualmente 120 alunos, entre eles cri-

Foto: Divulgação / Internet

O Teatro Antônio Fagundes da Escola CEC, na Barra da
Tijuca, sediou no dia 3 de novembro mais uma apresentação do grupo de dança Danseuse, que trouxe o espetáculo da Disney "Frozen" como tema.
anças com necessidades especiais,
como déficit de aprendizagem e dificuldade motora, autismo, síndrome de Down e hiperativas. Os
interessados em integrar o projeto podem comparecer à Rua
Calmon, 32, Curicica, de 2ª a 5ª feira entre 18 e 21 horas, ou então
ligar para 2441-6057 / 96416-7772
(Whatsapp) para a marcação de uma
aula grátis experimental.

Alunos encenam Frozen

As formandas Aixa Belém (azul) e Anna Clara Mattos (verde)
com a professora Sandra Santiago
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CEJA promove Feira de Ciências e Matemática
O evento contou com a participação de alunos de todos os segmentos do colégio, assim como da equipe docente, pais e visitantes.
Na ocasião, foram desenvolvidas
diversas atividades lúdicas, entre elas
oficina de reciclagem e experiências científicas em stands. O objetivo
da feira foi incentivar os alunos a
aprenderem ciências e matemática
de forma prática, possibilitando a
produção de conhecimentos por
meio das experiências realizadas em
laboratório.
O projeto tem como finalidade conduzir os alunos à iniciação científica
se utilizando do método científico e buscando compreender as
múltiplas relações de um conceito estudado com as diferentes áreas

Foto: Divulgação

No dia 23 de novembro, o Centro de Ensino de
Jacarepaguá (CEJA) promoveu no Tanque a 13ª Feira de
Ciências e Matemática.
do saber. O Ceja fica situado na
Avenida Geremário Dantas, 418,
no Tanque.

Alunos do 5º ano abordam a sustentabilidade

FLAVIO CHAME BARRETO

Artigo

Professor, biólogo, escritor e
especialista em Educação

Expectativas para os resultados do Enem

Após ter feito a exaustiva prova do
Enem de 2018, cada candidato agora enfrenta a expectativa pelo resultado que, de acordo com o cronograma divulgado pelo Ministério
da Educação, está previsto para ser
divulgado em 17 de janeiro.
Até lá, tanto a ansiedade quanto as
dúvidas sobre os possíveis erros
que poderiam ser evitados povoa-

rão a cabeça de muitos estudantes.
Afinal, os acertos, geralmente, serão
esquecidos após os resultados, porém os deslizes que custaram à perda de preciosos pontos serão lembrados vigorosamente.
Certamente após o próximo mês teremos dois tipos de candidatos: aqueles
que terão poucas lembranças de erros
cometidos nas provas do Enem, pois

alcançaram suas metas e ingressarão na
universidade desejada e os outros, que
ficarão tristes ao verem que não foram
classificados e, provavelmente,
reavaliarão a forma como passaram o
último ano estudando.
Aos primeiros, parabenizo e louvo o
esforço que culminou na aprovação.
Aos outros sugiro algumas reflexões
para a próxima tentativa. Em primeiro
lugar é imperativo avaliar quais foram às disciplinas e respectivos conteúdos com melhor e pior desempenho. Geralmente, os piores resultados ocorrem exatamente naquelas
matérias com as quais temos menos
afinidades. Logo, esta avaliação ajudará a traçar um plano de estudos
bem mais eficiente para privilegiar
muitos tópicos aparentemente menos interessantes.
Afinal, se eles representam o seu passaporte para o ingresso na universidade almejada, então, de fato, precisam receber uma atenção diferenciada. O importante é não esmorecer
e recomeçar os estudos o mais cedo

possível, aproveitando cada dia útil
do próximo ano para revisar os conteúdos e se preparar melhor para as
próximas provas.
Assim, organize seu tempo para ler,
resolver exercícios e, principalmente, escrever, já que a redação possui um peso significativo na prova.
Então, escreva resumos dos conteúdos estudados nos cadernos, pois
a escrita é um exercício bem saudável para o cérebro e contribui bastante para a memorização. Preferencialmente, desligue o celular ou coloque-o em modo avião durante os
estudos. Manter a concentração é
imprescindível para uma eficiente
aprendizagem.
Finalizando, lembre-se de que o
Enem segue um padrão de questões que devem ser solucionadas
em pouco tempo. Portanto, faça
muitos simulados e resolva provas
de edições anteriores e, possivelmente, ao final do próximo ano
você terá menos erros em suas
futuras recordações.
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Turismo

Maceió: a cidade com a orla mais
atraente e arborizada do Nordeste
Fotos: Divulgação / Michelle Carneiro

Visitar a capital alagoana é, sem dúvida, um passeio
inesquecível. Maceió possui 40 quilômetros de praias
com águas de nuances que variam do verde claro ao
azul turquesa, que mais parecem piscinas naturais.
Ao todo são 14 praias, com destaque para Pajuçara, Ponta Verde e
Jatiúca, que ocupam seis quilômetros de orla arborizada, com ciclovia,
calçadão e barracas. Esta região
ocupa a maior parte das hospedagens
da cidade e possui farta quantidade de transporte público.
Distante da orla, diversas atividades
culturais atraem para o município turistas de todo o mundo. Entre elas estão
igrejas em estilos arquitetônicos, que
vão do barroco ao gótico; espaços que
abrigam a arte popular do Nordeste;
construções do século 19; além no
vasto pólo gastronômico.
A culinária regional é composta por
frutos do mar, das lagoas e dos rios.
Um quitute indispensável é a tradicional tapioca, com mais de 30 sabores
para escolher no recheio. Para se refrescar, nada melhor do que tomar
água de coco ou saborear sorvetes de
cajá, manga, graviola e outros sabores típicos do local.
Algumas paradas obrigatórias são Feirinha da Pajuçara, Pavilhão da Pajuçara
e Guerreiros de Alagoas, onde é possível comprar diversos tipos de artesanato,

como cerâmicas, bordados, sandálias
de couro, bolsas de palha e esculturas.
Este é um excelente mês para visitar
Maceió, isso porque no período entre
setembro e março o tempo fica mais
firme e menos propenso a chuvas.

CONHEÇA AS PRAIAS
DE MACEIÓ

Ponta Verde
Praia urbana que abriga diversos restaurantes. Suas águas são calmas e orla
repleta de coqueiros. Propícia para
mergulho e prática de windsurf.

Ipioca
Possui ondas fortes e faixa larga de areia
avermelhada. Em sua parte norte há
formação de bancos de areia e as águas
são mais tranquilas.

Jatiúca
Praia urbana favorável à pesca e prática de windsurf.

Fonte: Site Maceió Turismo

Cruz das Almas
Praia repleta de pedras e arrecifes. Suas
águas são revoltas e muito perigosas.

Pontal da Barra
Praia selvagem, propícia para pesca.

Jacarecica
Apresenta mar violento e faixa de areia
estreita. Bastante procurada para a pesca.

Sobral
Praia urbana, com ondas fortes, bastante procurada para a prática de surfe.

Guaxuma
Possui ondas fortes de um lado e calmas
de outro. Suas areias são finas e claras.

Avenida
Praia urbana, mas imprópria para o
banho por receber as águas poluídas
do riacho Salgadinho.

Garça Torta
Tem uma aldeia de pescadores. Praia
com areia avermelhada e fina, suas
águas têm a tonalidade verde-esmeralda.

Pajuçara
Praia muito procurada pelos turistas,
composta por bancos de areia e arrecifes, onde se formam piscinas naturais.

Riacho Doce
Possui mar tranquilo e areia clara. As
piscinas naturais formadas são perigosas devido aos corais.

Sete Coqueiros
Ponto de partida de jangadas que transportam turistas até as piscinas naturais.

Pratagy
Praia com ondas fracas e piscinas
naturais.

Rede hoteleira:
Jatiúca Hotel & Resort
www.hoteljatiuca.com.br
Eco Maceió
www.pousadaecomaceio.com.br
Salinas Maceió
www.salinas.com.br
Maceió Mar
www.maceiomarhotel.com.br
Hotel Brisa Praia
www.brisapraia.com.br
Coqueiros Express Hotel
www.coqueirosexpress.com.br
Bossa Nova
www.pousadabossanova.com.br
Tropicalis Slim
www.tropicalishotel.com.br

Pacotes Rodoviários e Aéreos
CVC Center Shopping - 3189-6558
CVC RioShopping - 3570-0101
CVC Taquara - 3598-7845

WWW.NOSSOBAIRRO.NET | ESTE É O NOSSO BAIRRO

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

Fotos: Denise Machado

Troféu Líder Empresarial

Vice-presidende da Acibarra José Wilson de Sousa
Fotos: Denise Machado

Foto 1

Foto 2

A Associação Comercial e Industrial da Barra da Tijuca (Acibarra)
premiou com o Troféu Líder Empresarial - Empreendedor de 2018
os empresários que mais se destacaram neste ano. O evento ocorreu no dia 30 de novembro, na sede social do Campo Olímpico de
Golfe, na Barra da Tijuca. Na ocasião foram homenageados por

Foto 3

suas ações em prol da população
brasileira o juiz Marcelo Bretas,
responsável pelas ações da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro (foto1), e o senador eleito Flávio Bolsonaro (foto 2). Prestigiaram a cerimônia Nelson Cardoso (vice-presidente da AIB e
Stella Walliter, do Jornal Nosso
Bairro Jacarepaguá. (foto 3).

Artista plástico da região
apresenta obras em Ipanema
O artista plástico Alexander Pacheco,
morador do Gardênia Azul, apresenta 30 de suas obras em uma exposição individual intitulada “Cores de
Alexander Pacheco”, que acontece de
segunda a sábado (exceto feriados),
das 10 às 18 horas, até o dia 21 de
dezembro, na Rua Visconde de Pirajá,
318, loja 21, Ipanema, sob organização de Andréa Diniz Haddad.
Pacheco comemora 20 anos de carreira e já teve suas obras expostas em
países como França, Argentina e EUA.
Informações: 9-9396-5823.
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Segurança pública, campanhas de conscientização, surgimento e alterações de
leis, além de Copa do Mundo e eleições estão entre os assuntos de destaque em
2018. Confira alguns dos principais temas abordados pelo JNB neste ano.

JANEIRO

FEVEREIRO

• Cartão de estacionamento do idoso garante
a pessoas com idade a partir de 60 anos o
direito de estacionar veículos em vagas exclusivas ou especiais;
• Observatório Social visa a transparência e
qualidade na aplicação de recursos públicos
no município do Rio de Janeiro;
• Lei objetiva legalizar condomínios irregulares nas áreas de Jacarepaguá, Vargens e
Itanhangá.

• Secretaria de Estado de Saúde (SES) decide disponibilizar a vacina contra a febre
amarela para toda a população dos 92 municípios do Rio;
• Pedágio fica mais caro na Linha Amarela
e Transolímpica;
• Carnaval traz moradora da Taquara como
destaque em agremiação da região.

MARÇO

ABRIL
• Mudança na Lei estadual passa a considerar como idosas pessoas com idade a partir
de 60 anos;
• Marcelo Bernardo assume comando interino do 18º Batalhão da Polícia Militar;
• Brasil discute medidas que objetivam punir divulgadores de fake news (notícias falsas).

• Conquistas importantes da classe feminina foram relembradas no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher;
• Projeto "Corujão da Saúde" prevê redução
na fila de espera para a realização de cirurgias nos hospitais da rede municipal e do SUS
(Sistema Único de Saúde);
• Prazo para confecção de cartão de estacionamento para idosos passa a ser de dez dias.
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JULHO
• BRT Transcarioca completa quatro anos. Prejuízo com calotes e vandalismos chega a milhões de reais;

• Lei sobre alienação parental passa por mudanças;
• Cobrança de pedágio na Transolímpica é
tema de audiência pública;

• Conselho Comunitário de Segurança da região discute falta de infraestrutura e baixo efetivo no batalhão de Jacarepaguá;

• Espaço Cultural Escola Sesc de Jacarepaguá
recebe 21ª edição do Palco Giratório.

• Leandro Marques assume cargo de superintendente regional de Jacarepaguá.

• Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá comemora 11 anos de compromisso em melhorar a
qualidade de vida dos moradores da região;
• Câmara aprova lei municipal de nº 6.380,
contra a depredação de BRTs;
• Moradores do bairro entram no clima da
Copa do Mundo .

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

• Jacarepaguá celebra 424 anos;
• Área próxima à estação de BRT da Taquara
é revitalizada;
• Cigarro mata cerca de seis milhões de pessoas anualmente no mundo e está relacionado a mais de 50 enfermidades.

• Alterações na forma de contribuição para
os partidos políticos exigem que doações
para campanha eleitoral sejam declaradas no
Imposto de Renda;
• Baixa adesão às vacinas contribui para o
ressurgimento do sarampo no País;
• Lei proíbe a utilização de canudos plásticos no município.

• José da Cruz assume direção do Conselho de Segurança da 18ª AISP (Jacarepaguá);
• Resultados do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb) revelam Rio como
o estado com pior desempenho nas notas
dos estudantes;
• Guarda Municipal começa a multar quem
for flagrado dando calotes ou depredando
BRTs, estações e terminais do sistema.

NOVEMBRO
• Pesquisa prevê aumento na quantidade de postos de empregos temporários
no Brasil;
• Campanha Novembro Azul alerta para
a importância da realização de exames
preventivos contra o câncer de próstata;
• Praça Seca ganha base da Companhia
Destacada da Polícia Militar;

• Hospital Federal Cardoso Fontes realiza
campanha especial para doação de sangue;
• Resultado das urnas revela anseio da população por mudanças;
• Bosque Cidade de Deus passa por obras
de revitalização;
• Placas do Mercosul são implantadas para
veículos do Rio de Janeiro.
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O ano de 2018 foi repleto de conquistas, mas ainda há muito o que melhorar. Confira o que aconteceu de positivo e o que permanece sem solução no bairro.

• Projeto “Aliança Eterna” promove casamento coletivo para regularizar a situação civil de casais
da região;

• Cine Taquara reúne gratuitamente
atividades culturais ao ar livre, próximo à passarela da estação de
BRT Taquara;

• Programa “Horta Carioca” aplica
técnicas orgânicas para o plantio de
verduras e hortaliças no Anil, utilizando de mão de obra remunerada
local;

• SEOP realiza operação e apreende
placas falsas ou adulteradas de estacionamentos rotativos, além de
multar os infratores;

• Vigilância Sanitária oferece curso
gratuito aos profissionais de salões de beleza, visando prevenir
riscos à saúde nesses ambientes;

• Colônia Juliano Moreira recebe
exposição Ilumina Zona Oeste, que
destaca e retrata projetos sociais
da região;

• Biblioteca gratuita funciona ao arlivre, na Taquara, visando estimular a leitura e a honestidade de seu
público;

• Ação conta com a participação
de alunos e professores de escola municipal para o plantio de
mudas na Curicica.

• Brigadas de incêndio passam a ser obrigatórias em estabelecimentos de médio e
grande porte.
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• Pistas não recebem manutenção.
Motoristas e motociclistas são
obrigados a se desviarem de buracos e ralos desnivelados;

• A retirada de mais de 100 árvores da região durante o mês
de fevereiro para a construção de
empreendimentos imobiliários;

• Apesar de ser gratuita a remoção
de entulhos e de bens inservíveis pelo
canal 1746, algumas pessoas ainda
insistem em jogar esse tipo de material nas calçadas da região;

• O descaso também prejudica a
natureza. Os rios do bairro encontram-se saturados de lixos de várias espécies;

• UPAs da região sofrem com a
falta de materiais básicos, como soros, seringas, algodão, gazes, medicamentos, entre outros itens;

• O abandono de animais, principalmente cães e gatos, é um
problema grave nas ruas do
bairro;

• Donos de pets deixam de levar
saquinhos coletores e de recolherem as fezes de seus animais, quando os levam para passear na rua;

• A grande quantidade de bandeiras
e de santinhos distribuídos nas ruas
pelas equipes de campanha dos
candidatos às eleições;

• Superlotação dos BRTs, calotes
e depredações de ônibus e estações
por onde trafegam os articulados.
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Alergia alimentar: reação do sistema
imunológico pode levar à morte

A alergia alimentar é uma reação do
sistema imunológico que acontece
logo após a ingestão de algum alimento, mesmo se consumido em
pequena quantidade. “Ela ocorre
como uma resposta imunológica,
geralmente envolvendo a produção
de anticorpos contra frações de proteínas que compõem certos alimentos”, esclarece Maria Fernanda Melo
Motta (CRMRJ -52758043), coordenadora da pediatria e alergista do
hospital Rios D’Or. Ainda não se
sabe ao certo o porquê proteínas de
alguns alimentos causam respostas
alérgicas, sendo interpretadas pelo
organismo como se fossem substâncias nocivas, como bactérias, vírus
ou toxinas.
Segundo a médica, qualquer alimento
pode desencadear esse tipo de rejeição. No entanto, leite de vaca, ovo,
soja, trigo, milho amendoim, nozes,
castanhas, peixe e crustáceos são os
campeões entre os que provocam
reações mais graves. Além disso, um
indivíduo pode apresentar reações
cruzadas, ou seja, alimentos diferentes podem induzir respostas alérgi-

cas semelhantes no mesmo paciente. “Quem é alérgico ao camarão,
pode não tolerar outros crustáceos.
Da mesma forma, os alérgicos ao
amendoim podem apresentar reação
a nozes e castanhas. Isto se deve à
composição destes alimentos que
possuem alguns componentes semelhantes”, expõe Motta.
Os sintomas da alergia alimentar se
manifestam, geralmente, na pele, no
aparelho gastrointestinal e no sistema respiratório. Na pele, causa urticária (lesões vermelhas elevadas que
coçam muito), coceira, inchaço e
vermelhidão cutânea; no aparelho
gastrointestinal provoca diarreia,
dores abdominais e vômitos; os sintomas respiratórios incluem chiado
no peito, tosse e rouquidão. “Em casos
mais graves, pode ocasionar queda
da pressão arterial e arritmia cardíaca, o que prejudica a irrigação de
vários órgãos – o chamado choque
anafilático. Esse choque é uma reação súbita que ocorre em poucos
minutos e pode até mesmo levar à
morte”, alerta a especialista.
Quem apresentar algum sintoma

Foto: Internet / Divulgação

Descartar como opção determinados alimentos do cardápio é uma prática comum para quem sofre de alergia
alimentar. Dados da Associação Brasileira de Alergia e
Imunologia (Asbai) mostram que, entre 6 e 8% das crianças e 2 e 3% dos adultos possuem esse tipo de distúrbio no Brasil.

deve ficar atento e procurar atendimento médico, principalmente se
há na família histórico de alergia.
“A melhor maneira de identificar o
problema é por meio de uma história clínica detalhada e exame físico completo, além de outros, que
também podem ajudar no diagnóstico, como os de sangue, testes
cutâneos e alguns testes de provocação, que são feitos por médicos
capacitados, em ambiente hospitalar”, orienta Motta.
A alergia alimentar não pode ser evi-

tada com medicamentos, mas, se for
diagnosticada, deve ser tratada com
anti-histamínicos e/ou corticóides
durante os quadros agudos, além de
evitar os alimentos aos quais é alérgico até que se comprove a resolução
do quadro. A boa notícia é que, na
maioria das vezes, as alergias desaparecem com o passar dos anos. Isso
ocorre, porque à medida que a pessoa
vai envelhecendo, o sistema digestivo amadurece e o organismo se torna menos propenso a absorver componentes geradores de alergias.

ESPAÇO PRODUTOS E SERVIÇOS
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Desfrute de uma ceia saudável
Foto: Andre Fortes / Saúde é Vital

Receitas
FÁTIMA GUERRA

GOURMET
FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Chocotone de Liquidificador

As festas de final de ano geram grandes banquetes e, inevitavelmente uns
quilinhos a mais. Porém, aqueles que
não querem começar 2019 enfrentando problemas com a balança, não precisam se preocupar, pois é possível
saborear os pratos tradicionais desta
época investindo em ingredientes mais
leves e nutritivos.
Uma dica é optar por preparações menos doces ou substituir o açúcar pelo
adoçante. “O açúcar é considerado uma
caloria vazia, pois não tem nutrientes
como vitaminas e minerais, além de aumentar a glicose no sangue mais rapidamente do que outros carboidratos,
chamados complexos, como batatas, arroz, farinha etc.”, explica o nutricionista

Receita
Olá amigos! O panetone é um alimento tradicional da época de Natal,
de origem milanesa, do norte da Itália. Várias lendas tentam explicar a
sua origem. O pão doce de Natal possui fragrância discreta de baunilha
e recheio de frutas secas, tais como damasco, laranja, limão, figo,
maçã, cidra e a uva passa. Durante sua fabricação a massa sofre processo de fermentação natural, que busca garantir consistência macia
ao panetone. Com o tempo, a receita foi inovada, dando origem a versões como: chocotone, sorvetone e colomba pascal. A nossa receita é
o chocotone, muito fácil de fazer, como mostraremos a seguir.
INGREDIENTES DA ESPONJA:
• 1/2 xícara (chá) de suco de laranja morno;
• 1 colher (sopa) de açúcar;
• 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo;
• 1/2 pacotinho de fermento biológico seco instantâneo.
INGREDIENTES DA BASE:
• 3 ovos;
• 1/2 xícara (chá) de leite;
• 2 xícaras (chá) de açúcar;
• 3 colheres (sopa) de manteiga;
• Raspas da casca de um limão;
• 1 xícara (chá) de gotas de chocolate forneável;
• 500g de farinha de trigo.
MODO DE PREPARO:
Misture todos os ingredientes da esponja e deixe descansar por 20 minutos. Reserve.
Para a base, bata no liquidificador os ovos, o leite, a manteiga e o açúcar. Em
uma tigela, coloque a mistura do liquidificador e acrescente a farinha, as raspas
e a esponja, mexa até ficar uma massa homogênea. Acrescente as gotas de chocolate e coloque em uma forma para fazer panetone. Deixe descansar por 40
minutos e leve para assar em forno a 180°C, até assar por completo.

Marcelo Zampieri (CRN: 09100580).
Substituições, tanto de ingredientes,
quanto de pratos inteiros são opções mais
viáveis. Apesar da quantidade de calorias ser semelhante das farinhas comuns,
as farinhas integrais são mais ricas em
nutrientes e fibras. Preferir preparações
assadas, cozidas ou grelhadas em vez
de frituras são sempre mais saudáveis.
Já os outros alimentos, em geral os industrializados, possuem maior quantidade de açúcar (panetone de chocolate, por
exemplo). Eles podem ser substituídos
por frutas, nozes ou castanhas, porque
são naturais e, logo, não têm excesso de
calorias, além de serem ricas em vitaminas e minerais. Mas, também devem ser
consumidas com moderação.

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

WWW.NOSSOBAIRRO.NET | ESTE É O NOSSO BAIRRO

41

PARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO: 3627-7945 / ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET / CONTATO1@NOSSOBAIRRO.NET

42

ESTE É O NOSSO BAIRRO | WWW.NOSSOBAIRRO.NET

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

Campanha Dezembro Vermelho
ressalta prevenção ao HIV
MALU RODRIGUES

ASTRÓLOGA,
MALUCATAO@GMAIL.COM

Previsão astrológica
do mês de dezembro

Foto: Internet / Divulgação

Horóscopo

Signo de Sagitário:
Este é o signo do arqueiro, daquele que aponta e vai. O bom humor está
presente no seu espírito. É também um bom companheiro das longas viagens e do conhecimento. Planeta: Júpiter. Elemento: fogo. Parte do corpo: coxas. Cor: azul profundo. Pedra: turquesa.
Áries (21/03 a 21/04): mês de
muita criatividade, você pode
abusar no trabalho, que os
resultados serão bem recompensados.

Libra (23/09 a 22/10): a vida a
dois pode estar bem realizada
nesse momento e os presentes são à prova. Aproveite!

Touro (21/04 a 20/05): reserve
o dinheiro agora para gastar
no tempo certo com juros e
bonificações. Tenha fé.

Escorpião (23/10 a 21/11): se
você está aguardando uma
boa notícia relacionada às
questões do concurso, saiba
que a sorte sorrirá.

Gêmeos (21/05 a 20/06):
existe a possibilidade da
grande mudança acontecer,
como casa nova, vida nova.

Sagitário (22/11 a 21/12): não
deixe que ninguém tire o seu
brilho. Neste mês, a sua liberdade será sua grande conquista.

Câncer (21/06 a 21/07): que tal
você dar uma atenção maior às
crianças? É chegada a hora de
ter um olhar mais bondoso e
cuidadoso para com elas.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
os anéis de Saturno podem
proporcionar a você muitos
encontros maravilhosos, seguros e fiéis.

Leão (22/07 a 22/08): momento feliz e de realizações, a recompensa vem quando o caminho
é feito com amor e atenção ao
próximo.

Aquário (21/01 a 19/02): use
sua intuição para perceber qual
o passo que você dará para
obter aquilo que mais valoriza:
a sua autoestima.

Virgem (23/08 a 22/09): você
poderá encontrar um parceiro numa viagem de férias. Não
deixe escapar esse momento,
pois será muito feliz.

Peixes (20/02 a 20/03): com
Marte no seu signo, suas decisões deverão ser bem pensadas,
porque um passo distraído poderá colocar tudo a perder.

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) Granizo
É possível cair granizo nas chuvas de verão, e não granito.
2) Degringolar
Cuidado para o seu negócio não degringolar, e não desgringolar.
3) Homogêneos
O colégio apresenta grupos homogêneos, e não homogênios.

Neste mês, está sendo realizada em todo
o Brasil a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis, conhecida como
Dezembro Vermelho. O objetivo do movimento é alertar para a importância da
prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com essas doenças.

A campanha foi instituída no ano passado após ser publicada no Diário Oficial
da União pela Lei 13.504. Atividades e
mobilizações tais como iluminação de
prédios públicos com luzes na cor vermelha; veiculação de campanhas de
mídia; palestras e atividades educativas;
além da promoção de eventos comporão o movimento.

Palestra
Alzheimer é tema de palestra em
hospital da região
O Hospital Rios D’Or, localizado na
Freguesia, realizará no dia 10 de
dezembro, às 16 horas, a última
palestra do ano sobre a Doença
de Alzheimer. O encontro com o
grupo de apoio a Cuidadores de
Pacientes com Alzheimer é gratui-

to e promovido mensalmente no auditório do Hospital Rios D’Or, localizado na Estrada dos Três Rios,
1366, Freguesia. Informações: 24483646 / 2448-3647 , ou pela internet:
m a r k e t i n g @ r i o s d o r. c o m . b r,
Facebook: grupoapoioalzheimer.
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