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Aproveite o período de férias
para colocar os exames de
rotina em dia.
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Turismo
Conheça os encantos da
cidade de Bonito, localizada
no Mato Grosso do Sul.

Prestigie as atrações da agen-
da cultural, que incluem Ro-
drigo Teaser, no KM de Vanta-
gens Hall; e o musical Dancin’
Days, no Teatro Bradesco.

Saiba mais
Contabilidade | Página 8
Descubra como calcular
o valor do IPVA 2019.

Direito | Página 10
Conheça a lei que
desburocratiza determinados
procedimentos administrativos.

Saúde

Cultura

SUPERE SEUS PROBLEMAS
Para aqueles que insistem em lamentar as frustrações vivenciadas, a dica é
focar na solução dos problemas e se empenhar em modificar o quadro ne-
gativo. Iniciar o ano com bons pensamentos e acreditar que os objetivos
traçados serão alcançados é um ótimo começo para o sucesso. | Página 15
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ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO

INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

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

As altas temperaturas deste verão nos re-
metem a cuidados maiores com a saúde
e o meio ambiente. Os riscos de o Rio
de Janeiro enfrentar epidemia de
chikungunya e enchentes é notório, devi-
do às fortes chuvas (página: 32). O acúmulo
de água parada, favorece a proliferação
do mosquito Aedes aegypti, transmissor
da dengue, da chikungunya, da zika e da
febre amarela. Faça a sua parte elimi-
nando possíveis criadouros. Aliás, a pre-
venção é sempre o melhor remédio. Por
isso, aproveite o período para realizar
o seu check-up (página: 5) .
Neste mês, o orçamento familiar sofre com
a chegada de contas extras, como IPVA,
IPTU, matrículas, materiais de escolas e
universidades, entre outros. Saiba como
calcular o valor do Imposto sobre a Pro-

O protagonista é você
priedade de Veículos Automotores Ter-
restres (página: 8). Além de organizar as
suas contas, procure administrar também
suas atividades usufruindo bem de seu tem-
po. E não deixe de reservar em sua agenda
de 2019 um espaço para o lazer. Uma
opção é viajar com a família para Boni-
to, no Mato Grosso do Sul (página: 14).
O novo governo implantará mudanças
em vários segmentos. A nação está espe-
rançosa de que tais ajustes garantam uma
melhor qualidade de vida. Porém, deve-
mos ter em mente que, mesmo diante dos
desafios do cotidiano, precisamos manter
o foco na solução dos problemas e nos
resultados positivos. Assim, teremos mais
chances de alcançar os objetivos traçados.
Lembre-se de que você é o principal res-
ponsável pelo seu sucesso (página: 15).
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Comece o ano com a saúde em dia
Os exames de rotina são indispensáveis para pessoas
de todas as idades. Porém, acabam sendo deixados de
lado por conta da correria do dia-a-dia. O ideal é que se
aproveite o período de férias para realizar um check up
e começar o ano “vendendo” saúde.

O cardiologista Flávio Neves (CRM:
52 67514-8), orienta que a cada seis
meses se procure um clínico geral ou
um pediatra, em caso de crianças,
além de dentista para a realização de
consultas. Outros especialistas que
não podem ficar de fora dessa lista
são ginecologista e urologista. Após
a análise, o médico solicitará exames
de acordo com a necessidade do
paciente. Entre os mais requisitados
estão os laboratoriais (sangue, urina,
fezes e preventivos) e os de imagem
(ultrassom, doppler, ecocardiograma
e eletrocardiograma).
Quanto às crianças, é importante
ficar atento às exigências da esco-
la, tendo em vista que, em geral,
solicitam informações como o gru-
po sanguíneo e o fator Rh dos alu-

Foto: D
esigned by Pressfoto / Freepik

nos, além de um atestado médico de
saúde do pediatra liberando o mes-
mo para a prática de educação físi-
ca. Embora não seja obrigatória, a
avaliação de um cardiologista infantil
(pediátrico) com a realização de um
eletrocardiograma ao menos uma vez
deve ser considerada. Lembre-se de
que é indispensável manter as va-
cinas em dia.
“Cuide bem de sua saúde tendo
hábitos saudáveis de vida, como
prática diária de esportes; boas noites
de sono; alimentação saudável com
verduras, legumes e frutas no car-
dápio; reduza a ingestão de gordu-
ras e açúcares; evite fumar e consu-
mir bebidas alcoólicas. Fazendo
essas coisas, o resto você ‘tira de
letra’”, orienta Neves.
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CRPD do Mato Alto começa a funcionarCRPD do Mato Alto começa a funcionarCRPD do Mato Alto começa a funcionarCRPD do Mato Alto começa a funcionarCRPD do Mato Alto começa a funcionar

Jacarepaguá ganhou um gran-
de presente de Natal! Dia 24 de
dezembro foi reinaugurado o
Centro de Referência da Pes-
soa com Deficiência, no Mato
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Alto. O local, entregue à população
em dezembro de 2016, estava fe-
chado porque não possuía equipa-
mentos, nem equipe de trabalho.
A luta dos moradores e do verea-

dor Felipe Michel, resultou em
condições favoráveis para o funci-
onamento do complexo.
Já foi iniciado o cadastramento dos
usuários. A inscrição é feita pre-
sencialmente na unidade e a pre-
visão é a de que os atendimentos
comecem a acontecer em fevereiro.
A CRPD espera atender cerca de
três mil pessoas por mês, assim
que o local estiver funcionando ple-
namente. O espaço de 3.477 me-
tros quadrados, possui dois pavi-
mentos, salas de atendimento,
vestiários, auditório, anfiteatro e
piscina, para sessões de hidro-
terapia. Este é o 7º CRPD da Pre-
feitura, para realização de trabalho
multidisciplinar.
Na unidade, as pessoas com de-
ficiência recebem apoio variado: há
equipes formadas por fisioterapeu-
tas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, psicólogos, assis-

tentes sociais, pedagogos, in-
térpretes de libras e instruto-
res de oficinas. São desenvol-
vidas atividades culturais, ar-
tísticas e esportivas, além de
sessões de musicoterapia e
oficinas de informática.
Nosso trabalho foi árduo para
trazer estes serviços para a po-
pulação de Jacarepaguá. É uma
grande vitória para todos nós!
O atendimento feito aqui será
muito importante para todas as
pessoas com deficiência, que
precisavam buscar tratamento
longe de suas casas. Foi um
compromisso que assumi no
primeiro dia do meu mandato,
e por isso, estou muito feliz por
este desfecho. Além de mim, es-
tavam presentes na cerimônia
o prefeito Marcelo Crivella e o
subsecretário da Pessoa com
Deficiência Geraldo Nogueira.
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Contabilidade &
Tributos

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

Como fazer o cálculo e o
pagamento do IPVA 2019
O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Ter-
restres, começará a ser cobrado no Rio de Janeiro a partir do dia 21
deste mês para os veículos com placas de final 0. O imposto, regula-
mentado pela Lei Estadual 2.877/97, define a aplicação do percentual
de 0,5% a 4% sobre o valor venal do veículo divulgado pela Secreta-
ria de Fazenda a cada ano. As alíquotas variam de acordo com as
características do veículo, como por exemplo: 0,5% para veículos
exclusivamente elétricos e de fábrica; 1% para caminhões, caminhões-
tratores e tratores não agrícolas; 1,5% para veículos que utilizem gás
natural ou veículos híbridos com energia elétrica; 2% para automó-
veis movidos exclusivamente a álcool; 2% para ônibus e micro-ôni-
bus; 2% para motocicletas, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e mo-
tonetas; 3% para utilitários; 4% para automóveis de passeio e camio-
netas, inclusive à gasolina ou a diesel, exceto utilitários.
Veículos com mais de 15 anos de fabricação são isentos do imposto.
Há outros casos de isenção, como por exemplo: tratores e máquinas
agrícolas; veículos terrestres de propriedade de pessoa com defici-
ência ou de seu representante legal, em alguns casos; embarcação
pertencente a pescador, pessoa física, utilizada na atividade artesanal
ou de subsistência, comprovada por entidade representativa da clas-
se, limitada a um veículo por beneficiário; táxis de propriedade de
profissionais autônomos; veículos automotores de transporte escolar.
Nos casos de aquisição de veículos novos, o pagamento deverá ser
feito até 30 dias após a emissão da nota fiscal de compra, e deverá
ser pago proporcionalmente pelos meses que ainda restam para o
final do ano. Por exemplo, se o automóvel foi comprado em agosto,
então deverá ser pago o imposto proporcional aos cinco meses res-
tantes do ano.
A obrigatoriedade do IPVA é suspensa quando o veículo sobre um
sinistro por perda total, roubo ou furto, apropriação indébita, estelionato,
ou qualquer outro delito que resulte a privação do direito de proprie-
dade. Nesses casos, o proprietário tem o direito de receber de volta
o imposto pago, referente aos meses após o sinistro e até o fim do
ano. Por exemplo, se o sinistro ocorreu em outubro, então o proprie-
tário fará jus a devolução de dois meses do imposto, referentes a
novembro e dezembro. Neste caso, é importante que se faça o regis-
tro junto à autoridade policial.
Fique atento aos prazos para pagamento do imposto que depende
do último número da placa do veículo. Os primeiros a pagar são o de
placa com final 0, que será no dia 21 de janeiro. Os últimos serão os
de final 9, no dia 1º de fevereiro. A cota única terá desconto de 3% e
deverá ser paga no vencimento da primeira cota, mas os proprietári-
os poderão pagar o valor normal em três parcelas.  As guias para pa-
gamento poderão ser obtidas no site do Banco Bradesco. O seguro
obrigatório DPVAT tem vencimento igual ao do IPVA, mas deve ser
pago separadamente e a guia pode ser obtida no site https://
pagamento.dpvatsegurodotransito.com.br.
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Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Lei desburocratiza
procedimentos
administrativos
Caro leitor, vamos conversar sobre a Lei 13.726/18, que prevê a
criação do selo de desburocratização na administração pública
e premiação para órgãos que simplificarem o funcionamento e
melhorarem o atendimento ao usuário. Essa Lei acaba com a
exigência do reconhecimento de firma, põe fim também à auten-
ticação de cópias e determina que alguns documentos pessoais
não sejam exigidos para serem apresentados aos órgãos do
Governo Federal.
Isso significa dizer que os órgãos públicos em todas as esferas
não poderão coagir o cidadão ao reconhecimento de firma, à
autenticação de cópia de documentos, a apresentar a certidão
de nascimento, título de eleitor (exceto para votar ou registrar
candidatura) e a ter autorização com firma reconhecida para via-
gem de menor se os pais estiverem presentes no embarque.
Porém, é exigido do servidor a comparação da assinatura do ci-
dadão com a que consta na firma do documento de identidade.
O documento original, condição imposta, será comparado com
a cópia, cabendo ao servidor atestar sua autenticidade.
A apresentação da certidão de nascimento poderá ser substituí-
da por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida
por Conselho Regional de Fiscalização Profissional, carteira de
trabalho, certificado de prestação de serviço militar, passaporte
ou identidade funcional expedida por órgão público.
O documento apresentado em substituição deverá estar regula-
rizado junto ao órgão competente. Não sendo possível compro-
var sua regularidade, o cidadão poderá firmar declaração ates-
tando a veracidade das informações contidas no documento. O
ônus da comprovação é do cidadão.
Caso o cidadão apresente declarações falsas sofrerá sanções ad-
ministrativas, civis e penais. Os órgãos públicos estão impedidos
de exigir do cidadão a apresentação de certidão ou documentos
expedidos por outro órgão ou entidades do mesmo poder. A ex-
ceção dos documentos é a certidão de antecedentes criminais,
informações sobre pessoa jurídica e outras previstas em Lei.
Espero ter contribuído mais uma vez.
Qualquer dúvida entre em contato por meio do e-mail: ofici-
nadedireito@gmail.com
Fique em paz, fique com Deus.

Os proprietários de veículos do Estado
do Rio que pagarem o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores
Terrestres (IPVA) 2019 em cota única terão
desconto de 3%. O percentual de abati-
mento é o mesmo do ano passado.
A novidade é a de que as taxas de
licenciamento anual e emissão do Cer-
tificado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV) serão cobradas separa-
damente, mas também poderão ser ob-
tidas pelo site do Bradesco.
A guia para o pagamento das taxas po-

IPVA 2019 traz taxas
desmembradas

derá ser retirada pela internet, no site
da Secretaria de Estado de Fazenda
(www.fazenda.rj.gov.br) ou do banco
Bradesco (www.bradesco.com.br). O pri-
meiro vencimento da tabela será no dia
21 de janeiro, para os veículos que pos-
suem placa com final 0. O último será
no dia 1 de fevereiro para os veículos
com final de placa 9. As datas são váli-
das tanto para o pagamento da primei-
ra parcela, quanto para a quitação in-
tegral do imposto.
Fonte: Detran-RJ

Desfrute de sua viagem em segurança
O início do ano é o período em que
muitas pessoas decidem viajar com
a família. Porém, para garantir um
passeio tranquilo, é necessário es-
tar atento a algumas medidas de
segurança. Simples precauções
podem evitar diversos transtornos.
As viagens nacionais nos oferecem
a segurança com relação à língua
e a proximidade com o local onde
residimos. Portanto, cabe atentar-
mos a cuidados com a escolha da
região que visitaremos. Devemos
pesquisar o destino com antecedên-
cia, para saber se há necessidade
de vacinas específicas, documen-
tações e características do local
(clima, condições das rodovias,

costumes, gastronomia e endere-
ços/telefones úteis).
Já as internacionais requerem cui-
dados mais específicos, tais como
idioma, leis e costumes locais, pas-
saporte atualizado, moeda do país,
seguro viagem (saúde), além das
recomendações acima. Não esque-
ça de levar na bagagem os seus
medicamentos e tenha atenção se
a entrada do mesmo é permitida.
Lembrando que, ao viajar, objetos
de valor como joias e dinheiro de-
vem ser armazenados dentro de
cofres no quarto do hotel. Crianças
devem portar pulseiras de identifi-
cação a fim de serem entregues aos
responsáveis caso se percam.
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Cantora e compositora da região
é revelação na música
Aos 22 anos de idade, a cantora e compositora Caroline
Alves, moradora da Freguesia, é uma das revelações da
música na região. A jovem, que segue o gênero pop, com
um pouco de MPB, percebeu a sua paixão desde criança e
a partir dos 14 anos de idade passou a escrever canções,
que hoje já superam a faixa de 20.

O talento vem de família. Quando a
cantora tinha apenas dois anos, o seu
pai tocava percussão e a pequena
balbuciava algumas palavras para ten-
tar acompanhar a melodia. “Fazíamos
isso com frequência nas festas de fa-
mília e no karaokê na sala de casa.
Meus pais gravavam vídeos, mas eu
sentia muita vergonha”, revela.
Caroline optou por trocar os brin-
quedos pelo microfone e violão.
“Sempre gostei de brincar imitando
a parte vocalista de bandas. Fiz al-
gumas músicas que nem me lembro

Foto: D
ivulgação

mais o ritmo ou a letra, quando ti-
nha entre oito e nove anos. Naque-
la época, vivia cantarolando pelo
quintal tudo o que me vinha à ca-
beça”, lembra a cantora.
Graças a insistência de uma profes-
sora, aos 15 anos Caroline deixou a
timidez de lado. “Ela me convenceu
a cantar em público pela primeira vez.
Foi em uma mostra cultural da esco-
la. Depois disso, comecei a criar co-
ragem e segurança nas apresentações
do colégio. Daí por diante, ninguém me
segura mais, onde posso mostrar meu

trabalho ‘estou dentro’”, comemora.
Atualmente, Caroline Alves tem qua-
tro canções gravadas em estúdio: o
single “A cada amanhecer” (2016)
e o EP “Coragem” (2017), compos-
to pelas canções "Aconteceu As-

sim", "Coragem" e "Eu sou mulher".
O sonho da jovem é conseguir apoio
para gravar suas outras canções e as-
sim divulgar o seu talento em todo o
Brasil. Contato: contato.carolinealves-
@gmail.com ou 99237-3897

Caroline Alves compõe letras e melodias de canções
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Tributo ao Rei do Pop na Barra

Rodrigo Teaser encarna o Rei do Pop neste belíssimo tributo com proje-
ções e coreografias impecáveis.

Dia 19, às 22h.

Local: KM de Vantagens Hall - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Venda online: http://premier.ticketsforfun.com.br/

Foto: Internet / D
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Minha Mãe é uma Peça no
KM de Vantagens

Paulo Gustavo está de volta com a Dona Hermínia no aclamado espetá-
culo “Minha mãe é uma peça”.

Dias 12,  às 19h30 e dia 13, às 17h.

Local: KM de Vantagens Hall - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Venda online: http://premier.ticketsforfun.com.br/

Foto: Internet / D
ivulgação

Agenda Cultural
TEATRO BRADESCO RIO
(Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do
Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)
Valor e venda de ingressos:
http://www.teatrobadescorio.com.br/
Dia 5 (até dia 24/02) - O frenético
Dancin´Days’ volta para animar o verão
carioca! O próprio Nelson Motta assina a
história de ‘O Frenético Dancin' Days’ junto
com Patrícia Andrade. O musical marca
a estreia da coreógrafa e bailarina Deborah
Colker na direção de um espetáculo tea-
tral. Múltiplas sessões. Para mais deta-
lhes consulte o site do teatro.

Dia 17 - Stand up comedy com Márcio
Donato. O comediante começou sua vida

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

no stand up em 2010, se apresentando
em alguns bares de São Paulo e em gru-
pos de comédia. Destacando-se por sua
versatilidade em abordar variados temas
em cima do palco, Márcio é conhecido por
sempre demonstrar indignação e tempe-
ramento explosivo, desabafando tudo de
uma maneira muito engraçada que faz
todo o público cair na gargalhada. "É Pra
Isso Que Tô Vivendo" é o primeiro show
solo do humorista Márcio Donato. No stand
up, o artista diverte o público contando
casos da sua própria vida e sua opinião
sobre o cotidiano. O comediante aborda
diversos temas, como: transporte públi-
co, relacionamentos passados, alcoolis-
mo e sonhos realizados, como seu salto
de paraquedas, sempre em tom de rai-
va, fazendo com que as pessoas se iden-
tifiquem com as esquetes e deem risadas
durante toda a noite.

KM DE VANTAGENS HALL
Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Dias 12 e 13 - "Minha mãe é uma peça"
com Paulo Gustavo. Dias 12, às 19h30
e dia 13, às 17h.
Dias 19 - Tributo ao Rei do Pop, com
Rodrigo Teaser, às 22h
Dias 26 - Show com o cantor Leonardo,
às 22h

Frenético Dancin’ Days de volta ao Bradesco

De volta ao Rio de Janeiro, o Frenético Dancin’ Days retorna ao Teatro
Bradesco para mais uma temporada até o final de fevereiro.

De 5 de janeiro a 24 de fevereiro.

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

Foto: Leo Aversa / D
ivulgação
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Acupuntura melhora a qualidade de vida dos pets
A acupuntura é uma técnica chinesa milenar que consiste na
aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo, com o
intuito de tratar doenças. A prática bastante utilizada pelos
humanos tem ganhado cada vez mais adeptos no meio pet.

Entre os benefícios que o procedi-
mento proporciona aos bichanos
estão o restabelecimento do equilí-
brio do organismo, o efeito de ação
analgésica e anti-inflamatória, con-
tribuindo para a recuperação de di-
versas patologias e melhora da qua-
lidade de vida dos pacientes.
Segundo a veterinária Michelle Car-
neiro da Silva (CRMV-RJ: 10698),
qualquer animal pode ser submeti-
do à acupuntura, desde os domés-
ticos, como cães e gatos, até os sil-
vestres ou exóticos, como coelhos,
furões, tartaruga e cobras. “A técnica
é indolor e consiste na estimulação
de pontos específicos do corpo, por
meio da inserção de agulhas extre-
mamente finas, visando restabele-
cer o equilíbrio das principais fun-
ções corporais”, explica a médica.
Silva enumera alguns dos distúr-
bios que podem ser tratados por

Espaço Pet

Foto: Internet / D
ivulgação

Denuncie maus tratos aos animais
A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) disponibiliza
um novo canal de comunicação para o atendimento de denúncias
de maus tratos aos animais via WhatsApp: 98596-7353

meio da acupuntura veterinária,
sendo suas principais indicações
em casos de alterações ortopédi-
cas, como artrose, displasia coxo-
femural, na recuperação de pós-
operatórios ortopédicos e distúrbios
neurológicos (traumas na coluna
e discopatias). “O procedimento
também tem excelente ação em dis-
túrbios metabólicos ou hormonais
(hiperadrenocorticismo, diabetes,
hipotireoidismo), renais e urinário
(insuficiência renal, atonia de be-
xiga), além de gastrointestinais
(megacólon felino, doença inflama-
tória intestinal, constipação) e em
alterações dermatológicas (ato-
pias)”, revela.
A técnica é utilizada, na maioria das
vezes, em animais idosos ou com
problemas crônicos, mas também
pode ser aplicada na prevenção de
doenças. “A acupuntura é capaz de

promover o estímulo na produção
das células de defesa do corpo e,
assim, melhorar a imunidade do
paciente. Ela pode evitar, por exem-
plo, o surgimento de FIV (vírus da
imunodeficiência felina) ou FELV

(vírus da leucemia felina)”, expõe a
veterinária, acrescentando que não há
contraindicações para que o proce-
dimento seja aplicado. Apesar dos
benefícios, a acupuntura deve ser re-
alizada sempre por especialistas.

Acupuntura pode ser aplicada em diferentes animais

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

KATNISSTOM
“Um caçador

eficiente”
BRAD

E CACAU
“Carinhosos
e amáveis”

“Sempre
antenada”

Seu Pet
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Turismo

Rede hoteleira:
Apart Hotel Bonito Residencial

www.bonitoresidencial.com.br

Bonito Hi Hostel

www.bonitohostel.com

Pousada Bonito Cama e Café

www.bonitocamaecafe.com.br

Chalé Apart Hotel

www.chaleaparthotel.com.br

Pousada Belle

www.bellepousada.com.br

Pousada Canto do Bambu

www.cantodobambu.com.br

Pousada Caramanchão

www.caramanchao.com.br

Pousada Chalé do Bosque

www.chaledobosque.com.br

Pousada Casa Verde

www.pousadacasaverde.com.br

Pousada Casa de Ouro

www.pousadacasadeouro.com.br

Apesar de o nome Bonito ter sido escolhido inspirado no
povoado formado nas terras da Fazenda Rincão Bonito,
em 1869, a coincidência com o significado da palavra
parece não ser à toa.

A cidade de 21.483 habitantes fica
localizada no Mato Grosso do Sul e
é uma das mais admiradas e visitadas
por turistas nesta época do ano.
O período de chuvas entre os meses
de dezembro a março faz com que as
cachoeiras e os rios transparentes fi-
quem com o nível de água mais abun-
dante e a vegetação que mistura cer-
rado com mata atlântica esteja bem
verdinha, contribuindo para o apare-
cimento de animais em busca de ali-
mentos. São centenas de espécies de
aves, mamíferos e répteis. Atrativos
turísticos não faltam na cidade.
O município conta com cerca de 40
opções de atividades para os visitan-
tes. Entre elas estão visitação às gru-
tas e cavernas; banho nas cachoei-
ras ou nos rios de águas cristalinas
repletos de peixes coloridos, onde
é possível fazer stand up paddle surf;
percorrer trilhas; passear de qua-
driciclo ou de bicicleta; fazer caval-
gada e, para quem curte esportes
radicais, rapel e/ou mergulhos nos
rios e lagoas. Mas, atenção, as reser-
vas devem ser realizadas com ante-
cedência nos passeios que possuem

Descubra as belezas de Bonito

Fotos: D
ivulgação / abism

oanhum
as.com

.br / riosucuri.com
.br / turism

o.bonito.m
s.gov.br / queroviajarm

ais.com

limite de visitantes por dia.
Os bares e restaurantes oferecem
pratos regionais feitos a partir da
carne de peixe ou jacaré. Já as lojas
de artesanato que ficam espalhadas
pelo centro do município possuem
diversos souvenires. Confira alguns
dos locais que você não pode dei-
xar de conhecer:

Abismo Anhumas
A caverna propícia para a prática de
rapel fica a 72 metros de profundi-
dade (equivalente a um prédio de 26
andares) é um dos maiores polos de
ecoturismo da América do Sul.

Aquário Natural - Baía Bonita
O Aquário Natural impressiona pela
limpidez de suas águas, além da di-
versidade de espécies de peixes e de
vegetação aquática. Nas imediações,

o visitante também pode desfrutar
de uma infraestrutura rústica e acon-
chegante, com restaurante, museu
de história natural, loja de artesanato
e piscinas para treinamento. Outra
atração é o passeio pela Trilha dos
Animais. Existem pontos de obser-
vação pelo caminho que permitem
a visualização de emas, jacarés, cer-
vos do Pantanal, lobos-guarás, etc.

Rio Sucuri
Localizado na Fazenda São Geraldo,
fica em meio à Serra da Bodoquena.
O Rio Sucuri é famoso pelas suas
águas cristalinas que possibilitam a
visualização da grande diversidade de
fauna e flora aquática.

Balneário Municipal
As águas cristalinas do Rio Formo-
so permitem uma visão nítida de uma
grande variedade de peixes coloridos.
O local também dispõe de quadra de
vôlei, lanchonetes e sorveteria.

Buraco das Araras
O nome Buraco das Araras surgiu
devido a grande quantidade de ara-
ras que habitam no local. O espaço
possui um grande lago onde vivem
jacarés da espécie papo amarelo.

Praia das Cachoreiras Balneário do Sol
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as soluções. Somos os únicos respon-
sáveis pelo sucesso ou fracasso em
nossa vida. Quando as reclamações

Foque a solução, não o problema
É comum encontrar pessoas reclamando de seus proble-
mas em redes sociais, blogs, ligações ou pessoalmente.
Para algumas, isso é um hábito tão comum que já lhes
passa despercebido.

O psicólogo e coach João Alexan-
dre Borba (no destaque) explica que,
muitas vezes, quem murmura não
está em busca de soluções para os
contratempos, mas sim de justificar
aquilo que lhe aflige.
“Muitas vezes essas pessoas não
fazem nada para mudar o que lhes
incomoda, pois o foco nem sempre
são as soluções. Elas apenas dese-
jam reclamar da vida por uma ques-
tão de mania”, expõe Borba. Porém
o hábito pode trazer transtornos ao
“reclamante”, tendo em vista que a
constante insatisfação com a vida o
torna uma pessoa amarga, de quem
não se quer estar próximo. “Nin-
guém consegue permanecer muito

Foto: Internet / D
ivulgação

tempo perto de quem se acha cheio
de razão e vive insatisfeito”, acres-
centa o psicólogo.
O especialista destaca que, indepen-
dente de o motivo ser ou não rele-
vante, reclamar nunca será a solução.
Hábitos como culpar os outros e achá-
los ineficientes funcionam como uma
espécie de vício que alivia o estresse
e o medo de fracassar. “Esse meca-
nismo é feito de forma inconscien-
te, como uma forma de ajudar a pas-
sar pelo mau momento”, destaca.
O psicólogo orienta que a melhor
forma de lidar com os conflitos é tra-
balhar o interior. “É claro que é mais
fácil reclamar do que ir à luta, mas o
foco não devem ser os problemas, mas

forem substituídas pela responsabilida-
de em melhorar as nossas estratégias,
iremos longe”, ressalta Borba.
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Veja como conciliar trabalho, família e estudos
É uma tarefa difícil para os casados e principalmente para
aqueles que possuem filhos agregar várias atividades e
alcançar o objetivo no final. Dedicar tempo a livros, cader-
nos, afazeres de casa e a família depois de um dia cansati-
vo de trabalho requer organização, dedicação e paciência.

Para ajudar nessa difícil tarefa, o JNB
separou algumas dicas que podem
ser adequadas à rotina de quem lida
com essa situação.

Confira:Confira:Confira:Confira:Confira:
Estabeleça horários:
A organização é a base do sucesso! É
impossível fazer tudo o que se tem para
fazer sem um planejamento de tem-
po. Por isso, escreva em algum lugar
o que deverá ser feito em determina-
do horário. Chegará um momento em
que você perceberá que as coisas já
fluem com mais naturalidade, sem a
necessidade de tanto desgaste.

Analise as distâncias:
Antes de se matricular em alguma

instituição de ensino, verifique se ela
fica muito distante de sua casa ou tra-
balho. Se o acesso for difícil, faça cál-
culos sobre o tempo que gastará no
trânsito e se os horários das aulas são
compatíveis com a sua rotina. Caso
encontre dificuldades, lembre que existe
a modalidade de estudos à distância.

Foque no presente:
Procure manter o foco naquilo que
está fazendo, pois executar uma ta-
refa pensando em outra não só im-
pede você de viver o presente, como
também suga as suas forças, causan-
do exaustão.

Tenha um grupo de apoio:
Se possível, contrate uma diarista e,

se tiver filhos pequenos, uma babá de
sua confiança. O apoio dessas profissio-

nais pode auxiliar você nas tarefas e
melhorar a sua qualidade de vida.

Foto: Internet / D
ivulgação

Artigo

Qual é o valor atribuído à educação escolar?

FLAVIO CHAME BARRETO
Professor, biólogo, escritor e

especialista em Educação
flaviocbarreto@yahoo.com.br

Imagine você entrar em uma loja,
comprar um produto maravilhoso
e indispensável à sua vida, pelo
qual paga caro, mas ao sair do
estabelecimento, não faz a menor
questão de levá-lo consigo. Se-
ria o mesmo que contratar um ser-
viço essencial, investir nele sem
pestanejar e, contraditoriamente,
ficar feliz quando o prestador

decide não completar o trabalho.
Parecem absurdas as cenas citadas,
mas é exatamente assim que a maioria
das pessoas se comporta em relação
à prestação de serviço mais impor-
tante de suas vidas: a educação es-
colar. Algo indispensável, pouco va-
lorizado, contínuo e altamente técnico
que se transforma no principal pro-
duto que cada um precisa adquirir em

sua vida e, por isso deve exigir sem-
pre a sua máxima qualidade.
Se a educação escolar for mal pres-
tada ou deixa de ser realizada, certa-
mente produzirá graves sequelas e
prejudicará cada consumidor, com
reduzidas chances de recuperação
posterior. Esta prestação exercita
múltiplos aprendizados, pelo qual
pagamos. Por isso, deveríamos esperar
e exigir da escola, seja ela privada ou
pública, a excelência na sua execução.
Infelizmente, na maioria dos casos,
não é isso que acontece. O distan-
ciamento de familiares dos estudan-
tes com o ambiente escolar é um sutil
sintoma de despreocupação. Nin-
guém consegue explicar porque se
paga tão caro uma mensalidade na
escola privada, ou indiretamente na
escola pública por meio dos altos
impostos que assolam a população.
Isso sem contar a alegria entre os
alunos, quando simplesmente não tem
aula, ou seja, quando este serviço
pago deixa de ser realizado.

Os responsáveis que pagaram em
espécie ou por meio dos seus im-
postos por uma determinada quan-
tidade de horas de ensino pouco
se importam se elas estão sendo
substancialmente reduzidas, como
por exemplo, a recente aprovação
pelo Conselho Nacional de Educa-
ção da Base Nacional Comum
Curricular que prevê que apenas
português e matemática tenham
carga horária obrigatória nos três
anos do ensino médio.
De fato, poucos questionam qua-
lidade e quantidade quando se tra-
ta de educação, mesmo apesar de
arcar com todo custo desse pro-
cesso. Realmente essas são coisas
inexplicáveis, que naturalmente
acontecem com frequência em
nosso País. Quem sabe uma refle-
xão sobre isso, não motive um
engajamento maior entre os con-
sumidores e produtores desse ser-
viço caro e tão vital para o futuro
de todos nós?
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A violência ou negligência contra crianças
e adolescentes ainda é preocupante. Ape-
sar de a denúncia ser sigilosa, ainda exis-
tem pessoas que receiam fazer registros de
maus-tratos contra os menores. Neste mês
de férias escolares, o JNB aproveita para
relembrar que as denúncias não só contri-
buem para o fim da violência, como também
para evitar atitudes mais drásticas que é a
morte da criança ou adolescente. As denún-
cias podem ser feitas tanto nas unidades do
Conselho Tutelar regional, quanto pelo dis-
que 100. É importante que o denunciante
forneça a maior quantidade possível de in-
formações, principalmente, o endereço com-
pleto da residência que será investigada.

Conselho Tutelar 7
Área de abrangência: Anil, Cidade
de Deus, Curicica, Gardênia Azul e
Jacarepaguá.
Endereço: Estrada Rodrigues Caldas,
3.400 – Curicica
conselhotutelar7.jacarepagua@hotmail.com

Conselho Tutelar 18
Área de abrangência: Freguesia, Pe-
chincha, Tanque, Taquara, Praça Seca
e Vila Valqueire.
Endereço: Estrada do Tindiba, 2.527
(esquina com a Rua Atituba) – Taquara.
E-mail: ct18taquara@gmail.com

Encontre as palavras dos desenhos e aproveite para colorir!

Disque 100 para denunciar maus-tratos
a crianças e adolescentes

bola, controle, peteca, corda, smartphone, pião, patins, raquete, tablet, corda, hoverboard

Vamos colorir?



WWW.NOSSOBAIRRO.NET    |    ESTE É O NOSSO BAIRRO 2 9Quer anunciar?  3267-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net 2 9EDUCAÇÃO



3 0 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET Quer anunciar?  3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net3 0 EDUCAÇÃO

Universidade Federal Fluminense (UFF)
A Universidade Federal Fluminense (UFF) abrirá inscrições no dia 17
de janeiro para o concurso público que objetiva o preenchimento de
190 vagas para cargos técnico-administrativos em educação.
As oportunidades de nível médio/ técnico e superior são para as fun-
ções de administrador (20); analista de tecnologia da informação (4);
arquivista (3); assistente em administração (45); assistente social (3); auditor
(2); bibliotecário- documentalista (10); biólogo (1); economista (3); en-
fermeiro/área (9); engenheiro/área: elétrica (2); engenheiro/área: eletrônica
(1); farmacêutico (2); farmacêutico bioquímico (1); médico veterinário
(1); médico/área: anatomia patológica (2); médico/área: cirurgia geral
(5); médico/área: clínica médica (4); médico/área: endocrinologia (1);
médico/área: ginecologia e obstetrícia (1); médico/área: infectologia (1);
médico/área: medicina do trabalho (8); médico/área: psiquiatria (1); mestre
de edificações e infraestrutura (2); nutricionista/ habilitação alimentação
coletiva (5); nutricionista/habilitação clínica (1); programador visual (1);
psicólogo/área: clínica (5); psicólogo/área: organizacional e do traba-
lho (3); publicitário (1); técnico de laboratório/ área: informática (1);
técnico de laboratório/área: análises clínicas (1); técnico de labora-
tório/área: biotério (1); técnico de laboratório/área: histologia (3);
técnico de laboratório/área: informática (1); técnico de laboratório/
área: microbiologia (1); técnico de laboratório/área: microscopia ele-
trônica (1); técnico de laboratório/área: química (2); técnico de
tecnologia da informação (3); técnico em anatomia e necropsia (2);
técnico em assuntos educacionais (7); técnico em contabilidade (3);
técnico em eletromecânica (2); técnico em eletrotécnica (1); técnico
em enfermagem (4); técnico em mecânica (2); técnico em nutrição
e dietética (1); técnico em prótese dentária (1); técnico em química
(1); técnico em radiologia (1); técnico em segurança do trabalho (1)
e tradutor e intérprete de linguagem de sinais (2).
Os profissionais atuarão nas cidades de Angra dos Reis, Campos
dos Goytacazes, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das
Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda. As jornadas de
trabalho variam de 20 a 40 horas semanais, com remunerações entre
R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66.
As inscrições devem ser realizadas pelo site www.coseac.uff.br
até o dia 11 de fevereiro. O valor da taxa para a participação é
de R$ 130 ou R$ 180, dependendo do cargo e nível de classifica-
ção escolhido. A validade do concurso é de um ano, a contar da
data da publicação do Edital de Homologação no Diário Oficial da
União, podendo ou não ser prorrogado por igual período.

Dicas de Concursos

No ano passado, o Cordel foi reconhe-
cido pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional) como
“Patrimônio Imaterial do Brasil.” Além
disso, a ABLC (Academia Brasileira de
Literatura de Cordel) também recebeu a
“Medalha Tiradentes”, considerada a
mais alta honraria concedida pelo Esta-
do do Rio de Janeiro a uma instituição
ou pessoa física pelas relevantes con-

Foto: D
ivulgação

União em prol da cultura

tribuições humanísticas ao País.
Entre as homenagens recebidas recen-
temente pela ABLC estão a produção de
um curta-metragem realizado como tra-
balho de conclusão de curso na UFF
(Universidade Federal Fluminense), a
ABLC como enredo do bloco Mistura
Santa, de Santa Teresa;  e a implanta-
ção do Cordel na universidade de
Coimbra, em Portugal.

Rotary Internacional valoriza a
qualidade de vida da população

O colégio GAU conquistou em 2018 o se-
gundo lugar geral com a redação “Pági-
na Trânsito”.  O concurso liderado pelo
Rotary Internacional estimula a leitura e
a escrita, além de conscientizar motoris-
tas e pedestres para uma convivência pa-
cífica em nossas ruas. O diretor da esco-
la e Acadêmico Benemérito Emmanuel

Cavalcanti agradeceu o apoio recebido
das instituições: Academia Madureirense
de Letras (AML), Academia Irajaense de
Letras e Artes (AILA), Rotary Internacio-
nal, além dos jornais “Agita” e “Nosso
Bairro Jacarepaguá”, que têm a missão
de divulgar eventos que favoreçam a
melhor qualidade de vida da população.

Personalidades e membros da Academia Brasileira de Literatura de Cordel
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Rio pode ter epidemia de chikungunya em 2019
O Rio de Janeiro corre o risco de enfrentar surto de
chikungunya neste verão. O alerta foi feito pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e demais órgãos municipais e esta-
duais de saúde.
De janeiro a outubro do ano pas-
sado foram registrados cerca de 37
mil casos da doença no estado, en-
quanto no mesmo período de 2017
as notificações somaram apenas
4.425 ocorrências.
Os meses de maior risco de trans-
missão da doença são entre janei-
ro e maio, pois as chuvas e o calor
favorecem a proliferação de mos-
quitos Aedes aegypti, vetor trans-
missor dos vírus da dengue, chi-
kungunya, zika e febre amarela.
Ainda não existe vacina ou medi-
camentos contra a doença. O re-
comendável é que a população se
previna em medidas de proteção
pessoal, como o uso de repelente
de forma regular ou de mosquitei-
ros em janelas, assim como evitar

que recipientes acumulem água
parada, pois é lá que os mosqui-
tos depositam os seus ovos. Para
que o ciclo de vida do Aedes
aegypti seja interrompido, a elimi-
nação de criadouros deve ser rea-
lizada semanalmente.
A orientação da Vigilância em Saúde
é a de que pessoas que apresentem
febre súbita e elevada procurem um
posto de saúde para avaliação. Os
sintomas da doença também inclu-
em manchas vermelhas na pele,
dores de cabeça, nos músculos e nas
articulações dos pés, mãos, dedos,
tornozelos e pulsos. Esses sinais se
iniciam entre dois a doze dias após
a picada do mosquito. Porém, cer-
ca de 30% dos casos são assintomá-
ticos, ou seja, não apresentam os

sinais clássicos da doença.
Segundo o Ministério da Saúde, o ví-
rus pode afetar pessoas de qualquer
idade ou sexo, mas os sintomas ten-
dem a ser mais intensos em crian-

ças e idosos. Além disso, pessoas
portadoras de doenças crônicas têm
mais chance de desenvolver formas
graves da doença.
Fonte: Agência Brasil

Foto: Internet / D
ivulgação

“DONOS” DAS VAGAS PÚBLICAS

Fico indignado quando vejo as raras vagas públicas de carros de-
limitadas por particulares nas ruas da região. Algumas pessoas
agem como se fossem proprietárias das mesmas e as reservam a
seu bel-prazer. Moro próximo à Praça Salinópolis, na Taquara, e
diariamente contemplo comerciantes e particulares obstruindo
os espaços destinados ao estacionamento público com: cavale-
tes, vasos de plantas, cones etc. Diria que o local está necessitan-
do de um Choque de Ordem da Guarda Municipal para punir
infratores e recolher este material. Mas, a atuação dessas autori-
dades públicas precisa ser constante, para que o problema seja,
de fato, solucionado.

 Anônimo

REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

ESPAÇO DEDICADO AO LEITOR QUE “FLAGRA” OS FATOS DE JACAREPAGUÁ. ENVIAR FOTO, TEXTO E NOME PARA REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET. ASSUNTO: REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ
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Reunião do
Conselho
Comunitário
de Segurança
será no Anil
A próxima reunião do Conselho
Comunitário de Segurança de
Jacarepaguá acontecerá no dia 31
de janeiro, às 9 horas, na Rua
Otávio Malta, 831 (Condomínio
Vila Carioca), no Anil. O local fica
ao lado da Clínica da Família
Barbara Mosley de Souza.

Segurança

BRT Rio contrata

Os interessados em integrar a equi-
pe do BRT Rio podem concorrer a
uma vaga enviando o currículo para
o e-mail: rh@consorciobrt.com.br.

Emprego

Vistoria anual

A inspeção veicular anual do Detran-
RJ foi, finalmente, extinta. A medi-
da se transformou em lei nos últi-
mos dias do mandato de Francis-
co Dornelles e foi confirmada no dia
8 de janeiro pelo atual vice-gover-
nador, Cláudio Castro.
Quanto os proprietários de veícu-
los que não fizeram a vistoria do
ano passado, o Detran esclarece
que todos os procedimentos de
regularização iniciados no próprio
ano de 2018 estão sendo realiza-
dos normalmente.

Governo extingue
vistoria veicular
anual no Rio

Serviço

Notas

Delegacia de
Imigração da PF
é inaugurada em
aeroporto
O Aeroporto Santos Dumont rece-
beu  recentemente uma Delegacia
de Imigração da Polícia Federal
(Delemig). Na delegacia é possí-
vel realizar todos os processos
referentes à emissão e à renovação
de passaportes, além de serviços
referentes ao Registro Nacional de
Estrangeiros (RNE). Os horários de
atendimento são das 7h às 17h,
para assuntos ligados a passapor-
te, e das 8h às 17h, para o RNE.

Alerta de desastres
naturais por SMS é
implantado no Rio
Desde o ano passado, os morado-
res do Rio de Janeiro passaram a
contar com um serviço de alerta de
desastres naturais, enviado por
celular pelo Centro Nacional de
Gerenciamento de Riscos e Desas-
tres (Cenad) e pela Defesa Civil. O
sistema emite aviso, quando a re-
gião cadastrada sofre risco de inun-
dações, alagamentos, temporais,
deslizamentos de terra, entre outros.
Para receber as mensagens de texto,
basta se cadastrar enviando um SMS
para o número 40199, informando
o CEP (Código de Endereçamento
Postal) da área para a qual o inte-
ressado deseja receber os alertas.
O serviço é gratuito e pode ser pos-
teriormente cancelado sem custos,
bastando enviar a mensagem “can-
celar” para o mesmo número.

Apreensão
Pássaros silvestres são apreendidos
em feira de Rio das Pedras

A Prefeitura do Rio e a Polícia Militar
apreenderam 11 pássaros silvestres no
mês passado em uma feira livre na
Avenida Engenheiro Souza Filho, na
comunidade Rio das Pedras. A ação
foi integrada pela Secretaria Munici-
pal de Ordem Pública (Seop), após
recebimento de denúncia feita ao
Ministério Público sobre o tráfico de
animais silvestres no local.
As aves apreendidas foram sete

Inauguração
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coleiros, um trinca-ferro, um azulão, um
canário-da-terra e um tiziu. O caso foi
registrado na 32ª DP (Taquara).
A operação contou com a participa-
ção da Guarda Municipal, do Coman-
do de Polícia Ambiental (CPAM), e da
Patrulha Ambiental, formada por agen-
tes do Grupamento de Defesa Am-
biental (GDA) e da Secretaria Munici-
pal de Conservação e Meio Ambien-
te (Seconserma).

Irregulares
Mensagens alertam sobre bloqueio
de celulares irregulares

Os consumidores que habilitam ce-
lulares irregulares no estado do Rio
de Janeiro agora recebem mensagens
de alerta de bloqueio dos seus apa-
relhos. A medida da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel)
objetiva ampliar a segurança dos
consumidores, pois todo aparelho
celular em uso no País deve ser cer-
tificado ou ter sua certificação acei-
ta pela agência reguladora.
Os consumidores que tentarem se

conectar à rede de aparelhos irregu-
lares serão notificados por mensa-
gens de texto (SMS) e, após 75 dias,
o aparelho não irá mais funcionar. As
mensagens são enviadas pelo núme-
ro 2828 e as três primeiras mensa-
gens serão:
“Operadora avisa: Pela Lei 9.472 este
celular está irregular e não funcionará
nas redes celulares em XX dias.
Acesse www.anatel.gov.br/celular
legal ou ligue *XXXX”.
A última mensagem, na véspera do
bloqueio, será: “Operadora avisa:
Este celular IMEI 123456789012345
é irregular e deixará de funcionar nas
redes celulares. Acesse  http://
www.anatel.gov.br/celularlegal ou
Ligue *XXXX”.
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Criada em 1982, a Fundação Paz e Vida
implementa e apoia projetos promoven-
do a integração nos setores das políti-
cas pública e social, visando o índice de
desenvolvimento humano da região, a
qualidade de vida dos moradores e atua
na inclusão social de crianças e jovens.
Atualmente o projeto disponibiliza
escolinha de futebol, aulas de reforço e
de inglês, além de oferecer banco de
empregos. A fundação atende pessoas
da região e de outros bairros. As aulas
ocorrem na Cidade de Deus. Neste perí-
odo, um incentivador do esporte na região
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Fundação apoia projetos
na Cidade de Deus

apresentou as campeãs sul-americanas
de jiu-jitsu Larissa dos Santos e Karen dos
Santos, que pleiteiam recursos para com-
petirem na Califórnia (EUA). As esportis-
tas contam com o apoio médico, fisiote-
rápico e odontológico da fundação.
O objetivo é formar e incentivar atletas
para que possam desfrutar dos benefí-
cios do esporte. Os interessados em
contribuir com a Fundação Paz e Vida
podem entrar em contato pelo telefone
2435-8396 ou comparecer na sede, lo-
calizada na Rua Edgard Werneck, 1.963,
Cidade de Deus.

A Cidade de Deus sediou no dia 16 de
dezembro a palestra Coaching em Ges-
tão de Negócios, que reuniu dezenas de
pessoas. O evento foi voltado para pro-
fissionais que atuam na área de estéti-
ca/beleza. As crianças da comunidade

Foto: divulgação

CDD recebe palestra Coaching
em Gestão de Negócios

também participaram de atividades que
incluíram brincadeiras, além da distribui-
ção de brindes e lanches.  Na ocasião,
os organizadores Marcos Gerbatim e Cris
Moreira expuseram que suas expectati-
vas foram superadas.

Cris Moreira e Marcos Gerbatim

PISTA DE BRT QUEBRADA
Vejam o estado como se encontra a pista por onde trafegam os BRTs na
Estrada dos Bandeirantes, altura do número 243, na Taquara. O corredor
expresso está com este trecho quebrado há bastante tempo. Por onde anda
a equipe de manutenção?

Felipe Ferreira

Resposta do Consórcio BRT:  Esta foto é o retrato fiel de como o poder concedente
vem tratando o sistema BRT e os usuários deste modal. É importante lembrar
que o Consórcio BRT Rio faz a gestão operacional da frota e a manutenção de
terminais e estações, sendo a manutenção das pistas responsabilidade da Pre-
feitura do Rio. Há mais de um ano estamos oficializando os diversos órgãos da
Prefeitura do Rio sobre as condições precárias das pistas que levam a degrada-

Cartas dos leitoresREDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

ção precoce da frota. Veículos que deveriam durar 20 anos estão saindo de cir-
culação com apenas cinco anos de uso. Esse e outros problemas foram causa-
dos pelo descumprimento da principal obrigação da prefeitura com o Consór-
cio que é a de garantir as condições mínimas para a prestação do serviço, o
que nos levou inclusive a ajuizar uma ação contra a Prefeitura do Rio, depois de
havermos esgotado todas as vias administrativas – reuniões e ofícios - para re-
solver a situação.  Essas péssimas condições da pavimentação contribuem para
o agravamento e o aparecimento de problemas mecânicos e de conservação
dos articulados. Peças no interior da carroceria, por exemplo, são montadas por
encaixe e, literalmente desmontam com o alto nível de trepidação nessas vias.
Problemas como esse que o Felipe nos mostra e são de responsabilidade da
Prefeitura do Rio afetam diretamente a operação do BRT, causando riscos de
acidentes, redução da velocidade operacional, o aumento dos custos de manu-
tenção dos veículos -– que tem levado empresas à falência – e, certamente, a
destruição da frota.

CADÊ A FISCALIZAÇÃO?
Diariamente utilizo BRT para me deslocar até o trabalho e já perdi as contas
de quantas vezes o ar-condicionado estava desligado ou não estava fun-
cionando. Isso acontece em ônibus comuns também, como na linha 803.
Só neste mês já passei mal duas vezes dentro dos BRTs.
Por que não tem fiscalização? Só resolvem mediante denúncia, mas experi-
mente ir da Penha à Curicica em um veículo lotado, com o ar-condicionado
sem funcionar. Que horas a denúncia será atendida neste trecho? Certamen-
te muitos dias depois, se é que isso acontecerá. Talvez a ambulância chegue
antes, pela pista expressa para socorrer os passageiros que desmaiarem.
Se denunciar é tão importante, informo que praticamente metade da frota do
BRT não circula com o ar-condicionado refrigerando ou funcionando de for-
ma eficiente. As pessoas passam mal dentro dos ônibus. Será que alguém
poderia fazer alguma coisa para ajudar os trabalhadores que são obrigados
a fazer uso deste transporte?

Adriana Andrade
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Ossobuco

Não. Não há relação fisiológica entre o banho e a digestão. É mito.
Resposta: Mauro Castagnaro (CRM: 602143-RJ), diretor médico e chefe da clínica
geral do Hospital Rios D’Or.
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Faz mal tomar banho
após a refeição?

Mitos ou Verdades

Foto: D
esigned by yanalya  / Freepik

Olá amigos! Neste início de ano, sugiro um tradicional prato itali-
ano, da região da Lombardia, em especial da cidade de Milão: o
ossobuco, que significa literalmente “Osso Buraco”.  O ossobuco
é um corte de carne retirado da perna traseira do boi ou da vitela
muito utilizado aqui no Brasil: o músculo. No entanto, é retirado
na transversal da fibra. Ele é arredondado e tem uma parte óssea
em formato de tubo, onde está o tutano, rico em proteínas e com
alto valor nutritivo. O tutano é gorduroso, gelatinoso e tem um
sabor marcante.

Receita

INGREDIENTES:
• 2 colheres de sopa de azeite extra virgem
• 2 kg de ossobuco fresco
• 2 cebolas médias em rodelas
• 1 pimentão verde ou vermelho
• 1 colher de sopa de alho picado ou triturado
• 4 tomates picados e sem sementes
• 1 lata (340 g) de molho de tomate pronto (não usar extrato de tomate)
• 1 e 1/2 colher de sálvia desidratada ou louro, se preferir
• pimenta-do-reino branca a gosto
• sal a gosto

MODO DE PREPARO:
• O prato deverá ser feito diretamente em uma panela de pressão, em que adicio-

na-se, inicialmente, o azeite;
• Os ingredientes deverão ser todos divididos em duas porções e colocados em

camadas na seguinte ordem: ossobuco, cebola, alho, tomate, pimentão, molho
de tomate e temperos (sálvia ou louro, pimenta-do-reino branca e sal);

• Repita esta ordem novamente;
• Feche a panela e leve ao fogo alto até o início da pressão (panela começa

a chiar);
• Abaixe o fogo e cozinhe por 50 a 60 minutos (cuidado para não ultrapassar este

tempo em demasia);
• Desligue o fogo e abra a panela somente após a saída natural da pressão (cer-

ca de 15 minutos);
• A sugestão para o acompanhamento é uma polenta (tradição italiana) ou angu

(tradição brasileira). A diferença é que o angu é feito de fubá e a polenta, de
farinha de milho mais grossa.

Bom apetite!
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Capricórnio:

Previsão astrológica
do mês de janeiro

Áries (21/03 a 21/04):  procu-
re dar mais atenção à sua fa-
mília, pois este é um momento
importante para trocar carinhos.

Peixes (20/02 a 20/03): você
pode até estar apaixonado,
mas não deixe de ouvir a voz
da razão, Netuno adora enga-
nar os apaixonados.

Aquário (21/01 a 19/02): é
possível que você procure ou-
tro lugar para morar, esse va-
zamento que não resolve é um
sinal de mudanças.

Capricórnio (22/12 a 20/01):    é
melhor investir o dinheiro em algo
seguro, pois a chance de per-
der parece grande. Cuidado!

Sagitário (22/11 a 21/12):
melhor período para você al-
cançar tudo o que deseja, se
tiver foco naquilo que quer,
conseguirá. Acredite!

Escorpião (23/10 a 21/11):
terá um mês onde a intuição
se fará bastante presente, ouça
os seus próprios conselhos e
seja feliz.

Libra (23/09 a 22/10): não aceite
provocações, mantenha a sua
diplomacia para com todos.
Existe alguém com muito ciú-
me de você.

Virgem (23/08 a 22/09): poderá
ser bem recebido junto ao gru-
po, porém registre tudo o que
fizer, pois você será cobrado
mais tarde.

Leão (22/07 a 22/08):  será re-
conhecido pelo seu trabalho,
mas a generosidade entre os
amigos o deixará feliz.

Câncer (21/06 a 21/07): res-
peite o momento de solidão.
Aceite e reflita sobre seus sen-
timentos, saiba que perdoar
fará muito bem.

Gêmeos (21/05 a 20/06):
poderá surgir uma compa-
nhia que o deixará muito fe-
liz. Até um convite para via-
jar será possível.

Touro (21/04 a 20/05): come-
ce o ano cuidando da sua saú-
de. Uma alimentação adequa-
da dará a você energia e vigor.

Signo de Capricórnio: aquele que prefere a razão em vez do sonho, pois o
medo de perder é grande. Bom será dançar. Regente: Saturno. Elemento:
terra. Cor: violeta. Pedra: ônix preto.

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) Reivindica
A população reivindica por melhorias, e não reinvindica.
2) Cratera
A chuva abriu uma cratera na rodovia, e não clatera.
3) Impreterivelmente
A tarefa precisa ser executada impreterivelmente amanhã,
e não ipreterivelmente.
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