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Saúde
Especialista destaca a importância do sono para o bom
funcionamento do organismo.
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Educação
Na volta às aulas, fique
atento aos saudáveis alimentos que devem ser inseridos nas lancheiras.
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Cultura
Confira as atrações teatrais e
musicais da agenda cultural.
| Página 30

Saiba mais
Contabilidade | Página 8
Reúna a documentação necessária para a declaração do
Imposto de Renda.
Espaço pet| Página 7
Ve
O verão exige cuidados redobrados com a saúde dos animais.

SURPRESA NO IPTU
O carnê do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana trouxe um aumento inesperado no valor da cobrança aos moradores da região.
A Secretaria Municipal de Fazenda destacou os motivos que levaram ao reajuste do imposto. O cálculo aprovado chegou a ser contestado pelo Ministério Público do Rio, mas a Justiça negou o pedido.
| Página 3
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Expediente

Caia na folia com responsabilidade
As férias chegam ao fim e o início do
período letivo nos remete a um trânsito mais intenso por conta do aumento
de veículos nas ruas e paradas irregulares nas portas das escolas. Visando
amenizar os transtornos, a Guarda
Municipal realizará a operação “Volta
às aulas”. Com a proximidade do Carnaval, já estão sendo intensificadas as
blitzes de Lei Seca diurna (página: 5) e
o programa Lixo Zero (página: 28).
É importante lembrar que, nesta época, os bancos de sangue necessitam de
doadores para suprir os estoques. Na
região, o Hospital Federal Cardoso
Fontes vai realizar uma campanha especial no dia 23 (página: 11). Não deixe de participar e incentivar os amigos!
Os foliões que optarem por permanecer na região não podem deixar de

prestigiar os desfiles das escolas de samba
do bairro e de ficarem atentos às dicas
de segurança, nas páginas: 4 e 5. Para
quem deseja desfrutar da festa em outro ritmo, uma boa opção é visitar Salvador, na Bahia.
Não podemos esquecer que neste mês
vence a primeira parcela do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU), que
trouxe em seu carnê um aumento que
surpreendeu a muitos contribuintes (página: 3). Por abordar novidades, a primeira reunião do ano do Conselho Comunitário de Segurança da 18ª AISP
contou com a participação dos novos
representantes das polícias da região.
Não deixe de conferir as atrações da agenda cultural, que reúne grandes nomes do
cenário artístico e musical brasileiro.
Boa leitura!
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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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Reajuste no IPTU assusta moradores

No ano passado, a Lei 6.250, de 28
de setembro de 2017, atualizou a
Planta Genérica de Valores, que
não era ajustada desde 1997. Com
a vigência da lei, os contribuintes
receberam parte da diferença do
valor atualizado do imposto no
carnê do IPTU do ano passado.
Em 2019, a segunda metade da
atualização, indicada como "redutor legal" está sendo lançada à guia
para pagamento.
Segundo a Secretaria Municipal de
Fazenda, o valor total do IPTU
2019 foi atualizado pelo IPCA-e,
índice que corrige o imposto pela
inflação, cujo percentual acumulado
do ano foi de 3.86%. Além do valor do IPTU, o carnê traz a Taxa de
Coleta Domiciliar de Lixo (TCL)
descontado anualmente. A SMF
expôs que, em 2020, o valor do
imposto não sofrerá redução. Será
similar ao deste ano, acrescido pela
atualização do IPCA-E, como ocorre anualmente.
Com as novas regras, o imposto passou a ser cobrado em aproximadamente 60% dos mais de 1,9 milhão
de imóveis do Rio. Anteriormente 1,1
milhão não recebiam cobrança de

Foto: Leo Costa / Divulgação

Os proprietários de imóveis da região tomaram um susto quando receberam o carnê do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2019. Isso porque a Prefeitura do Rio recalculou o valor do imposto no
município, alegando garantir a justiça fiscal e a
isonomia entre os contribuintes.
IPTU. O novo cálculo chegou a ser
contestado por entidades e órgãos. O
Ministério Público do Rio tentou
suspender a cobrança excessiva, mas
Justiça negou o pedido.
O que interfere no aumento
do IPTU
São vários parâmetros que a prefeitura utiliza para determinar o valor
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, tais como
a tipologia do imóvel (terreno ou se
tem edificação/ residencial ou comercial), metragem quadrada ou (área
construída), idade do imóvel e valor
venal da área/localidade.
Alterações e reclamações
Quem quiser corrigir os dados
cadastrais, tais como área ou idade de construção, ou discordar do
valor estipulado no cálculo do imposto, poderá abrir um processo
de impugnação até o dia 8 de
março em qualquer um dos postos de atendimento do IPTU. Os
formulários podem ser encontrados na página da Secretaria Municipal de Fazenda, no endereço http:/
/www.rio.rj.gov.br/web/smf/.

Confira os endereços dos postos de atendimento do IPTU
Cidade Nova
• Rua Afonso Cavalcanti, 455 (anexo).
Das 9h às 16h.
Tijuca
• Rua Desembargador Isidro, 41. De
segunda à sexta, das 9h às 17h.
BarraShopping (Barra da Tijuca)
• Av. das Américas, 4.666, 3º piso, ao
lado do Centro Médico. De segunda à sexta, das 10h às 20h; sábados,
das 10h às 16h.
Center Shopping (Freguesia)
• Rua Geremário Dantas, 404, piso
G2, lojas: 501 e 502. De segunda
à sexta, das 10h às 20h; sábados,
das 10h às 16h.

West Shopping (Campo Grande)
• Estrada do Mendanha, 555, Loja 282.
De segunda à sexta, das 10h às 20h;
sábados, das 10h às 16h.
RioSul Shopping (Botafogo)
• Rua Lauro Müller, 116, estacionamento G4, setor amarelo. De segunda à
sexta, das 10h às 20h; sábados, das
10h às 16h.
NorteShopping (Cachambi)
• Avenida Dom Helder Câmara, 5.474,
loja: 3.021, cobertura. De segunda
à sexta, das 10h às 20h, sábados, das
10h às 16h.

4

ESTE É O NOSSO BAIRRO | WWW.NOSSOBAIRRO.NET

Renascer de
Jacarepaguá

Dados técnicos
Grupo: Série A
Endereço da quadra: Avenida
Nelson Cardoso, 82,
Largo do Tanque
Enredo: Dois de Fevereiro
no Rio Vermelho
Carnavalescos: Raphael Torres
e Alexandre Rangel
Data de desfile: 2 de março
Horário previsto: 2ª a desfilar
Local do desfile: Sambódromo
Amanheceu, é fevereiro na Bahia
Ê capoeira, é vatapá, é maresia
Os negros e mucamas de outro mar
Acendem velas pra louvar Iemanjá
Jangadas, molhando os pés do pescador
Caymmi, no Abaeté me batizou
Sá Janaína serenou ouvindo
o canto da sereia
Era o espelho refletindo a Lua cheia
Lá vem Gabriela, vestida de conchas
Molhada das ondas, vem da
lavagem do Bonfim
Parece um poema num chão
de alfazema
Cocada morena querendo um quindim

União do
Parque Curicica

Dados técnicos
Grupo: Série B
Endereço da quadra: Rua Aruá,
385, Curicica
Enredo: Eu vi Deus, ela é negra!
Carnavalesco: Wagner Gonçalves
Data de desfile: 5 de março
Horário previsto: 5ª a desfilar
Local do desfile: Estrada
Intendente Magalhães
Oh mãe…
Sua bênção por favor
Pro axé do meu tambor
Não faltar na Romaria
Tem “Rosário” meu andor
Sua vida me inspirou
A lutar no dia a dia
Negra é a luz da divindade
Ventre do amor, maternidade
Planta sorrisos no solo da emoção
Me embala “audaciosa” inspiração
Eu vi Deus! Ela é negra!
O doce mais puro do favo da vida
Porto seguro da nossa união
Guerreira que nunca se dá por vencida

A Bahia tem acarajé, filhos de fé,
timbau na Ladeira
A Bahia tem são salvador,
tem o Pelô e dias de feira

Sim, toda mulher
O que bem quer sabe de cor
Desde menina ao mundo ensina
A ser melhor

Ó iaiá, entra na roda
Quero ver você quebrar
Que as estrelas dão o brilho
e o vento faz o par
Iê, rosas brancas são pra ela
A dona mais bela
Na igreja e no gongá

Rompe os grilhões sociais
Estuda este nosso Brasil
Defende os seus ideais
Do patriarcado hostil
Voz que dá vez a um povo
Ninguém vai calar nossa “gente”
Belas negras presentes!

Iemanjá
Oh senhora das candeias
O meu povo nas areias
Canta pra te homenagear
(Renascer de Jacarepaguá)

Eu sou aliança!
Meu samba diz que a esperança
“Ela não morre, se multiplica!”
Na União do Parque Curicica

Sou eu, sou eu marinheiro só
Sou eu, sou eu mamãe, o seu xodó
Um Rio Vermelho na espuma do mar
Odo yá

Eu sou aliança!
Meu samba diz que a esperança
“Ela não morre, se multiplica!”
Na União do Parque Curicica
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União de
Jacarepaguá

Dados técnicos

Mocidade Unida
da Cidade de Deus

Dados técnicos

Grupo: Série D
Endereço da quadra: Estrada
Intendente Magalhães, 445,
Campinho
Enredo: Africanidades
Carnavalesco: Jorge Caribé
Data de desfile: 3 de março
Horário previsto: 8ª a desfilar
Local do desfile: Estrada
Intendente Magalhães

Grupo: Série E
Endereço da quadra: Rua Edgard
Werneck, 1607, Cidade de Deus
Enredo: Quilombo dos Palmares, um
paraíso negro (reedição de 1996)
Carnavalesco: Gheorge Giordano
Data de desfile: 9 de março
Horário previsto: 7ª a desfilar
Local do desfile: Estrada Intendente
Magalhães

Ôôô, a União chegou colorido odara
Ôôô, é a voz do povo, que vem da senzala
Ôôô, a União chegou colorido odara
Ôôô, é a voz do povo, que vem da senzala

Ele canta e dança, sem dor
Esquecendo as marcas que
o feitor deixou
O meu coração não vai resistir
Explode a raça na Sapucaí

É hora de defender a liberdade
Cantar e ser feliz
Vem celebrar a igualdade
Do jeito que eu sempre quis

Hoje eu vou que vou
Me embriagar de emoção
Lembrar os personagens
Que marcaram a rebelião

Herança, veio dos ancestrais
Nas crenças e rituais
Mê cobre com o verde esperança
Feito sonho de criança
Na força dos meus orixás

Encho o meu peito
De orgulho e euforia
Tristeza nunca covardia
Nos mucambos têm magia, felicidade
Palmares, cenário da Mocidade

Ioiô, firma o batuque no tambor
Iaiá, o seu gingado vem de lá

Ganga Zumba
Foi à voz da libertação
Entre tantos devaneios
Clamava o fim da discriminação

Ioiô, firma o batuque no tambor
Iaiá, o seu gingado vem de lá
Morena turbante amarrado no cabelo
Baiana e seu tabuleiro, deixa girar
Congada, maracatu, capoeira
Brasileira arte de misturar
Sou negro, trago na raça o meu axé
Vem de Congo, Angola, Benin e Guiné
A minha força pra lutar
Um rei, na União de Jacarepaguá
Vestindo as cores de mãe África
Ôôô, a União chegou colorido odara
Ôôô, é a voz do povo, que vem da senzala
Ôôô, a União chegou colorido odara
Ôôô, é a voz do povo, que vem da senzala

Pecuária, agricultura
Extrativismo tão marcante
Brilha a luz dos orixás
Religiosidade fascinante
Batam palmas, vamos sorrir
São três séculos
Vivo o imortal Zumbi
Vem que hoje é festa, amor
Alegria não tem cor
Liberdade clara cor do sol
Negro rei do carnaval
Ele canta e dança, sem dor
Esquecendo as marcas
que o feitor deixou
O meu coração não vai resistir
Explode a raça na Sapucaí
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Caia na folia em segurança
O Carnaval neste ano será entre os
dias 2 e 5 de março. Apesar de faltar poucos dias para a festividade,
devemos desde já atentar para alguns
detalhes imprescindíveis que garantirão a segurança e evitarão que a
animação acabe antes da quarta-feira
de cinzas.

Não dirija com sono, e nem
após ingerir bebida alcoólica

O cansaço extremo pode fazer com
que se durma ao volante e assim
resultar em acidente. Já os riscos de
dirigir embriagado ou sob efeito de
entorpecentes são conhecidos de
todos. A Nova Lei Seca, sancionada em 2017, considera como infração gravíssima a direção sob influência de álcool ou de substâncias
que causem dependência. As penalidades são de multa e suspensão

do direito de dirigir por um ano. Lembrando que a Lei Seca diurna já está
em operação no Rio e permanecerá
até o fim do Carnaval. O ideal é que
se opte pelo transporte público, táxi,
uber ou carona.

Evite coisas que distraiam a
sua atenção, como por exemplo, o uso do celular
Manusear o celular na rua pode atrair
a atenção de pessoas mal intencionadas, tanto para o aparelho, quanto um
facilitador para que elas mexam em
seus pertences sem que você sinta. O
uso de celular ao volante, nem pensar! A infração é considerada como
“gravíssima” pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando multa de
R$ 283,47 e sete pontos na Carteira
Nacional de Habilitação (CNH). Esta
ainda pode ser associada a outra in-

Lei Seca realiza ações
diurnas até o Carnaval

A Operação Lei Seca diurna teve início
no mês passado e se estenderá até o final
do Carnaval. As fiscalizações estão sendo
realizadas em toda a Região Metropolitana e no interior do estado.
Este é o quinto ano consecutivo que
agentes da Lei Seca montam blitzes diurnas. O objetivo da operação é reduzir a
quantidade de pessoas embriagadas ao
volante durante o dia, mas as ações
noturnas continuarão sendo feitas nor-

malmente neste período. Durante todo o
verão, também serão promovidas ações
educativas.
Das 20 mil abordagens realizadas na
operação do ano passado, 1.400 registraram casos de alcoolemia (concentração de álcool no sangue acima do permitido). O número é bastante expressivo, se comparado ao de 2017, em que
foram identificados mil motoristas flagrados sob efeito de álcool.

fração que é a condução de veículo
sem as duas mãos ao volante, que
custa R$ 130,16 e rende mais cinco
pontos na carteira. Lembrando que
o acúmulo de 20 pontos ou mais, no
período de até 12 meses, implica na
suspensão da CNH.

Aglomerações são sempre perigosas
e requerem mais atenção. Por isso,
leve apenas em dinheiro a quantia
suficiente que precisará utilizar e evite
acessórios que ostentem.

Use camisinha

Antes de sair de casa, identifique as
crianças com uma pulseirinha contendo o nome dela, do responsável,
endereço e número do telefone. Isso
ajudará o seu encontro, caso ela se
perca. Se perder ou encontrar alguma criança, vá até a delegacia mais
próxima ou procure um agente público de segurança.

O uso do preservativo nas relações
sexuais, principalmente a camisinha,
é essencial para a prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis,
como AIDS, alguns tipos de hepatites e sífilis, por exemplo. Sem contar o risco de uma gravidez indesejada. Tenha consciência para não se
arrepender depois.

Não carregue para o Carnaval
de rua objetos de alto valor ou
cartões de crédito/débito

Identifique as crianças

Não aja com hostilidade

Mesmo que você tenha razão, não
se indisponha com ninguém nas ruas.
Se observar algum tumulto, afastese com cuidado.
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Jacarepaguá pode ganhar
projeto Segurança Presente
MARIA HELENA DOS SANTOS

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

Foto: Acija

Direito

Direitos dos idosos
Caro leitor, pessoas maiores de sessenta anos, para fins jurídicos, sociais e econômicos são consideradas como idosas. A Lei
10.741/2003 dispõe sobre direitos, deveres e crimes cometidos
contra idosos, dentre outros assuntos. Vamos falar sobre alguns
dos direitos a começar pela informação de que aquele que sofre
violência, seja ela qual for, deve ser denunciada pelo disque 100.
Os que assistem tal prática também deverão fazê-la, tendo como
garantia o anonimato. O idoso que não tem condição financeira
de viver às próprias expensas pode requerer, em juízo, uma pensão alimentícia de seu filho. A previdência social criou um benefício pensando no indivíduo que chega à velhice sem nunca ter
contribuído, chamado LOAS. Para ter direito a esse benefício é
necessário que a renda per capta da família onde se encontra o
idoso receba até ¼ do salário mínimo. Nós já abordamos esse
benefício anteriormente. Também tem direito de requerer junto às
farmácias conveniadas com o Ministério da Saúde o abatimento
no preço dos remédios populares ou sua distribuição gratuita. Para
isso deverá apresentar a receita médica dentro do prazo, devidamente assinada, com uma antecedência de 6 horas para viagens
de até 500 quilômetros ou 12 horas para viagens superiores a essa
quilometragem. A antecedência é importante porque o ônibus de
viagem apenas disponibiliza dois lugares para a gratuidade. Caso
não haja mais lugares, terá direito ao pagamento de cinquenta
por cento sobre o valor da passagem, se tiver interesse em viajar
naquele coletivo. O idoso tem também o direito a um acompanhante nas internações hospitalares, assim como em exames e
seu atendimento é preferencial, obviamente considerando a gravidade do paciente. Dentre os remédios estão os de hipertensão,
asma e fralda geriátrica. Em se tratando de diversão, o idoso pagará somente a metade do valor do ingresso em shows, teatros,
cinemas e outros entretenimentos, independente do dia. O idoso não poderá ser preterido na procura por trabalho por conta
da idade, tendo em vista que é vedada a discriminação de qualquer natureza. O Estatuto do Idoso elenca os crimes cometidos
contra os idosos.
Espero ter contribuído mais uma vez.
Qualquer dúvida entre em contato através do e-mail:
oficinadedireito@gmail.com
Fique em paz e com Deus.

Gutemberg Fonseca explica o funcionamento do projeto Segurança Presente na região
O Segurança Presente, um dos principais projetos do governador Wilson
Witzel para a área de segurança pública, pode chegar a Jacarepaguá. Os gastos com as novas unidades seriam bancados pela iniciativa privada, no caso, a
Associação Comercial e Industrial de
Jacarepaguá (Acija).
No dia 8 de janeiro, o secretário de Governo, Gutemberg de Paula Fonseca, se
reuniu com a diretoria da Acija para abordar a implantação do projeto Segurança Presente na região e relatar a necessidade de se realizar uma parceria pública/privada, visando dar sustentação
financeira ao projeto. Fonseca deixou a
cargo da diretoria da Acija a missão de
materializar esta parceria, contando com
seus sócios, empresários, comerciantes,
prefeitura e demais fontes.

O presidente da associação, Alexandre
Igayara, destacou a importância da região para a cidade, reunindo diversas
indústrias e comércio e expôs que a
Associação Comercial e Industrial de
Jacarepaguá irá empenhar esforços para
obter êxito nas parcerias, mesmo diante
da dificuldade financeira atual do País.

Sobre o Segurança Presente
O projeto que surgiu em 2014, na Lapa,
e tem o objetivo de reforçar o patrulhamento de rua e reduzir a criminalidade. Além deste bairro, o Segurança
Presente já existe no Centro do Rio,
Méier, Tijuca, Ipanema, Flamengo, Lagoa e Leblon e reduziu em cerca de 70%
os roubos a pedestres nestas regiões,
além de realizar mais de 11 mil prisões
e apreensões no Rio.

Pechincha recebe ação
social do Lions Taquara

CaL Silvia Nunes, CaL Ana Paz, Presidente CL Leonard Queiroz, Profa Márcia Cabral e CaL Maria Aparecida Costa

O Lions Clube Rio de Janeiro Taquara
realizou no dia 26 de janeiro a 9ª
Ação de Saúde e Cidadania. O evento
aconteceu no estacionamento da drogaria Raia, no Pechincha. Na ocasião,
foram realizados 177 atendimentos,

que incluíram atividades como aferição da pressão arterial, teste de
glicemia, limpeza de pele facial,
shiatzu, terapia, orientação jurídica,
testes oftalmológicos e oficina de leitura de livros infantis.
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Espaço Pet

Calor excessivo pode levar pets à hipertermia
Por não transpirarem como nós, a
respiração é a única forma que os
animais têm de controlar a temperatura do corpo. Quando o ar está
muito quente, eles ficam ofegantes
a fim de manter o corpo resfriado.
“Os animais não suam como nós. A
troca de calor com o meio externo
é feita por meio da respiração e
coxins (almofadinhas das patas)”,
explica a veterinária Gerusa Valverde (CRMV: 7832 RJ).
O fato de serem quadrúpedes e estarem mais próximos ao chão do que
os humanos faz com que eles absorvam com mais facilidade o calor pela
região torácica e abdominal. A temperatura corporal dos cães e gatos
oscila em torno de 38 a 39ºC. Porém, se eles forem postos a situações
de calor excessivo, o organismo pode
não conseguir regular a temperatura,
gerando problemas graves, como a
hipertermia. Esse quadro é uma es-

pécie de “hiperaquecimento” do corpo,
que compromete o funcionamento de
alguns órgãos. Se o animal não for
socorrido a tempo, pode ir a óbito.
“Em casos de altas temperaturas
corpóreas, que leve a hipertermia,
além de ofegante, o animal pode
vomitar, ficar taquicardíaco e com
mucosas arroxeadas, nos casos mais
extremos. Isso significa que o organismo está privado de oxigênio,
entrando em colapso”, alerta. Segundo Valverde, nesses casos, o tutor
deve pôr imediatamente o animal em
local ventilado ou refrigerado, envolvendo-o com uma toalha embebida
de água e molhar as patas. É importante não excitar o animal, pois ele
deve se manter calmo. “É preciso dar
a primeira assistência em casa, até
que se busque o veterinário. Por ser
caso de urgência, o tutor deve saber como proceder de forma correta”, frisa.

Foto: Internet / Divulgação

Durante o verão é preciso ficar atento ao ambiente onde estão
os pets. Isso porque o excesso de calor pode elevar a temperatura corporal de cães e gatos, causando a hipertermia.

A veterinária revela que as raças que
mais têm sofrido com hipertermia
são os braquicefálicos (cães de focinhos curtos), como pugs, buldogs,
boxer shithzus. Seguir algumas dicas pode evitar que o pet apresente
hipertermia. Confira:
• Mantenha a água da vasilha sempre fresca;
• Deixe o animal em áreas onde tenha sombra para ele passar a maior
parte do tempo;

• Programe os passeios externos para
até 10 horas da manhã, ou então
somente após às 17 horas. Mas, se
o asfalto estiver quente, não saia com
o animal;
• Troque as focinheiras de nylon pelas de ferro;
• Se possível, adquira tapetes gelados para que o pet possa deitar e se
refrescar;
• Jamais deixe o animal dentro de
carros.

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

Seu Pet

“Uma menina
dengosa”

KIARA

“Companheiros
muito fofos”

MIKE
E MILI

“Sou um idoso
carinhoso”

STEVIE

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
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Contabilidade &
Tributos
CLAUDIO SAMEIRO

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

Você está preparado para o
Imposto de Renda 2019?
O mês de março começa neste ano com o Carnaval e com o acerto de
contas com o Leão. A entrega da declaração começa no dia 1º de março,
que coincidentemente cai na sexta-feira, véspera de Carnaval. Caso tenha
dinheiro para ser restituído, aconselho que você faça o envio da declaração logo no primeiro dia. Mas quem tiver imposto a pagar, pode entregar
após a folia, para não estragar a festa.
FIQUE A
TENTO A AL
GUMAS DIC
AS:
ATENTO
ALGUMAS
DICAS:
Se você pretende enviá-la logo no primeiro dia, deverá, desde já, juntar todos os documentos e informações necessários em uma pasta. Quem tiver a
alegria de ter restituição a receber, terá mais chances de recebê-la no primeiro lote, se entregar a declaração logo na primeira semana de março.
Para quem é empregado: Será necessário o Informe de Rendimentos entregue pelo empregador aos seus funcionários. Este documento deverá ter sido
disponibilizado até o dia 31 de janeiro. Se você tem mais de um emprego
deverá obter o documento de cada empregador.
Para quem é autônomo: Quem trabalha por conta própria e presta serviços a pessoas jurídicas também precisará do Informe de Rendimentos.
Recomenda-se fazer um controle e cobrar estes documentos dos seus
contratantes. Você cairá na malha fina se omitir estas fontes pagadoras. Se
você prestou serviços a pessoas físicas, então precisará do Livro Caixa com
os registros dos recebimentos e pagamentos de sua atividade em 2018. O
Livro Caixa permite que o contribuinte pague mensalmente o chamado Carnê
Leão. No Livro Caixa, é possível deduzir a maioria das despesas do consultório ou do escritório, por exemplo.
Para quem tem conta corrente, poupança e aplicações financeiras: Os
bancos devem enviar a seus clientes o Informe de Rendimentos, que informa os rendimentos e saldos das aplicações e contas correntes. Os bancos
costumam disponibilizar este documento em seus sites na internet. É possível pegar na sua agência.
Para quem teve gastos com saúde: Quem fizer a declaração no modelo
completo, poderá deduzir suas despesas com consultas e tratamentos médicos, psicológicos, dentários e outros. Estes gastos devem ser comprovados com recibos e notas fiscais. Deve-se tomar muito cuidado, pois costumam ser alvo da Malha Fina. Nos comprovantes, deve constar, obrigatoriamente, o nome do beneficiário do serviço e de quem está pagando. O fisco
entende que o pagador e o beneficiário podem ser pessoas diferentes.
Para quem paga plano de saúde: Quem fizer a declaração no modelo completo, poderá deduzir as despesas com plano de saúde. Estes gastos também devem ser comprovados por meio das faturas pagas. Não há limite
de dedução para eles, porém, deve-se tomar alguns cuidados. Os gastos
reembolsados pelas operadoras não são dedutíveis, neste caso, o contribuinte deve descontar na hora do preenchimento da declaração. Outro alerta
é de que você poderá ser questionado pela Malha Fina se além de pagar
plano de saúde você apresentar recibos de pagamentos médicos, por
exemplo. Você deverá ser capaz de explicar os motivos disso.
Para quem teve gastos com educação: Se você fizer sua declaração no
modelo completo, poderá deduzir as despesas com educação. A dedução destes gastos não é de 100%. Em 2018, este limite foi de R$3.561,50
por ano e por beneficiário.
No final deste mês, a Receita Federal informará os novos valores e limites para
preenchimento da declaração. Saiba mais em www.receita.fazenda.gov.br
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Confira a importância do sono na saúde
Quando o cansaço é muito, as concentrações de cortisona reduzem e as
de melatonina aumentam no organismo. Surge então, a vontade de dormir. Neste momento, o corpo passa
a reorganizar seus sistemas. “O sono
se destina à recuperação pelo organismo
de um possível débito energético estabelecido durante a vigília. Mas também mantém o equilíbrio geral do
organismo, das substâncias químicas
no cérebro que regulam o ciclo vigília-sono, a consolidação da memória,
a regulação da temperatura corporal,
entre outras”, expõe Lidia Sabaneff
(CRM: 853321), otorrinolaringologista do Hospital Rios D'Or.
A maior parte das funções mentais
e físicas são comprometidas quando
não alcançamos nossa necessidade de
sono. Um estudo feito por especialistas da National Sleep Foundation, um
instituto de pesquisa dos Estados
Unidos, apontou a quantidade diária de horas de descanso que são
necessárias de acordo com cada faixa etária. Confira:

Uma noite mal dormida pode fazer
com que a pessoa apresente no dia
seguinte cansaço, dificuldade de concentração, olheiras, fadiga, olhos secos
e irritação. Segundo Sabaneff, não
dormir o suficiente pode causar vários outros efeitos no organismo extremamente prejudiciais à saúde. “Quem
dorme menos de seis horas por noite
está mais propenso a desenvolver
doenças mentais, diabetes do tipo II,
além de correr um risco quatro vezes maior de sofrer com os sintomas
de um derrame”, alerta a médica.
Por outro lado, dormir demais também é prejudicial. Uma pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) em parceria com o Instituto do Sono no World Congress on
Brain, Behavior and Emotions, realizada no ano passado, mostrou que
dormir além do necessário gera a
tendência de desenvolver doenças
cardiovasculares e hipertensão. “Em
geral, essa necessidade está atrelada
à má qualidade do sono, quando sofre muitas interrupções, por exemplo.

• Recém-nascidos (0-3 meses): 14 a 17 horas;
• Bebês (4-11 meses): 12 a 15 horas;
• Crianças de 1-2 anos: 11 a 14 horas;
• Crianças de 3-5 anos: 10 a 13 horas;
• Crianças em idade escolar (6-13 anos): 9 a 11 horas;
• Adolescentes (14-17 anos): em torno de 10 horas;
• Jovens e adultos (18-64): 7 a 9 horas;
• Idosos (a partir de 65 anos): 7 a 8 horas.

Foto: Internet / Divulgação

O sono é o tempo que o corpo utiliza para recuperação das
atividades do dia e assim se recarregar para o próximo.

Essa fragmentação impede que a
pessoa atinja as fases mais profundas do sono nas quais o corpo se
revigora”, esclarece a otorrinolaringologista acrescentando que, a cada
vez que a pessoa desperta, a pressão
arterial e a frequência cardíaca aumentam. A continuidade desse fenômeno desordena essas funções contribuindo para o surgimento de doenças
cardiovasculares.

Os cochilos durante o dia também são
inadequados e podem ser sinal de
problemas de saúde. “As sonecas
podem ser indicadoras de estresse e
insônia. Estudos do Programa de Pesquisa do Sono e Saúde da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos,
mostram que 60 minutos ou mais de
soneca durante o dia é um sinal de que
há algo errado com a rotina de sono
ou com a saúde”, menciona.

Alguns hábitos podem favorecer a qualidade do sono:
• Vá para a cama somente na hora de dormir;
• Tenha um quarto adequado: limpo, escuro, sem ruídos e confortável;
• Não faça uso de álcool, café e nem refrigerantes próximo ao horário de
ir para a cama;
• Não utilize medicamentos sem orientação médica;
• Se tiver dormido pouco nas noites anteriores, evite cochilar de dia;
• Jante moderadamente em horário regular e adequado;
• Não leve problemas para a cama;
• Realize atividades repousantes e relaxantes preparatórias para o sono;
• Seja ativo física e mentalmente.
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Cardoso Fontes realiza campanha
especial para doação de sangue
A iniciativa visa incentivar a adesão
de doadores e relembrar os veteranos
a respeito da importância deste ato.
Doar sangue é um procedimento seguro e o material utilizado é descartável. Quem faz uma vez não é obrigado a doar sempre. No entanto, é
essencial que pessoas saudáveis
ajudem regularmente, pois os bancos de sangue têm necessidade de
manter estoque.
Para realizar a doação é necessário
levar um documento original com
foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional) e

atender a alguns requisitos, confira:

Requisitos para doar:
• Ter entre 16 e 69 anos (menores de
idade necessitam de autorização de
responsáveis);
• Pesar mais de 50 kg;
• Estar bem de saúde;
• Evitar alimentos gordurosos nas 3
horas que antecedem a doação;
• Não praticar exercícios físicos e não
ingerir bebida alcoólica nas 12 horas
anteriores à doação;
• Evitar fumar 2 horas antes da doação;
• Não é necessário estar em jejum;
• Não ter feito tatuagem, maquiagem

definitiva ou colocação de piercing nos
últimos 12 meses;
• Não pode doar quem teve dengue
ou zica há menos de um mês ou fez
algum procedimento cirúrgico nos
últimos seis meses e quem doou sangue nos últimos 60 dias (homens) ou
90 dias (mulheres);
• Grávidas e mulheres amamentando
também estão impedidas de doar.

Hemonúcleo do HFCF
O hemonúcleo do HFCF é responsável pelo abastecimento de toda
a demanda do hospital e fica localizado na Avenida Menezes Cortes, 3.245 (Estrada Grajaú-Jacarepaguá) e funciona de segunda à
sexta-feira, das 8 às 12 horas, no
primeiro andar da Unidade de
Pacientes Externos (prédio do am-

Foto: Ascom/ HFCF

Com a proximidade do Carnaval, o hemonúcleo do Hospital
Federal Cardoso Fontes (HFCF) promoverá uma campanha especial de coleta de sangue no sábado, dia 23 de
fevereiro, das 8 às 17 horas.

bulatório). No sábado, dia 23,
funcionará excepcionalmente
para a campanha. Telefone de
contato: 2425-2255 ramal: 260.
Não é preciso agendamento.
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Notas

Descubra como
proceder em casos
de objetos achados
ou perdidos no BRT

Música

Término

Venda de ingressos para o
Rock in Rio já tem data definida

Horário de verão
termina dia 17

Foto: Leo Costa

Achados e
Perdidos

Se você perdeu ou encontrou algum
objeto ou documento no BRT, pode
comparecer no setor de Achados
e Perdidos, que fica no CCO, prédio ao lado do Terminal Alvorada,
na Barra da Tijuca. O atendimento
é de segunda a sexta-feira, das 8 às
20 horas, e no sábado, das 9 às 14
horas. É possível também realizar
a consulta no site brt.rio, na seção
Achados e Perdidos.

IPTU

Foto: Divulgação / Internet

Fique de olho no
calendário para
pagamento
do IPTU

Os moradores do Rio de Janeiro que
optaram por pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) à vista
tiveram até o dia 7 de fevereiro para
usufruir do desconto de 7% no valor total. Porém, é possível parcelar o tributo em até dez vezes. O
imposto pode ser pago em qualquer
agência bancária credenciada pelo
município, caixas eletrônicos, casas
lotéricas e pela internet. Quem preferir, também pode optar pelo débito automático, cadastrando-se
junto ao banco em que o contribuinte possua conta corrente. Confira as datas para pagamento:

Os moradores dos estados das
regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste
e do Distrito Federal deverão atrasar os relógios em uma hora no dia
17 de fevereiro. O motivo é o fim
do horário de verão que tem seu
término a partir da zero hora. A
escolha da data para início e término do horário de verão foi
estabelecida desde 2008 pelo
Decreto 6.558.

Alertas
Os organizadores Rock in Rio divulgaram no mês passado que a data oficial para início da venda de ingressos para
o festival é 11 de abril, a partir das 19
horas. A compra das entradas poderá
ser feita pelo site oficial do Rock in Rio

(http://rockinrio.com/rio/pt-BR) e os valores não foram divulgados até o fechamento desta edição. Os shows acontecerão nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, no Parque
Olímpico, na Barra da Tijuca.

Desburocratização
Legislação urbanística é simplificada
com novo código
O novo Código de Obras e Edificações simplificado foi sancionado
no mês passado pelo prefeito Marcelo Crivella. Com ele, a legislação
urbanística da cidade passa a ter só
41 artigos, que substituem os mais
de 500 que existiam até então.
Segundo a Prefeitura do Rio, o objetivo foi a criação de um código
mais moderno e simples para quem
quiser realizar obras ou construir
novos empreendimentos. Além dis-

so, a medida visa desburocratizar
o licenciamento.
Entre as mudanças estão a não
obrigatoriedade de elevador em
prédios com quatro ou cinco
pavimentos, a liberdade de escolha quanto ao andar para a
construção de área de lazer infantil, varandas sem limite de área
edificável, além da permissão
para construção de marquises,
antes proibida.

Carnaval 2019
Venda de camarotes na
Sapucaí supera 2018
A quantidade de ingressos vendidos
para as áreas VIPs da Sapucaí neste carnaval superou a marca dos 80%
obtidos na folia do ano passado.
Faltando cerca de 40 dias para os
desfiles, já foram vendidos 85% dos

camarotes. A expectativa da Liga
Independente das Escolas de Samba, uma das responsáveis pela organização da festa, é a de que até
o carnaval cerca de 98% dos ingressos sejam comprados.

Lei obriga Waze
e Google Maps a
emitirem alertas
sobre áreas de risco
A partir de agora, aplicativos de
geolocalização, como o Waze e
o Google Maps serão obrigados
a enviarem notificações aos seus
usuários, caso os mesmos estejam
próximos a áreas de risco de crime no município do Rio.
A nova regra foi sancionada pelo
prefeito Marcelo Crivella no dia 15
de janeiro, pela lei 6.469. A mudança foi motivada visando oferecer
maior segurança aos motoristas,
tendo em vista a grande quantidade de casos de pessoas que entraram em áreas de risco sem saber, já que os aplicativos sempre
oferecem o trajeto mais curto.

Você Repórter
Envie foto dos
problemas de
Jacarepaguá
O nosso portal possui uma seção
especial para o envio de fotos e
reportagens. No jornal impresso
o material poderá ser publicado
na seção “Repórteres de Jacarepaguá”. www.nossobairro.net /
redacao@nossobairro.net
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Novas autoridades são apresentadas
na reunião do CCS
O Condomínio Vila Carioca, no Anil, sediou no dia 31 de
janeiro a primeira reunião do Conselho Comunitário de
Segurança da 18ª AISP, de 2019.
No encontro, que contou com a participação de mais de 80 pessoas, foram expostas as demandas da população, incluindo a falta de iluminação
pública em vias do bairro; o não recolhimento de lixo em determinados pontos; a condição precária de
rampas que asseguram a acessibilidade dos cadeirantes; entre outros.
As novas autoridades de segurança
da região destacaram a importância
de a população denunciar, não participar de eventos promovidos por criminosos e nem comprar objetos de
origem duvidosa. “Fiscalize! Faça
meia-culpa! Não seja cúmplice”, alerta o novo delegado Maurício Mendonça, titular da 32ªDP (Taquara). Já
os delegados Leonardo Machado, titular da 41ªDP (Tanque); e o delegado Rogério Santana, titular da
28ªDP (Praça Seca) se colocaram a
disposição da população para auxiliar no combate à criminalidade.
O major Henrique, representando o
tenente-coronel Rubens Castro Peixoto Junior, comandante do 18ºBPM
(Jacarepaguá), destacou o ataque à
mancha criminal como a principal
meta. Para isso, a corporação conta com o apoio da população por

meio de denúncias pelo telefone
97255-9613, que funciona 24 horas.
“Neste primeiro mês, conseguimos
efetuar prisões, apreender armamentos ilegais e aumentamos as blitzes
na região”, destacou.
O superintendente regional de Jacarepaguá, Leandro Marques, apresentou um panorama sobre o funcionamento das Clínicas da Família da
região, ressaltando mudanças no
atendimento. Na ocasião, a moradora
Ana Paula Ribeiro descreveu o projeto gratuito “Mão na massa e mão
na graxa”, que certificará a cada seis
meses os participantes. O objetivo
da iniciativa é capacitar jovens para
o mercado de trabalho.
O Conselho Tutelar da Taquara, representado por Giucimare Paiva, informa que estão abertas até março as inscrições para conselheira
tutelar. Informações: 3347-3291 ou
3347-3238. Esteve também presente
no evento o representante da 7ª
IGM da Praça Seca.
O próximo encontro será no dia 28
de fevereiro, às 9 horas, na associação de moradores do condomínio Rio 2, que fica em Curicica/
Nova Barra.

Autoridades de diversos segmentos da área de segurança

Leandro Marques, Superintendente de Jacarepaguá
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Monte seu look de Carnaval
Foto: divulgação

Fale com a XVI R.A.
Jacarepaguá
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Carolina Walliter cria seu estilo para o Carnaval

A XVI R.A. Jacarepaguá disponibiliza o
telefone 3015-4010 e o Facebook
@admregionaldejacarepagua para sugestões, dúvidas e reclamações da região relacionadas a alçada da Prefeitura
do Rio. A XVI R.A. Jacarepaguá compre-

ende os bairros Anil, Colônia, Gardênia
Azul, Curicica, Jacarepaguá, Rio das
Pedras, Freguesia, Pechincha, Taquara,
Tanque, Praça Seca e Vila Valqueire.
Endereço:
Praça Barão da Taquara, 9, Praça Seca.

O Carnaval é uma excelente oportunidade para quem gosta de ousar nas cores
e brilhos. A dica para maquiagem é optar por sombra na cor azul e o glitter com
tons em prata ou dourado. Lembrando
que o ideal é deixar o mais natural possível. Não esqueça que lápis, delineador
e rímel devem ser à prova d’água.
Para os cabelos, podem ser boas opções
de penteados colocar uma tiara com flores coladas ou deixar os cabelos soltos e
em um dos lados prender com grampos e

colocar adereços na diagonal da cabeça.
Para as roupas, não é preciso gastar
muito. Utilizar uma simples saia rodada
pode servir de inspiração para montar
fantasias de boneca, baiana, bailarina,
fada e até mesmo caipira. Com um body
é possível montar looks como coelhinha,
mágica, tigresa ou heroína. Alguns acessórios como colares e brincos de contas
e missangas completarão o visual e farão toda a diferença. Use a sua criatividade e boa folia!
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Volta às aulas e a alimentação saudável

A consultora em nutrição da Associação Brasileira das Indústrias
de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados
(ABIMAPI), Marcela Tardiolli, destaca que as crianças devem levar
como merenda uma fonte de carboidratos (pães, biscoitos ou cereais
matinais), uma de fibras e minerais
(frutas ou sucos) e uma de cálcio
(leite, queijo ou iogurte).
O carboidrato, por ser a principal
fonte de energia para o corpo, garante o melhor aproveitamento das
crianças nas atividades escolares,
como capacidade de concentração
e mais disposição para as aulas
extras, como natação e outros es-

portes. "Outro ponto que não deve
ser colocado de lado é a hidratação,
seja com uma garrafinha de água ou
sucos naturais, por exemplo, principalmente nesta época do ano, por
conta das altas temperaturas do
verão", sugere Tardiolli.
Nem sempre as cantinas das instituições de ensino oferecem lanches
saudáveis, por isso, a melhor opção
é carregar na lancheira opções leves, nutritivas e de aceitação da criança. "Cuidado com os excessos de
doces e refrigerantes. Além de serem muito calóricos e contribuírem
para um ganho de peso exagerado.
O refrigerante, por exemplo, apesar
de dar a sensação de refrescância

Foto: Internet / Divulgação

Pipoca, sorvete, cachorro-quente, refrigerante são algumas das delícias escolhidas pela criançada como lanches
durante as férias. Porém, o retorno às aulas é uma excelente oportunidade de optar por uma boa alimentação ou,
até mesmo, iniciar o processo de reeducação alimentar.

quando ingerido, contém sódio, o que
pode deixar o corpo desidratado", adverte a consultora em nutrição. Por

isso, é necessário ficar de olho nos rótulos e, principalmente, na alimentação da criançada.

Foto: Internet / Dvulgação

Foto: Internet / Dvulgação

Fique atento ao peso da Fundação Cecierj abre inscrimochila dos alunos
ções para Pré-Vestibular Social

Com o início do período letivo é preciso
atentar para a quantidade de itens carregados pelos estudantes em suas mochilas. Isso porque, para evitar problemas
como desvios na coluna vertebral, especialistas recomendam que o peso das
bolsas não ultrapassem a 10% do peso do
aluno. Por exemplo, se uma criança ou
adolescente tem 30 quilos, deverá carregar, no máximo, 3 quilos. Os pais e responsáveis devem ficar atentos para que
materiais que não serão utilizados no dia

sejam deixados em casa, assim como aparelhos eletrônicos, brinquedos e roupas.
Uma opção para reduzir o peso são as
mochilas de carrinho, que devem ter a
alça articulada em altura apropriada para
que as costas da criança fiquem retas enquanto carregam. Para adolescentes e
jovens, o ideal é que a mochila seja de
duas tiras e estejam bem tensionadas
para que fique bem junto ao corpo, a
uma distância aproximada de cinco centímetros acima da cintura.

O Pré-Vestibular Social (PVS), da fundação Cecierj, está com mais de 11 mil vagas abertas para os alunos que prestarão
vestibular neste ano. O curso é totalmente gratuito, inclusive o material didático, e
é voltado para quem concluiu o ensino
médio ou está cursando o terceiro ano. O
objetivo é preparar esses estudantes para
o Enem, em cursos de tecnólogos, concursos públicos e vestibular do Cederj, que
oferece vagas de ensino a distância nas
universidades públicas estaduais.
O curso será realizado em 50 polos de
ensino, inclusive no Colégio Estadual

Stella Matutina, que fica no Tanque. Todos
eles terão aulas presenciais de língua portuguesa/literatura brasileira, redação, matemática, física, química, biologia, geografia
e história. Inglês e espanhol serão à distância. As inscrições vão até o dia 14 de
fevereiro e devem ser feitas pelo site
www.cederj.edu.br/prevestibular.
Informações: facebook.com/pvscecierj/
Colégio Estadual Stella Matutina
Rua Cândido de Figueiredo, 181 – Tanque
Telefone da escola: (21) 2332-2626 /
(21) 2332-2627
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Centro Histórico de Salvador

Elevador Lacerda

“São Salvador da Baía de Todos os Santos” este foi o
primeiro nome que a capital da Bahia recebeu.

Farol da Barra

Fundada em 1549 pelo primeiro governador do Brasil, Thomé de
Sousa, a cidade de Salvador foi
planejada e construída para ser a
capital da América Lusitana, dando
início à colonização efetiva de
nosso País.
Salvador foi a maior cidade brasileira até o início do século 19. Em
1808, tornou-se a primeira sede da
Coroa Portuguesa no Brasil. Atualmente, a capital da Bahia abriga cerca de três milhões de habitantes. Sua cultura é considerada
como o principal centro da cultura
afro-brasileira, mas também mescla
características de portugueses, indígenas e asiáticos, preservando inestimável patrimônio histórico.

Centro Histórico de Salvador

O núcleo histórico do município é
tombado pelo Iphan e reconhecido
pela Unesco como patrimônio da
humanidade, desde 1985. O local
preserva ainda muito do que existiu na cidade nos séculos 17 e 18,
principalmente as igrejas.
Mercado Modelo

Pontos turísticos:
Elevador Lacerda
Inaugurado em 1873, foi o primeiro elevador no mundo a servir de
transporte público e o mais alto desse
tipo. Possui duas torres, quatro cabines com capacidade para 128 pessoas e 73,5 metros de altura. A viagem dura 22 segundos, funcionando
24 horas por dia.

Este mercado popular possui mais
de 250 lojas com grande variedade
de artigos de arte, artesanato, lembranças, além de restaurantes.

Considerado como o mais antigo da
América, o Farol de Santo Antônio,
mais conhecido como Farol da Barra,
é muito famoso por sua vista panorâmica. Ele foi construído em 1698,
mas só foi aberto à visitação em
2011. As escadas da torre têm 22
metros de altura (equivalente a um
prédio de sete andares). Seu faroleiro
acende diariamente ao pôr do sol e
só desliga ao amanhecer.

Maior carnaval do mundo
A cidade de Salvador já apareceu no
livro dos recordes por ter o maior carnaval do mundo. A festa dura mais de
uma semana e reúne foliões do Brasil e de diversos países, que lotam as
ruas e se divertem com blocos e bandas sobre palcos fixos ou ambulantes,
chamados de trios elétricos, uma invenção dos baianos.
Os trios contam com a participação de
vários cantores famosos. Mas, nem só
de axé, samba e frevo vive o carnaval
da Bahia. O evento atrai músicos de
todo o Brasil, misturando vários ritmos,
inclusive a 5ª Sinfonia de Beethoven.
Aproveite o feriado estendido e curta
o carnaval em Salvador. Neste ano, a
folia acontece por lá entre os dias 28
de fevereiro e 6 de março.

Rede hoteleira:
Mercure Salvador Rio Vermelho Hotel
www.accorhotels.com
Hotel Deville Prime Salvador
www.deville.com.br
Fera Palace Hotel
www.ferapalacehotel.com.br
Sotero Hotel
www.soterohotel.com.br
Marazul Hotel
www.marazulhotel.com.br
Portobello Ondina Praia
www.portobellohoteis.com.br
Real Classic Bahia
www.realclassicbahiahotel.com.br
Fiesta Bahia
www.fiestahotel.com.br
São Salvador Hotéis e Convenções
www.saosalvador.tur.br

Fotos: felizmelhoridade.com.br, worldtravelguide.net, Jornal Grande Bahia, Guia Viagens Brasil / Divulgação / Internet

Curta o Carnaval em Salvador
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GM reforça o patrulhamento
durante a volta às aulas
Para agravar a fluidez do trânsito, as
consequentes paradas indevidas de
vans escolares e de responsáveis (ou
não), para o embarque e desembarque de alunos, acabam gerando intensos transtornos.
No intuito de evitar engarrafamentos, a Guarda Municipal (GM) realiza neste mês a Operação Volta às
Aulas. A iniciativa tem o objetivo
de reforçar o patrulhamento em vias
que apresentam maior movimento
de veículos e de grande concentração de escolas públicas e privadas,
além de aplicar multas aos infratores e tornar mais seguro o embarque
e desembarque dos estudantes.
Confira algumas dicas da GM para quem
vai deixar ou buscar alunos na escola:

Foto: Ricardo Cassiano / Site Prefeitura do Rio de Janeiro

O período de regresso às aulas já causa congestionamentos devido ao aumento no fluxo de veículos nas ruas.
• Não faça fila dupla;
• Não pare em local indevido;
• Não ocupe as calçadas, dificultando a passagem de pedestres;
• Faça paradas rápidas;
• Em caso de carros com apenas
duas portas, deixe o banco do carona já abaixado para facilitar a
entrada no veículo;
• Combine previamente um ponto de encontro para o embarque
e desembarque, antes ou depois
do portão da escola ou em ruas
transversais;
• Siga a fila indiana e, no caso da utilização de transporte escolar, confira se o veículo é legalizado.

Foto: Facebook BRT Rioo

Na mira
do leitor
Na mira
do leitor

POSITIVO

Apesar de lamentável o fato de um cãozinho ter sido abandonado dentro do BRT, o positivo deste mês vai para a atitude da equipe do consórcio que administra os articulados que, ao encontrarem o animal, o
conduziram até um pet shop. No local, ele recebeu tratamento e já foi
adotado. Praticar maus-tratos contra os animais é crime. Quem maltrata ou abandona um animal pode ser condenado a multa e detenção,
de três meses a um ano.

NEGATIVO

O alto valor do pedágio na Linha Amarela, que liga as zonas norte e oeste
do Rio. Os usuários são obrigados a pagar tarifa de R$7,20 em cada sentido da via expressa. Em dezembro, a cobrança no sentido Fundão havia
sido suspensa pela Prefeitura, mas a Justiça concedeu liminar aprovando
o retorno da mesma.

Atenção leitor! Este espaço é destinado a participação de todos. Envie os dados principais com foto do ponto positivo ou negativo de Jacarepaguá para o e-mail: redacao@nossobairro.net
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Lixo Zero aplicará multas aos foliões que sujarem as ruas

A multa para quem for flagrado
pelas equipes urinando em via pública é de R$ 563,30, de acordo com
o Artigo 103-A da Lei de Limpeza
Urbana. Para descarte irregular de
pequenos resíduos, como lata ou
garrafa de bebidas em geral, copos
plásticos, guimba de cigarro, papel
de bala, chocolate, biscoito, entre
outros, é de R$ 205,60.
No Carnaval do ano passado, o
programa aplicou, entre os dias 9
e 14 de fevereiro, 1.047 multas,
sendo 758 por urinar em vias públicas e 289 por descarte irregular
de pequenos resíduos. “A multa
ainda é necessária para que tenhamos uma cidade mais limpa. Porém,
sonhamos com o dia em que os
cidadãos estarão tão cientes de

Foto: Divulgação / Comlurb

O Programa Lixo Zero vai mobilizar centenas de agentes
de fiscalização da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e guardas municipais para atuarem no carnaval do Rio.
suas responsabilidades em defesa
do espaço público, que ela perderá sua
função. É por isso que incentivamos
e promovemos, rotineiramente, campanhas de conscientização em todas
as regiões da cidade", expõe Tarquinio
de Almeida, presidente da Comlurb.
A Companhia Municipal de Limpeza Urbana recolheu no carnaval de
2018 mais de 600 toneladas de lixo
durante a passagem de blocos e
desfiles nas ruas do Rio.

Como funciona:
O agente de limpeza urbana, ao verificar algum desrespeito à Lei 3273, aborda o cidadão, informa a infração cometida e solicita seu CPF, a fim de emitir
Auto de Constatação. O guarda imprime a multa, utilizando smartphone e impressora portátil, contendo a descrição
da infração, orientações, prazos para

REPÓRTER DE JACAREPAGUÁ
MOTORISTA FUMANDO NA DIREÇÃO

pagamento e eventual recurso. Posteriormente, o infrator poderá emitir, via
internet, o auto de infração e boleto de
pagamento. Eventuais recursos deverão
ser protocolados presencialmente na
sede da Comlurb. O cidadão que for multado e não pagar poderá ter seu nome
inscrito no Serasa. Caso haja recusa na

entrega do documento de identificação
com o número do CPF, o infrator deve
ser informado sobre o teor do art.º 68
da LCP (Lei de Contravenção Penal) que
determina a obrigatoriedade da identificação. No caso de infrator turista internacional o agente solicita o passaporte
como documento de identificação.

Inscrição para a 12ª Conferência
Distrital de Saúde do Rio de Janeiro
Foto: Internet / Divulgação

Ao passar pelo Largo da Taquara na manhã do dia 12 de dezembro fiquei surpresa com a grande quantidade de motoristas fumando ao volante. Presenciei três condutores em menos de cinco minutos com o braço do lado de fora segurando o cigarro entre
os dedos e parados no sinal. Isso tudo bem próximo a uma viatura da PM.
Roberta Paz
ESPAÇO DEDICADO AO LEITOR QUE “FLAGRA” OS FATOS DE JACAREPAGUÁ. ENVIAR FOTO,
TEXTO E NOME PARA REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET. ASSUNTO: REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ

Estão abertas as inscrições para a Conferência Distrital do Rio de Janeiro, que acontecerá no dia 16 de março. São critérios e
requisitos para o credenciamento de entidades que participarão das Conferências
Distritais e da 13ª Conferência Municipal
de Saúde da cidade do Rio de Janeiro:
I – cópia de estatuto em vigor, devidamente registrado em cartório de pessoa jurídica no qual deve constar:
• Desenvolvimento das atividades voltadas para defesa da cidadania;
• Inexistência de fins econômicos e de
vinculação político-partidária;
• Nenhum tipo de distribuição de lucros,
nem remuneração dos membros e de
sua diretoria;
• Área de abrangência que permita sua
atuação para todo o município, caso haja

pretensão de atuação no CMS, e do exercício das atividades do Conselho Distrital.
II – registro ou protocolo do registro no
cartório civil de pessoas jurídicas, da ata
de eleição em vigor.
III – cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do
Ministério da Fazenda atualizado.
IV – requerimento de presidente e/ou representante legal da entidade solicitando
o credenciamento da mesma para participar do processo de escolha dos membros
para composição dos Conselhos de Saúde, acompanhado de cópia do Registro de
Identidade do seu representante.
Informações:
cdsap4@gmail.com ou do telefone
96425-5371.
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Agenda Cultural
imaginário”. Para todas as idades, o espetáculo traz à cena temas como amor,
preconceito e empoderamento feminino.
Adaptado do clássico de Molière e inspirado na peça de Jean-Baptiste Poquelin.
R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia). Às 17h
Dia 26 - A peça teatral “Coquetel Molotov”
reúne nove cenas que vão do crime
passional ao romance arrebatador, passando por temas políticos atuais e preconceitos na sociedade. Às 20h. R$ 20
(inteira) | R$ 10 (meia)
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/

Monarco no
Teatro Bradesco

Lopes, um dos fundadores e integrantes
do 4 amigos, e também integrante do
Comédia ao Vivo, apresenta seu show
“Comediante, Casado e Pai...”. Às 21h30
Dias 23 e 24 - Beatles para Crianças 2 A bagunça continua traz um novo repertório de canções ainda não apresentadas
para a criançada como ”Sargent Peppers
Lonely Hearts Club Band”, ”She loves you”,
Obladi Oblada”, ”Octopus Garden” e muitas outras. Múltiplas sessões. Consulte o
site do teatro para valor dos ingressos.
KM DE VANTAGENS HALL
Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Dias 9 - O maior encontro do Rock Brasileiro com Os Paralams do Sucesso &
Skank. Às 22h.
Foto: Divulgação

Dia 1 (até dia 28) - Exposição "Vozes e
sensações". Tendo a cor como idioma
universal, a mostra tenta compor uma
nomenclatura. Telas do artista plástico
Hilário Silva Neto. Das 14h às 21h, de terça
à sexta, nos dias e horários das atrações.
Dia 14 (até dia 23) - Peça teatral “Confissões de um senhor de idade”, com Flavio
Migliaccio. Quintas, sextas e sábados, às
21h. R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia). Às 21h.
Dia 24 - Peça teatral infantil “O doente

Dia 1 (até dia 16) - 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 teatral. Múltiplas sessões. Para mais detalhes consulte
o site do teatro.
Dias 9 e 10 - "Orquestra para pequenos" é
um concerto musical de desenhos com temas dos mais diversos sucessos que marcaram época na televisão e cinema. Múltiplas sessões. Consulte o site do teatro.

Dia 14 - Show com o cantor Monarco. O
cidadão Hildmar Diniz, carioca de Cavalcanti,
85 anos, é hoje o mais legítimo representante de um samba que se mantém vivo,
resistindo às agonias eventualmente impostas pelo tempo e pelas novidades. Participação especial de Zeca Pagodinho e
Alcione. Às 22h. Consulte o site do teatro
para valor dos ingressos.
Foto: Arnaldo J. G. Torres / Divulgação

Foto: Divulgação

TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788

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

Dias 16 e 17 - O show infantil “Carnaval Palavra Cantada!!!” traz a dupla Paulo e Sandra
viajando pelos ritmos brasileiros e explorando a percussão como chave da atenção
das crianças. Múltiplas sessões. Consulte o
site do teatro para valor dos ingressos.
Dia 20 - Stand Up Comedy com Dihh

Paralamas & Skank juntos na Barra

Dia 15 - As bandas Bush & Stone Temple
Pilots apresentam o show “Revolución
Tour 2019”. Às 21h25.

Em cena, o ator, autor e diretor
sintetiza seus 84 anos de vida, dividindo com a plateia as experiências de uma trajetória dedicada à
arte de interpretar.

Monarco, que divulga seu mais
novo álbum, é hoje o mais legítimo representante de um samba que se mantém vivo, resistindo às agonias eventualmente impostas pelo tempo e pelas
novidades. O show conta com
participações especiais de Zeca
Pagodinho e Alcione.

As bandas Os Paralamas do Sucesso e Skank se reunem para o maior
encontro do rock brasileiro.

Dia 14, às 22h

Dia 9, às 22h.

Dias 14 até 23, às 21h.
R$ 40,00 (inteira)
R$ 20,00 (meia)

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

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

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

Em um diálogo com Deus, Flavio
conta suas histórias, memórias,
saudades e até tristezas. Tudo com
muito bom humor, que sempre foi
sua marca.

/ Reprodução Facebook DowntownRJ
Foto: Divulgação
Thyago_Andrade

Foto: Internet / Divulgação

Foto:
Divulgação
/ Reprodução Facebook DowntownRJ
Foto:
Internet
/ Divulgação

Flavio Migliaccio
no Teatro Sesi
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mato cresceu nos terrenos abandonados. Tais condições estão contribuindo
para constantes assaltos a quem passa por lá e em áreas adjacentes.
Sem contar que a via virou um grande depósito de lixo e entulhos. A sujeira
atrai ratos, baratas e moscas que estão sempre invadindo as casas dos
moradores. No dia 14 de janeiro uma equipe da Comlurb utilizou máquina e
caminhões para recolher o material, mas a limpeza foi superficial, como sempre!
José Maria Montes
Resposta da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb): A Comlurb
tem mantido a rotina de manutenção no local, inclusive no dia 17 e 18 de
janeiro houve uma grande limpeza, com remoção de materiais leves, entulhos.e
bens inservíveis.
A varrição é feita duas vezes por semana. A coleta domiciliar as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 18 horas, a roçada é mensal, e a remoção de
entulhos e bens inservíveis de 15 em 15 dias.
A Comlurb reitera o pedido para que os moradores ofertem o lixo na rua no máximo
uma hora antes do horário de o caminhão coletor passar, impedindo que o mesmo
seja revirado por catadores ou animais.
Em relação a entulhos e bens inservíveis, é fundamental que os moradores não
coloquem na rua. O correto é fazer contato, via WhatsApp, com a Central de
Atendimento 1746 da Prefeitura. O número é: 98909-1746.
OBS: A equipe do JNB entrou em contato com a Rioluz, mas não obteve
resposta com relação a carta da leitora.
DESMATAMENTO E CONSTRUÇÕES ILEGAIS
Somos moradores da AME-Associação dos Moradores do Vale do Eldorado
- Freguesia, e pedimos ajuda para um sério problema que vem ocorrendo no limite da Comunidade do Tirol e do Bosque da Reserva Florestal
que tomamos conta, de acordo com a Prefeitura. Recebemos informações
de que existem vários desmatamentos e loteamentos, inclusive com construções ilegais já sendo levantadas nestas áreas e que a ideia dos grileiros seria
de derrubarem a cerca da Prefeitura que limita estas áreas e avançarem para
dentro da Reserva Florestal. Já fizemos inúmeras denúncias e ainda não
obtivemos resposta.
Fabiana Garanho
Resposta da Superintendência Regional de Jacarepaguá: Somos interlocutores
e estamos aguardando a resposta do órgão fiscalizador.

DESCASO NA FREGUESIA
Moro na Freguesia, próximo à Rua Quintanilha, que se encontra totalmente
abandonada pelo poder público. No local não há iluminação pública e o

Novo Comandante
Batalhão de
Jacarepaguá sob
novo comando
O 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM)
tem novo comandante desde o dia 11
de janeiro. O tenente-coronel Rubens
Castro Peixoto Junior assume o posto no lugar de Antônio Marcos Netto
dos Santos, que deixa o Batalhão de
Jacarepaguá após nove meses de atuação na base.

MOTOS NA CONTRAMÃO
Passo todos os dias pela Estrada dos Bandeirantes e comumente vejo
motociclistas virem na contramão e pela calçada da fábrica de refrigerantes
(Coca-cola) no sentido Estrada do Guerenguê, passando pela porta da
Igreja Internacional da Graça de Deus, onde há grande fluxo de pessoas.
A infração é diária, os pedestres que reclamam são insultados pelos motociclistas e nada é feito para mudar a situação. Por favor, peço fiscalização da
Guarda Municipal.
Jessica Torres
Resposta da Guarda Municipal: As denúncias devem ser feitas pela Central 1746.
Encaminhamos este para a unidade da área, para que seja verificada.

Proteja equipamentos em casos de raios e quedas de energia
No período mais quente do ano, que
vai dos meses outubro a março, os consumidores devem dar mais atenção a
proteção dos equipamentos e dispositivos elétricos e eletrônicos. Isso
porque é muito comum a formação de
tempestades, quedas de energia e raios
nesta época.
Se um raio atingir a rede elétrica nos
arredores de uma casa, é possível que
ele percorra a fiação e chegue até a
residência. Caso não exista proteção,
o surto pode queimar os aparelhos

conectados as tomadas e assim danificar eletroeletrônicos e a rede elétrica.
Algumas dicas simples podem evitar ou
diminuir eventuais prejuízos. Confira:
• Em caso de queda de energia ou de
raios, desligue todos os equipamentos
da tomada;
• Instale dispositivos de proteção contra surtos de tensão (DPS), para evitar
problemas;
• Nobreaks também podem ser utilizados para proteger computadores contra a sobretensão, além de terem bate-

ria própria que mantém o micro ligado.
• Os protetores antirraios também protegem de maneira eficiente qualquer
aparelho eletrônico ou de informática
a ele ligado, contra raios, picos de tensão, sobrecarga e curtos-circuitos;
• Descargas elétricas naturais também percorrem a rede de telefonia fixa.
Por isso é válido desconectar o modem
da linha telefônica durante as quedas
de raios.
Fonte: Capital Informação
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Receitas
FÁTIMA GUERRA

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

Canto Coral Acija promove
integração entre associados
e população
Foto: divulgação

GOURMET
FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Bolo de aipim com coco
no liquidificador

Receita
Olá amigos! Como motivação para o início do período letivo, vamos a uma receita fácil e rápida de fazer que todos adorarão. O
alimento principal a ser utilizado é o aipim, que tem diversas denominações de acordo com as regiões do País, podendo ser chamada de macaxeira ou mandioca. Ela pode ser cozida, frita e ensopada e ser servida em uma grande variedade de pratos e na
nossa receita doce.
INGREDIENTES:
• 1 kg de aipim (mandioca ou macaxeira)
• 3 xícaras (chá) de açúcar
• 100 g de manteiga
• 200 ml de leite de coco
• 1 pacote de coco ralado desidratado e você pode utilizar um pacote de 100g
ou mais, fica a seu gosto.
• 1 pitada de sal
• 1 xícara (chá) de leite
• 3 ovos
MODO DE PREPARO:
• Descasque o aipim, lave-o sob água corrente e rale, usando um ralador grosso,
ou triturando o aipim no liquidificador;
• Retire o excesso de água do aipim ralado antes de adicioná-lo aos demais ingredientes;
• No liquidificador, coloque o aipim ralado (ou triturado), o leite, o leite de coco e
a manteiga;
• Bata tudo em velocidade média por 1 minuto;
• Acrescente o açúcar, o coco ralado e o sal e bata mais um pouco;
• Despeje o creme em uma forma redonda e untada com margarina e farinha de
trigo e asse em forno pré-aquecido, a 230ºC, por uns 45 minutos ou até que
colocando o palito, o mesmo saia limpo;
• Para finalizar, sugerimos colocar por cima do bolo uma mistura de leite condensado
com coco ralado.
Bom apetite!

É possível desenvolver o espírito de equipe em forma de lazer. Uma prova disso é
o trabalho Canto Coral Acija. O grupo reúne associados, mas também é aberto a
população, em um ambiente de descontração que permite aos seus integrantes
manifestar o talento com a música, ao
mesmo tempo que exige cooperação e

comprometimento de seus membros.
Regido pelo maestro Paulo da Hora o grupo
promove também encontros e participação
em público. Os ensaios acontecem às terças-feiras, às 18h30, no auditório da Acija,
localizada na Estrada do Gabinal, 313, loja
270 A Rio Shopping, Freguesia. Informações: 2445-4474 ou 9-8892-6447.

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

ASTRÓLOGA,
MALUCATAO@GMAIL.COM

Previsão astrológica
do mês de fevereiro
Signo de Aquário:
Pessoas que têm empatia por tudo que é novo, aquele bom amigo ligado
a causas sociais. Planeta regente: Urano. Elemento: ar. Cor: azul. Pedra
preciosa: Lápis Lazulis.
Áries (21/03 a 21/04): momento
de grandes mudanças na sua
vida. Renove, inove e dê preferência a vida social.

Libra (23/09 a 22/10): há promessas no ar de novos amores e prazeres. Vênus passando pela casa sete é união na
certa.

Touro (21/04 a 20/05): tenha
cuidado com mentiras e malentendidos. Não confie em que
está muito próximo de você.

Escorpião (23/10 a 21/11):
com Plutão na sua casa seis,
a saúde deve ser controlada
pelos exames de rotina. Isso
será muito bom.

Gêmeos (21/05 a 20/06):
com Mercúrio no signo de
Aquário, sua mente fica muito intuitiva. Tenha atenção
às finanças.

Sagitário (22/11 a 21/12): você
está em uma ótima fase para
divulgar suas ideias. O seu
avanço no trabalho dependerá muito disso.

Câncer (21/06 a 21/07): prepare o seu roteiro de viagem e curta bastante esse
momento.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
tenha cautela com as finanças.
Talvez não seja o momento certo de investir em algo grande.
Poupando, será melhor.

Leão (22/07 a 22/08): aproveite a harmonia que está entre
razão e emoção e tire o melhor
proveito. A vida inspira você.

Aquário (21/01 a 19/02): saia,
divirta-se e esteja com os amigos. Todos perceberão o
quanto você está confiante e de
bem com a vida.

Virgem (23/08 a 22/09): a família vai crescer e será necessário ampliar seu lar. Que tal
uma reforma na casa?

Peixes (20/02 a 20/03): se você
quer progredir na vida, estude e se lance nos seus projetos. O resultado será o melhor
para você.

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) Frevo
O frevo é tradicional no carnaval de Pernambuco, e não frevro.
2) Esfuziantes
As rainhas de bateria estavam esfuziantes, e não esfuzilantes.
3) Alegórico
Os carro alegórico quebrou na pista, e não alegório.
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