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Descubra o momento ideal
para a realização da primeira
consulta com o ginecologista.
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Conscientização
Programa de Coleta Seletiva
visa alertar a população para
a importância da separação
de lixo reutilizável.

Animais também podem
doar sangue. Especialista
apresenta as regras para o
procedimento.

Saiba mais
Contabilidade | Página 6
Declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda 2019 deve
ser enviada à Receita Federal
até 30 de abril.

Gastronomia | Página 28
Aprenda como fazer Batatas
Anna, um acompanhamento
típico da culinária francesa.

Saúde

Espaço Pet

FEMINICÍDIO
Uma palavra nova que define um crime antigo. Há dois anos a lei 13.104
alterou o Código Penal incluindo o feminicídio como uma modalidade de
homicídio qualificado contra a mulher. Saiba o que caracteriza a prática e
as punições previstas para os autores. | Página 5
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JORNAL FILIADO | ADJORI-RJ
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.

Fantasia, calor e alegria. O carnaval

chegou ao fim e somente agora o ano

começa para muitas pessoas. Esse é

o momento de encarar a rotina com

mais responsabilidade. O prazo para

a entrega da declaração de ajuste anual

do Imposto de Renda 2019 já foi ini-

ciado e é importante estar atento a al-

gumas regras para não cair na malha

fina (página: 6).

O período de calor e de chuvas exige

cuidados com a saúde e o meio am-

biente. Descubra quais doenças po-

dem ser provocadas devido às en-

chentes e como é possível evitá-las

(página: 9). Você também saberá

como contribuir com a preservação

do planeta pela simples atitude de se-

parar o lixo reutilizável para re-

ciclagem de forma correta e o fun-

É hora de tirar a máscara
cionamento do Programa de Cole-

ta Seletiva (página: 7).

O Brasil possui a quinta maior taxa de

assassinato de mulheres cometidos em

razão do gênero. A palavra feminicídio

tem ganhado destaque nas mídias para

definir o crime e foi criada a lei federal

13.104, que alterou o Código Penal,

incluindo o ato como um homicídio

qualificado. Saiba a diferença entre a Lei

Maria da Penha e a Lei do Feminicídio

e confira as penalizações (página: 5).

Nesta edição, apresentamos o artigo

esportivo que mostra a trajetória de um

campeão do futebol brasileiro, Mário

Jorge Lobo Zagallo. Veja as atrações da

agenda cultural e aprecie algumas dicas

de pontos turísticos da cidade de Vi-

tória, capital do Espírito Santo (pági-

na: 29). Boa leitura!
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Elas deveriam estar na escola, mas estão próximas aos
semáforos em diversas ruas da região vendendo doces,
limpando vidros de carros ou fazendo malabarismos com
bolinhas e até mesmo com fogo.

Dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
revelam que, no Brasil, 998 mil
menores são submetidos ao traba-
lho ilegal, sendo 190 mil crianças
com idade de até 13 anos, as quais
não poderiam trabalhar sob nenhu-
ma condição ou pretexto.
Segundo a Lei 5452/43, "é proibido
qualquer trabalho a menores de de-
zesseis anos de idade, salvo na con-
dição de aprendiz, a partir dos qua-
torze anos". Ainda assim, os menores
aprendizes devem possuir contrato

F
oto: Internet / D

ivulgação

Trabalho infantil ainda acontece na região

especial, não podendo desempenhar
tarefas que prejudiquem o seu desen-
volvimento psíquico, moral e social ou
em locais e horários que impeçam a
sua formação escolar.
O descumprimento da lei federal
pode provocar a prisão dos pais ou
dos responsáveis, assim como a de
quem realizou a contratação do
menor. Estas e outras denúncias de
risco contra crianças e adolescen-
tes podem ser feitas pelo disque 100
ou nos Conselhos Tutelares da re-
gião. Confira:

Endereços

CONSELHO TUTELAR 07- JACAREPAGUÁ
Estrada Rodrigues Caldas, 3.400 (prédio da
administração da Colônia Juliano Moreira), JPA
Tel.: 3347-3291 / 3347-3238
conselhotutelar7.jacarepagua@hotmail.com,
Bairros de abrangência: Anil, Cidade de Deus, Curicica,
Gardênia Azul, Jacarepaguá.

CONSELHO TUTELAR 18 - TAQUARA
Estrada do Tindiba, 2.527, Taquara.
Telefone: 97303-0156 / 97311-6629
Email: ct18taquara@gmail.com
Bairros de abrangência: Freguesia, Pechincha, Tanque,
Taquara, Praça Seca e Vila Valqueire.

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

PISTAS ESBURACADAS

A pista do BRT Transcarioca estava com um ralo sem tampa e
uma placa de metal solta na altura da estação Praça Seca no mês
passado. É de indignar qualquer pessoa o furto desse tipo de
material nas vias. Assim como o “jeitinho brasileiro” de se “re-
solver” o problema com placas desniveladas, que são colocadas
nos corredores expressos e nas ruas como algo temporário, mas
que permanece durante anos. A Prefeitura não tem mais feito ma-
nutenção nas pistas. Comprei meu carro em maio e já tenho que
trocar os amortecedores, porque sofreram desgaste prematuro
devido às ruas esburacadas da cidade.

 Ivete Ribeiro

POSTE NA PISTA

Na esquina da Rua Cândido Benício com a Rua Godofredo Viana,
no Tanque, há um poste fora da calçada. Não sei como pode um
poste ficar na pista de uma movimentada via por onde passam
ônibus, caminhões e motos durante tanto tempo sem que ninguém
faça nada. Para você ter uma ideia, é possível vê-lo pelo Google
Maps feito em fevereiro de 2016. Provavelmente está lá desde
as obras de construção da Transcarioca, em 2014.

 Eugênia Souza
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Brasil possui a quinta maior
taxa de feminicídio do mundo
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ivulgação

A palavra feminicídio é usada para denominar assassina-
tos de mulheres cometidos em razão do gênero, ou seja,
pelo simples fato de pertencer ao sexo feminino.

Os casos de feminicídio geralmen-
te ocorrem por parte de parceiros ou
ex-parceiros que matam suas com-
panheiras por possuírem sentimen-
to de posse, inconformismo com o
fim da relação, pelo fato de a mu-
lher trabalhar fora, entre outros.
Um crime brutal e que já deveria ter
sido extinto há muito tempo, infe-
lizmente vitima cerca de 13 mulheres
por dia no Brasil. O País possui a
quinta maior taxa de feminicídios do
mundo, de acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde, ficando atrás
somente de El Salvador, Colômbia,
Guatemala e Rússia.
Com o intuito de evitar com que
esse tipo de crime ocorra, foi san-
cionada em 2015 a lei federal 13.104,
conhecida como a Lei do Feminicí-
dio. O texto alterou o Código Penal,

incluindo este como um homicídio
qualificado, entrando para o rol dos
crimes hediondos (considerados co-
mo os mais cruéis). Enquanto em
um homicídio simples a punição é
de 6 a 20 anos de prisão, essa pena
chega entre 12 a 30 anos em casos
de feminicídio.
No final do ano passado, o então pre-
sidente em exercício Michel Temer,
sancionou vários projetos de lei com
medidas de proteção às mulheres. Entre
eles o aumento da pena para o autor
de feminicídio que tiver descumprido
medida de proteção; ou que praticar o
crime contra menor de 14 anos, maior
de 60 anos, pessoa com deficiência ou
portadora de doenças degenerativas;
assim como praticar o feminicídio na
presença física ou virtual de descenden-
te ou ascendente da vítima.

Embora ambas abordem a vio-
lência contra a mulher, as le-
gislações são distintas. A Lei
Maria da Penha visa proteger
a mulher que sofre violência
doméstica, informando como
ela deve ser tratada para evi-
tar que sofram novas agres-

Diferença entre Lei do Feminicídio e Lei Maria da Penha

sões ou sejam mortas, crian-
do medidas protetivas para
manter o agressor longe. Já a Lei
do Feminicídio trata diretamente
de mulheres assassinadas em ra-
zão de pertencerem ao sexo fe-
minino e estabelece penas aos
autores do crime.

Central de Atendimento

à Mulher: 180

Deam Jacarepaguá:
Rua Henriqueta, 197, Tanque.
Telefone: 2332-2578

Não se cale diante da violência, denuncie!

Fonte consultada: EBC
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Contabilidade &
Tributos

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

Regras para o preenchimento
da declaração do IR 2019
O Governo Federal não reajustou a tabela do Imposto de Renda este ano.
Sendo assim, você poderá pagar 3,75% a mais de imposto do que em 2018,
caso o seu salário tenha sido corrigido apenas pela inflação medida pelo
IPCA. A expectativa da Receita Federal do Brasil é de que serão entregues
30,5 milhões de declarações de imposto de renda neste ano. A declara-
ção de ajuste anual do IRPF 2019 deve ser enviada à Receita Federal no
período de 7 de março a 30 de abril. Entre as novidades está a necessida-
de de informar o CPF de todos os dependentes.

A obrigatoriedade de entrega será para pessoas físicas que, durante o ano
de 2018 estiveram sujeitas a, pelo menos, uma das situações a seguir:
(1) tiveram renda tributável total superior a R$ 28.559,70;
(2) receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusi-
vamente na fonte, cujo total foi superior a R$40.000,00;
(3) realizou alienação de bens e direitos com apuração de ganho de capital;
(4) teve a posse ou propriedade de bens ou direitos, em 31/12/2018, com
montante superior a R$300.000,00;
(5) passou à condição de residente no Brasil e encontrava-se nesta situa-
ção em 31 de dezembro;
(6) realizou atividade rural obtendo receita bruta superior a R$142.798,50, ou
pretenda compensar prejuízos de anos anteriores ou do próprio ano de 2018;
(7) tenha optado pela isenção do IR incidente sobre o ganho de capital
obtido na venda de imóveis residenciais, cujo dinheiro da venda seja usa-
do para comprar outro imóvel residencial no Brasil, no prazo de 180 dias
a partir do contrato de venda.

Caso nosso leitor se enquadre em uma das situações acima, deverá enviar
sua declaração no modelo simplificado ou completo. No simplificado, o
contribuinte conta com um desconto de 20% sobre as rendas tributáveis,
mas limitada a R$16.754,34. Na declaração completa, podem ser feitas
deduções com despesas de saúde como médicos, dentistas e exames
laboratoriais, por exemplo. Despesas com educação estão limitadas a
R$3.561,50 por beneficiário. Cursos livres e de idiomas estão fora.

A declaração enviada logo no início de março, sem problemas de preen-
chimento, poderá ser restituída mais cedo, caso tenha este direito. Por isso,
não deixe para enviá-la em cima da hora. Os idosos, deficientes físicos e
portadores de doenças graves possuem prioridade na restituição. Caso a
declaração seja entregue fora do prazo, o contribuinte deverá pagar uma
multa de no mínimo R$ 165,74 e no máximo de 20% do imposto devido. A
multa é aplicada mesmo para quem tem valor a restituir. Tenha atenção no
momento do preenchimento. Qualquer inconsistência ou erro poderá levar
a sua declaração para a malha fina.

O programa para preenchimento da declaração IRPF 2019 pode ser baixa-
do no site www.receita.economia.gov.br. Aconselhamos que você procure
ajuda de um contador, caso tenha alguma dificuldade no preenchimento
ou envie um e-mail para contador@claudiosameiro.com.

Atenção leitor! Este espaço é destinado a participação de todos. Envie os dados principais
com foto do ponto positivo ou negativo de Jacarepaguá para o e-mail: redacao@nossobairro.net

Na mira do leitor

POSITIVO
A substituição das tampas de ferro dos bueiros e ralos das ruas por
concreto, tendo em vista os frequentes furtos dos mesmos para venda
em ferros-velhos.

NEGATIVO
O sumiço das lixeiras do bairro. Elas eram encontradas por toda parte,
auxiliando na redução de sujeira nas ruas. Em um ano a cidade perdeu
cerca de 58% da quantidade de cestos coletores.
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Colabore com a coleta seletiva: a
responsabilidade é de todos nós
O Programa de Coleta Seletiva, realizado pela Comlurb,
funciona na cidade do Rio de Janeiro desde 1993. Po-
rém, mesmo após 25 anos de sua implantação, a adesão
dos cariocas ao processo de separação de lixo
reutilizável ainda é pequena.

No ano passado uma pesquisa
mostrou que 39% dos brasileiros
não separam o lixo orgânico do
reciclável, 76% não fazem a se-
paração por tipo de material e
28% não sabem identificar o con-
teúdo correspondente às cores
das lixeiras para coleta seletiva.
A falta de empenho ou até mes-
mo de conhecimento por parte da
população tem contribuído para
que o programa não tenha alcan-
çado ainda o êxito esperado du-
rante a sua implantação.
A Comlurb destaca que hábitos e
atitudes em relação à produção e
ao descarte de resíduos sólidos nas
residências é um fator cultural e
educacional. Por isso, a companhia
de limpeza urbana vem realizando
desde 2014 um programa de mo-
bilização porta à porta, para di-
vulgar o funcionamento da coleta
seletiva, além de campanhas de
conscientização e palestra em em-
presas, órgãos públicos, condomí-
nios e escolas.

F
oto: Internet / D

ivulgação

Como fazer a coleta seletiva

Segundo o Ministério do Meio
Ambiente, cada tipo de resíduo
tem um processo próprio de
reciclagem. Na medida em que
eles são misturados, sua reciclagem
se torna mais cara ou mesmo
inviável, pela dificuldade de se-
pará-los de acordo com sua cons-
tituição ou composição. Por isso
é importante ficar atento a algu-
mas regrinhas (veja o box).
A Comlurb atende 113 bairros da
cidade e realiza 26 roteiros diári-
os de coleta com caminhões iden-
tificados para o serviço exclusivo
de coleta seletiva, amparado pela
Lei nº 3.273/2001. O objetivo é
conscientizar os moradores do
município sobre a necessidade
do aproveitamento do lixo re-
ciclável na preservação do meio
ambiente. Informações como
dias, horários, roteiros da cole-
ta e procedimentos a serem se-
guidos, podem ser acessados pelo
site www.rio.rj.gov.br/comlurb/
coletaseletiva.

Para que a coleta seja eficiente, os
materiais recicláveis devem ser colo-
cados limpos e secos, em sacos plás-
ticos transparentes ou translúcidos
(azul e verde), pois assim o gari con-
seguirá verificar o conteúdo, evitan-
do a mistura do material reciclável com
o lixo domiciliar;
Para garantir a qualidade dos reci-
cláveis basta uma rápida lavagem
antes de colocar o material no saco
plástico. Com esse pequeno gesto

você garante que o reciclável lim-
po aumente a produção das ativi-
dades dos catadores.
Tenha cuidado para não misturar o
resíduo orgânico com os recicláveis,
pois assim o material será contami-
nado, inviabilizando o seu aprovei-
tamento e, consequentemente, a sua
reutilização;
Jamais coloque materiais de reciclagem
em sacos pretos, que são destinados
apenas para lixo orgânico/úmido.
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Importância da primeira
consulta ginecológica

F
oto: Internet / D
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Zumba no ritmo do Carnaval
A folia contagiou quem passou pela
Praça do Skate, no Tanque, no dia
1º de março. As alunas de zumba
se fantasiaram e dançaram ao som
de músicas carnavalescas. Se você
quiser fazer parte desta turma ani-
mada, basta comparecer ao local

nas terças ou quintas-feiras de 8
às 9 horas. Participe também das
aulas de ginástica e funcional,
que acontecem às segundas,
quartas e sextas-feiras, de 7 às 8
horas e de 8 às 9 horas. As ativi-
dades são gratuitas.

Visitar o ginecologista pela primeira vez costuma dar
um friozinho na barriga de algumas meninas. Porém, a
consulta e o acompanhamento com o profissional desta
especialidade garantem diversos benefícios para a saú-
de. Veja a entrevista que o JNB realizou com a ginecolo-
gista e obstetra do Centro Médico H3med, Monique
Gitirana (CRM: 52- 699241).

JNB - A partir de qual idade a me-
nina deve iniciar consultas ao gi-
necologista?
M.G. - A idade ideal para a primeira
consulta é após a primeira menstrua-
ção (menarca), que normalmente
acontece entre nove e 12 anos de idade.
JNB -   É necessária a presença
de um responsável acompanhan-
do a menor dentro do consultório?
M.G. - Durante a consulta médica
devemos sempre perguntar a crian-
ça ou a adolescente se deseja a pre-
sença do acompanhante.
JNB - O verão propicia o surgimento
de alguns incômodos, tais como
coceiras e alergias. Até que ponto
isso pode ser considerado normal?
M.G. - Entre as intercorrências gi-
necológicas na infância, o corrimento
vaginal é, sem dúvida, a queixa mais
frequente. É importante avaliar: tipo,
duração, quantidade e odor do cor-
rimento, assim como hábitos de hi-
giene, uso recente de antibióticos,
dermatites e atopias. Em virtude da
ausência de produção de estrogênio,
a vagina tem um epitélio atrófico e
Ph alcalino, que favorece o apare-

cimento de infecções. Outros fato-
res que aumentam essa propensão
são a proximidade do ânus e da va-
gina, a ausência de pelos pubianos
e a higiene da genitália externa que
é, na maioria das vezes, realizada de
maneira inadequada pelas crianças.
A obesidade e atipias favorecem o
aparecimento de vulvovaginites. O
mais comum é o quadro se manifestar
como vulvite e, secundariamente sur-
gir a vaginite. Já o Oxyurus Vermi-
culares é um agente etiológico comum,
enquanto a Candida Albicans é mais
frequente após o uso prolongado de
antibióticos ou em crianças diabéticas.
Na adolescência, o estrogênio leva
a proliferação de epitélio vaginal, que
é rico em glicogênio. As bactérias da
microbiota vaginal normal degradam
este glicogênio a ácido lático, tornan-
do o Ph vaginal ácido.
A Candida Albicans é um fungo que
pode fazer parte da microbiota nor-
mal, mas em situações especiais
prolifera e provoca o quadro de
vulvovaginites.
A paciente deve procurar o gineco-
logista quando se queixar de hipe-

remia, coceira ou corrimento branco
para realizar o tratamento adequado.
JNB - Quais fatores contribuem
para o desencadeamento de vulvo-
vaginites?
M.G. - Uso de roupas apertadas/
tecidos sintéticos; biquínis molha-
dos por longos períodos; uso prolon-
gado de antibióticos; obesidade;
atividade sexual muito frequente;
diabete; entre outros.
JNB -   Quais são os problemas
ginecológicos mais comuns de
as meninas terem na infância?
M.G. - Vulvovaginites; sinequia de
pequenos lábios (fusão de pequenos
lábios); alterações de pigmentação
na genitália externa (lesão branca na
vulva) - coceira-sangramento-vul-
vite-disúria; sangramento ou trau-
matismo genital; e desenvolvimen-

to mamário precoce-assimetria.
JNB - Quais são os problemas gi-
necológicos mais comuns de as
meninas terem na adolescência?
M.G. - Vulvovaginites; DST
(tricomoníase, HPV, HIV, sífilis,
Chlamydia Trachomatis, herpes...);
dismenorréia; DIP (doença inflama-
tória pélvica); e doenças da mama
(mastalgia, hipoplasia, assimetria,
hipertrofia, galactorreía, entre outros).
JNB -   Em qual faixa etária cos-
tuma ocorrer a primeira mens-
truação?
M.G. - A primeira menstruação
costuma ocorrer entre nove aos tre-
ze anos. Essa idade é variável po-
dendo acontecer até os 15 anos.
Caso ultrapasse essa idade, deve-
se  procurar um ginecologista in-
fanto-puberal.
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Evite doenças provocadas pelas chuvas
“São as águas de março fechando o verão”, já cantava
Tom Jobim e Elis Regina na música que retrata as chuvas
que caem neste mês de transição do verão para o outono.

O sol e o calor dão lugar às chuvas
fortes e enchentes. O contato com a
água contaminada dos alagamentos ou
com objetos que foram atingidos por
ela podem gerar diversas doenças.
Entre as mais comuns estão:

• Leptospirose: O contágio acon-
tece devido ao contato com a urina
de animais infectados, principalmen-
te ratos, ou pela exposição à água
contaminada por uma bactéria do gê-
nero Leptospira;

• Pneumonia: A entrada de fungos
pelo sistema respiratório, infeccio-
nando os pulmões;

• Micose: Doença de pele causada
por um fungo, resultando em cocei-
ras, vermelhidão e pequenas feridas;

• Toxoplasmose: Doença causada
aos seres humanos por meio de fezes
de animais infectados, sendo os gatos
os principais hospedeiros. Também é
causada pela ingestão de água ou ali-
mentos contaminados e é uma das
zoonoses (doenças transmitidas por
animais) mais comuns no mundo;

• Febre tifoide: Causada devido ao
consumo de água ou de alimentos
contaminados pela bactéria Salmo-
nella, gerando sintomas como febre,
enjoo e diarreia;
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ivulgação• Hepatite A: Provocada pelo con-
sumo de água ou alimentos contami-
nados com o vírus da hepatite. Resulta
em cor amarelada na pele e nos olhos.

O período de chuvas provoca en-
chentes, que contribuem para a pro-
liferação dessas e outras doenças
ocasionadas pelo acúmulo de água.
Entre elas, as geradas pela picada do
mosquito Aedes Aegypti, causado-
res de dengue, zika vírus, febre ama-
rela e chikungunya. Para evitar ser
supreendido por algumas dessas doen-
ças, vale ficar atento a algumas dicas:

• Não deixe água parada;

• Evite o contato com as águas de
enchente. Caso necessário, utilize
botas;

• Descarte todos os alimentos e medi-
camentos que estiveram em contato com
a lama ou água da enxurrada, mesmo
que estejam embalados e secos;

• Consuma apenas água filtrada ou
fervida;

• Utilize repelentes;

• Evite a umidade no corpo;

• Higienize bem o nariz.

Fonte: Ministério da Defesa – Saúde

Naval/Marinha do Brasil

Leptospirose: Contato com água contaminada Pneumonia: fungos no sistema respiratório

Micose: doença de pele Toxoplasmose: fezes de animais contaminados

Febre tifoide: bactéria Salmonella Hepatite A: pele e olhos amarelados
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Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Isenção do IPTU

Caro leitor, vamos conversar sobre isenção do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Primeiro é im-
portante que se entenda que o IPTU está diretamente relacio-
nado ao imóvel e a sua localização, o que significa dizer que o
que vale para uma Prefeitura não é o mesmo que valerá para as
outras. A Prefeitura do Rio de Janeiro isentou alguns proprietá-
rios do pagamento do IPTU, em razão da condição de cada um.
O aposentado ou pensionista com mais de sessenta anos, que
ganhe até dois salários mínimos e seja proprietário de um úni-
co imóvel poderá dirigir-se à Prefeitura e requerer a isenção. Logo,
não basta somente ter mais de sessenta anos, mas também
ganhar até dois salários mínimos e ser proprietário de ape-
nas um imóvel. Fugindo dessas condições, terá seu pedido ne-
gado. Aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial propri-
etários do imóvel, caberá esse benefício. Para as viúvas do pen-
sionista e aposentado, assim como do ex-combatente, será trans-
ferido esse benefício, desde que mantida as condições.
Os deficientes físicos também têm direito. Mas, provavelmente,
apesar de não estar relacionado o tipo e/ou o grau da deficiên-
cia, deverão procurar mais detalhes junto à Prefeitura. Para os
proprietários de imóvel cujo valor do IPTU e Taxa de Coleta
Domiciliar de Lixo (TCL) seja igual ou inferior a 30 UFIRs, a isenção
é automática.
O pedido deve ser requerido administrativamente junto à Pre-
feitura. Saliento que o imóvel deve ter no máximo 80 metros qua-
drados. Para ter direito à isenção, as exigências são muitas, mas
vale a pena requerer, porque o IPTU teve um aumento brutal e
muitos proprietários não estão conseguindo pagar.
Espero ter contribuído mais uma vez.
Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail:
oficinadedireito@gmail.com. Fique em paz e com Deus.

Recompensa pelo esforçoRecompensa pelo esforçoRecompensa pelo esforçoRecompensa pelo esforçoRecompensa pelo esforço

Com o objetivo de auxiliar seus alu-
nos na escolha profissional, o Co-
légio GAU conta com o apoio de pro-
fissionais de diversas áreas para
transmitirem suas experiências, com
o propósito de ampliar seus horizon-
tes. Isso porque, mais do que ingres-
sar numa faculdade, é preciso es-
tar seguro do caminho que se de-
seja seguir. Veja o que dizem dois
rapazes que estudaram no GAU e
foram aprovados em universidades
públicas no ano passado:

Ao término do ensino médio, os
estudantes se deparam com uma
clássica pergunta: que carreira irei
seguir?

“Desde que eu entrei no GAU, em
2012, sempre fui bem tratado e res-
peitado mesmo chegando na escola
com o diagnóstico ‘você não terá
capacidade de aprendizagem’. Fui
incentivado e agora aprovado em
uma das 100 maiores universidades
do mundo, a UFF. Isso mostra que
nenhum diagnóstico supera o esfor-

ço de cada indivíduo com vontade de
vencer. Sempre fui muito bem assis-
tido no GAU e os seus docentes au-
xiliaram e acompanharam o meu
avanço educacional. Meu conselho
a quem quer ingressar em uma uni-
versidade pública é: nunca desistam,
persistam porque uma hora a apro-
vação virá! Desistir mostra que você
não acredita no seu potencial, por
isso não considere como uma op-
ção”, Luiz Fernando Baroni.

“Quando procuramos uma escola,
principalmente para o 3º ano, procu-
ramos um lugar que alinhe uma edu-
cação forte para nos preparar para o
vestibular com um preço justo pelo
ensino. Diversos amigos já tinham me
indicado o GAU e fui muito bem
acolhido quando cheguei lá. Quan-
do nos sentimos bem em um lu-
gar, as aulas se tornam mais sim-
ples e foi o que aconteceu comi-
go. Hoje, na UERJ, eu tenho cer-
teza que o GAU foi a melhor es-
colha que eu e meus pais fizemos
para o meu 3º ano”, André Lucas.

Luiz Fernando Baroni (Seviço Social)

André Lucas (Pedagogia)

INFORME PUBLICITÁRIO
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Rio 2 sedia reunião do
Conselho de Segurança

No dia 28 de fevereiro, a Associação de Moradores do
Rio 2, na Curicica, recebeu autoridades e moradores da
região na terceira reunião do ano do Conselho Comuni-
tário de Segurança da 18ª AISP (Jacarepaguá).

Mais de 40 pessoas compareceram
ao encontro. Entre os assuntos abor-
dados estavam a inclusão do proje-
to Segurança Presente na região, o
furto de tampões de bueiros, falta
de podas nas árvores, iluminação
precária, assaltos constantes nas
imediações da Vila do Pan, aumento
na quantidade de usuários de dro-
gas em determinados pontos do
bairro, além do risco de fechamen-
to do Hospital Estadual Santa Ma-
ria, na Taquara.
O representante da superinten-
dência regional de Jacarepaguá,
Raphael Martinez, esclareceu que
as podas, assim como as retiradas
de entulhos são feitas de forma
planejada. Na ocasião, ele explicou
o funcionamento do decreto rela-
tivo à prestação de serviços da pre-
feitura no interior de logradouros
em condomínios e associações.
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Com relação ao projeto Seguran-
ça Presente na região, o comandan-
te do 18º Batalhão da Polícia Mi-
litar (Jacarepaguá), tenente-coronel
Rubens Castro Peixoto Junior, ex-
pôs que no momento não há infor-
mações concretas que possam ser
divulgadas à população. Atualmente,
as polícias locais estão empenhadas
para realizarem em conjunto um
trabalho minucioso de combate à
criminalidade. “Hoje, comandantes,
delegados e oficiais das polícias es-
tão inseridos em um mesmo contex-
to”, destaca o comandante, acrescen-
tando que as operações são realizadas
seguindo critérios que preservem a
segurança dos moradores.
A próxima reunião do Conselho Co-
munitário de Segurança da 18ª AISP
será no dia 28 de março, às 9 horas,
na Igreja Batista do Jordão, localiza-
da na Rua Atininga, 430, Tanque.

Raphael Martinez, Inspetor Leonardo Machado (41ª DP), Tenente Cel. Rubens Peixoto (18º BPM) e presidente Tilzé
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Artigo Esportivo
LEANDRO COSTA

PÓS-GRADUANDO EM JORNALISMO
ESPORTIVO NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

LECARNEIROCOSTA@HOTMAIL.COM

Zagallo: a história de um campeão

A trajetória de Mário Jorge Lobo Zagallo no futebol é uma das mais
lindas histórias de glórias e sucessos que se tem conhecimento.
O alagoano, nascido em 9 de agosto de 1931, iniciou sua carreira
no futebol carioca com marcantes passagens por América,
Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, sendo esses dois últi-
mos como treinador. Como jogador, começou nos aspirantes do
América, em 1948. Zagallo conquistou dois títulos com a camisa
do América: o Torneio Início e a Taça Disciplina no ano de 1949.
Em 1950, ingressou no Flamengo conquistando diversos títulos,
dentre os quais se destaca o tricampeonato carioca de 1953, 1954
e 1955. Ainda como jogador do time, foi convocado para disputar
pela Seleção Brasileira, a Copa do Mundo de 1958. Se iniciava uma
linda relação de amor à camisa canarinho, que teve destaque com
a sua participação na conquista da Copa de 58, a primeira da
Seleção Brasileira.
Neste mesmo ano transferiu-se para o Botafogo. Lá, jogou até 1965
e conquistou uma série de títulos com destaque para o bicampeonato
carioca de 1961 e 1962, além do Torneio Rio – São Paulo em 1962
e 1964. Como atleta do alvinegro defendeu a Seleção Brasileira na
conquista do bicampeonato mundial no Chile em 1962.
A trajetória como técnico foi iniciada no próprio Botafogo em que
ganhou vários títulos, com destaque para o bicampeonato carioca
de 1967 e 1968, o bi da Taça Guanabara nos mesmos anos e o títu-
lo brasileiro de 1968, o primeiro título nacional de um clube carioca.
Em 1970, foi convidado para comandar a Seleção Brasileira na Copa
do Mundo do México, conquistando o Tricampeonato Mundial. Em
1994 sagrou-se Tetracampeão mundial pela Seleção, como coor-
denador técnico da equipe comandada por Parreira, nos EUA.
Já como treinador, Zagallo foi ainda campeão carioca pelo Fluminense
em 1971 na decisão contra o Botafogo. Comandando o Flamengo
conquistou os campeonatos cariocas de 1972 e 2001, com o ines-
quecível gol do Pet, na decisão contra o Vasco. Além disso, conquis-
tou outros torneios e turnos de campeonatos.
Zagallo teve ainda duas passagens como treinador do Vasco (1980-
1981 e 1990-1991) em que conquistou alguns títulos, sendo o mais
importante a Taça Gustavo de Carvalho, segundo turno do Esta-
dual de 1980.
O currículo de Zagallo é invejável. Pelo seus serviços prestados a
esse apaixonante esporte devemos agradecer e reverenciar esse
verdadeiro vencedor. Obrigado Zagallo!
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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 Jacare-
paguá”. www.nossobairro.net /
redacao@nossobairro.net

Você Repórter
Pedágio
Trafegar pelas vias expressas
fica mais caro

As tarifas de pedágios da Transo-
límpica e da Linha Amarela foram
reajustadas para R$ 7,50 no mês
passado. A decisão judicial foi con-
cedida após as concessionárias Via
Rio e Lamsa recorrerem contra à Pre-
feitura do Rio, que não concordava
com o aumento.

IR 2019

A partir deste ano, os contribuintes
poderão checar, logo no dia seguin-
te ao envio da declaração do Im-
posto de Renda, se estão ou não
com alguma pendência. Além dis-
so, será possível verificar de quem
foi o erro e enviar uma correção
retificadora da declaração.
A consulta ao extrato da decla-
ração poderá ser realizada pelo
Centro de Atendimento Virtual da
Receita Federal, no site https://
cav. rece i ta . fazenda.gov.br /
autenticacao/login. O prazo para a
entrega da declaração do Impos-
to de Renda 2019 vai até o dia 30
de abril.

Contribuinte
poderá verificar
se caiu na malha
fina 24h após o
envio do IR

Receba por SMS
alerta de desastres
naturais na região
É possível saber com antecedên-
cia quando há risco de inundações,
alagamentos, temporais ou des-
lizamentos de terra na região. O
sistema de alerta de desastres
naturais disponibiliza o aviso via
SMS. Para receber as mensagens
de texto, basta se cadastrar envi-
ando um SMS para o número
40199, informando o CEP (Códi-
go de Endereçamento Postal) da
área para a qual o interessado
deseja receber os alertas. O servi-
ço é gratuito e pode ser posteri-
ormente cancelado sem custos,
bastando enviar a mensagem “can-
celar” para o mesmo número.

Alerta

Oportunidade

Notas

União de
Jacarepaguá sobe
para o grupo C

O Carnaval 2019 teve um saldo
positivo para as agremiações da
região. Na série A, a escola Renas-
cer de Jacarepaguá subiu duas
posições em relação ao ano passa-
do e ocupou o 7º lugar. A União do
Parque Curicica foi a vice-campeã
da série B, se mantendo na mesma
colocação. A União de Jacarepaguá
foi a campeã da série D, subindo para
o grupo C. Até o fechamento desta
edição não havia sido divulgado o
resultado com as colocações das
agremiações do grupo E, no qual
desfilou a Mocidade Unida da Cida-
de de Deus.

Sine oferece vagas
de emprego no Rio
O Sistema Nacional de Empregos
(Sine) disponibiliza mais de 800
vagas de trabalho com carteira as-
sinada em várias regiões do esta-
do, sendo 346 oportunidades na
capital, incluindo para pessoas com
deficiência. As inscrições podem ser
feitas por meio de cadastro no
aplicativo Sine Fácil ou pelo site
empregabrasil.mte.gov.br.

Comércio Irregular
Operação de controle urbano coíbe
comércio irregular na região

A Taquara recebeu no mês passado
uma operação de controle urbano
realizada pela Superintendência
Regional de Jacarepaguá. O obje-
tivo da ação foi liberar a passagem
para os pedestres, implantar a ordem

Carnaval
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Cobrança

Justiça determina a cobrança de
R$ 202,55 para licenciamento anual

Após um embate na Justiça, o
Detran-RJ voltou a cobrar a taxa de
R$ 202,55 pelos serviços de licencia-
mento anual e de emissão do Certifi-
cado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV). O procedimento aten-
de à decisão proferida no mês pas-
sado pelo Tribunal de Justiça do Rio.
Lembrando que o calendário de

e coibir os ambulantes não autori-
zados. A operação de fiscalização
periódica é feita em parceria com a
Coordenação de Controle Urbano
(CCU), Comlurb, Policia Militar, Guar-
da Municipal e Rio Luz.

licenciamento é diferente do calendário
do IPVA, conforme a tabela abaixo:

Final de placa 0      = até 31.05.2019
Final de placa 1 e 2 = até 28.06.2019
Final de placa 3 e 4 = até 31.07.2019
Final de placa 5 e 6 = até 31.08.2019
Final de placa 7 e 8 = até 30.09.2019
Final de placa 9        = até 31.10.2019
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Cães e gatos também podem doar sangue
Doar sangue é um ato de amor, pois permite salvar muitas vi-
das. Mas, você sabia que além da doação de sangue humana,
existe a animal?

Tal ato permite que cães e gatos que
sofreram acidentes ou tenham algu-
ma doença que necessite de trans-
fusão sanguínea, consigam a opor-
tunidade de se recuperarem.
Assim como na humana, a doação
de sangue de animais é bastante
segura. Materiais como agulhas,
seringas e bolsas são as mesmas
usadas na transfusão sanguínea hu-
mana, ou seja, descartáveis e sem ris-
cos de contaminação. Antes de fa-
zer a doação, o animal é submetido
a exames para avaliar a condição de
sua saúde e comprovar se realmen-
te está tudo bem com ele.
O processo não é doloroso. “Cães,
geralmente, doam deitados e a agu-
lha da bolsa é introduzida na jugular,
que se localiza no pescoço e são de
grosso calibre, o que ajuda a não
demorar na coleta e causa pouco
incômodo. Os cães maiores podem
doar de pé, das veias cefálicas que

Espaço Pet
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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

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

CLARKEPANTERINHA
“A primeira

guardiã” TED E FILHO
“Fofura em
dose dupla”

“Linda e
carinhosa”

Seu Pet

ficam nas patas dianteiras. A cole-
ta é feita em até 15 minutos”, ex-
plica a veterinária Luciula Moreira
Kfuri (CRMV: 5864).
Segundo a especialista, todos os cães
e gatos podem doar sangue, mas
devem ser, preferencialmente, dóceis
e preencherem a alguns requisitos.
“Eles não podem ter sofrido trans-
fusões anteriores. Os cães devem ter
acima de 25 quilos e idade entre 1 a
8 anos; já os gatos devem ter acima
de 4 quilos, idade entre 1 e 8 anos e
não podem ter acesso à rua e nem a
gatos de vida livre”, expõe Kfuri.
A coleta costuma ser feita três ve-
zes por ano e o sangue do doador é
recuperado em quatro semanas. Peça
ao veterinário de seu pet a indica-
ção de um banco de sangue de sua
confiança e compartilhe o amor de
seu amigo com outras famílias que
desejam salvar a vida de seus bichi-
nhos de estimação.

Amor à primeira vista
O casal Marcelo e Elaine Jatobá sem-
pre gostou de animais, porém não
pensavam em adotar um, quando um
simples acesso a uma rede social
mudou tudo. “Tínhamos perdido a
nossa cadelinha e foi muito triste! Não
queríamos nos apegar novamente.
Mas, certo dia vi pelo Facebook que
um amigo estava vendendo um filhote
de bulldog francês. Foi amor à primeira
vista! Eu e minha esposa adotamos
o Buck, que hoje já tem 4 anos”, conta
Marcelo, morador do Pechincha..
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Turismo

Rede hoteleira:

Sheraton Vitória Hotel
www.marriott.com.br

Bourbon Vitória Hotel
www.bourbon.com.br

Alice Vitória Hotel
www.alicevitoriahotel.com.br

Golden Tulip Porto Vitória
www.porto-vitoria.goldentulip.com

Red Roof Inn Vitória Praia
www.redroof.com

Bristol Easy - Reta Da Penha
www.bristolhotels.com.br

Mercure Vitória Hotel
www.mercure.accorhotels.com

Situada entre o mar e as montanhas, a capital do Espíri-
to Santo é um excelente destino para quem curte prai-
as, história e gastronomia.

Vitória fica em uma ilha e foi fun-
dada em 1551. Recebeu este nome
após os portugueses vencerem uma
acirrada batalha contra os índios
Goitacazes no local. A cidade man-
teve sua característica colonial até
o início do século 20, quando mu-
danças urbanas começaram a alte-
rar o seu estilo.
Ainda assim, Vitória conserva um
grande acervo cultural, com patri-
mônios datados dos séculos 16 ao
20, por meio dos quais os capixabas
encontram grande parte de sua me-
mória. A cidade possui diversas
construções históricas, como a Cate-
dral Metropolitana, o Theatro Carlos
Gomes e o Palácio Anchieta, que é
uma das sedes do governo. Confira
alguns pontos turísticos do município:

Museu de Arte do Espírito Santo
Apresenta um estilo eclético de ar-
quitetura. No local são realizadas
exposições de arte, palestras, ofici-
nas, cursos e seminários nas áreas de
Artes, Patrimônio e Museologia. O
espaço reúne ainda um acervo e uma
biblioteca.

Visite a cidade de Vitória
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Terceira Ponte Praia de Camburi

Museu Solar Monjardim
Abriga um grande acervo, que inclui
objetos como peças de arte sacra,
mobiliário, documentos, fotografias,
cristais e porcelanas. O Solar Mon-
jardim está atualmente estruturado
como um museu-casa, revelando as-
pectos da vida cotidiana de uma fa-
mília abastada do século 19.

Paneleiras de Goiabeiras
No galpão das Paneleiras de Goia-
beiras é possível acompanhar bem de
perto o processo de fabricação arte-
sanal das panelas de barro, ofício das
paneleiras de Goiabeiras, constituin-
do um saber passado por gerações há
mais de 400 anos.

Forte de São João
Construído na entrada da baía de Vi-
tória durante o século 18, foi projeta-
do para ser uma fortaleza e proteger o
local contra invasões estrangeiras.

Ilha das Caierias
O arquipélago era centro de movi-
mentação comercial, pois o escoa-
mento da produção de café costuma-

va ser feito em canoas por um rio até
a baía noroeste antes de chegar no
Porto de Vitória.

Terceira Ponte
A Deputado Darcy Castello de Men-
donça, mais conhecida como Tercei-
ra Ponte, liga a cidade de Vitória a
Vila Velha. Esta é considerada uma
das maiores pontes do Brasil, possu-
indo 3,33 quilômetros de extensão
com formato em curva. O vão prin-
cipal da Terceira Ponte tem 70 metros
de altura, possibilitando assim o aces-
so de navios de grande porte à baía
de Vitória.

Praias
As praias de Camburi, Ilha do Boi,
Curva da Jurema e Castanheiras re-
presentam as principais atrações da
cidade. Quiosques para comercializa-

ção de comida e bebida e deck de
madeira com mesinhas para os clien-
tes também podem ser encontrados
ao longo do calçadão.

Parque da Pedra da Cebola
Este parque ficou famoso e se tor-
nou um dos cartões-postais de Vitória
por possuir uma pedra em formato
de cebola. O espaço também conta
com ampla área verde, destinada à
prática de esportes, além de uma
fazendinha, repleta de aves.

Praia do Canto Curva da Jurema
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Broadway no
Teatro Bradesco

No dia 15 o Teatro Bradesco rece-
be o musical "Um dia na Broadway",
que conta a história de um casal
de brasileiros que viaja para Nova
York com os filhos para comemo-
rar o aniversário de casamento. Na
chegada, a família se perde em um
dos pontos turísticos da cidade,
a Central Station. Percorrendo a Ti-
mes Square para o reencontro, a
família visita  os maiores musicais
da Broadway, como West Side
History, Grease, Mamma Mia, Chi-
cago, Les Miserables e muito mais!

Consulte o site do teatro
para mais informações:
www.teatrobradescorio.com.br.
Endereço: Av. das Américas, 3900,
loja 160 - Shopping VillageMall
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Rinoceronte no Teatro Miguel Falabella

Com texto de Eugéne Ionesco e direção de João Marcelo Pallottino, a
peça conta a história de uma pacata cidade que se transforma completa-
mente após a passagem de um rinoceronte pelas ruas. À medida que a
origem do paquiderme é discutida e em alguns casos, rebatida, ele mis-
teriosamente vai se multiplicando de maneira incontrolável, até finalmen-
te notarmos que os próprios cidadãos da cidade estão aos poucos se
transformando em rinocerontes.
É claro que o rinoceronte vem simbolizando o conformismo na qual a
sociedade está estacada. Essa metamorfose sofrida pelos habitantes da
cidade é uma analogia ao processo contínuo de mediocrização que a
sociedade vem sofrendo há tempos, um processo que nos dias atuais vem
se agravando!

Dias 19 e 20, às 20h.

Local: Teatro Miguel Falabella - Av. Dom Hélder Camara, 5474 - Cachambi
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Mágico de Oz no
Teatro Bradesco

Depois de passar por Buenos
Aires e Santiago do Chile e ser
visto por mais de 1 milhão e 500
mil pessoas desde sua estreia em
2003, o musical "O Mágico de
Oz" apresenta a sua nova tempo-
rada no Teatro Bradesco Rio a
partir do dia 16 de março. Mais
detalhes sobre horários das ses-
sões podem ser encontrados no
site do teatro. Dezesseis anos de-
pois da estreia, Billy Bond con-
segue surpreender nesta super-
produção ao acrescentar novi-
dades ao espetáculo.

www.teatrobradescorio.com.br.
Endereço: Av. das Américas, 3900,
loja 160 - Shopping VillageMall
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Agenda Cultural
TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788
Dia 11 (até dia 31) - Exposição "Corpo
e Alma". Telas da artista contemporânea
Luzbela Souza que retratam a sutileza do
olhar feminino da artista para o despir
da alma, sob elementos figurativos e
abstratos, apresentados em pinturas e
colagens. Terça a sexta, das 14h às 21h,
e nos dias e horários das atrações. En-
trada franca.

Dia 21 (até dia 30) - Peça teatral “Antes

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

que a definitiva noite se espalhe em Latino
América”, de Felipe Hirsch, que dirige
textos inéditos de autores latino-ameri-
canos contemporâneos. Debora Bloch,
Guilherme Weber, Jefferson Schroeder
e Renata Gaspar estão no elenco da
montagem. Quintas, sextas e sábados,
às 21h. R$ 40 (inteira) | R$ 20 (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/
Dia 15 - Peça teatral musical "Um dia na
Broadway", uma produção brasileira
dirigida pelo italiano Billy Bond e produzi-
da por Andrea Oliveira que conta a história
de um casal de brasileiros que viaja para
Nova York com os filhos para comemorar o
aniversário de casamento na cidade onde
se conheceram. Na chegada, a família se
perde em um dos pontos turísticos da cida-
de, a Central Station. Percorrendo a Times
Square para o reencontro, a família visita
os maiores musicais da Broadway, como
West Side History, Grease, Mamma Mia,
Chicago, Les Miserables e muito mais!
Múltiplas sessões. Acesse o site do teatro
para mais informações.

Dia 16 - Peça teatral musical infantil "O
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mágico de Oz", com 32 atores em cena,
80 figurinos, trocas de cenários, cinco
toneladas de equipamentos, pirotecnia
e efeitos especiais que transportam o
espectador para dentro da cena. Múlti-
plas sessões. Acesse o site do teatro para
mais informações.

Dias 19 - Palestra com os médicos Do-
mingos Mantelli (ginecologista, obstetra
e escritor) e Erica Mantelli (ginecologis-

ta, obstetra e especialista em saúde se-
xual), Domingos é autor do livro "Gesta-
ção: Mitos E Verdades Sob O Olhar De
Um Obstetra" e é um dos principais no-
mes quando o assunto é parto humani-
zado. Fenômenos nas redes sociais, os
dois farão uma turnê especial com a pa-
lestra Marco Zero! Life Experience!, con-
tarão um pouco da sua trajetória, como
mudaram a cabeça na maneira como
encarar a medicina, o atendimento hu-
manizado aos pacientes, bem como o
foco na gestação e como esse foco pode
mudar todas as características do ser
humano. Às 20h30.

KM DE VANTAGENS HALL
Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Valor e venda de ingressos online:
http://premier.ticketsforfun.com.br/

Dia 15 - Jorge & Mateus, às 22h30
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Batatas Anna

Olá, amigos! Neste mês, apresentarei uma receita chamada de
Batatas Anna. Acredita-se que este nome foi uma homenagem à
mãe italiana do célebre chefe francês Michel Troisgros e avó de
outro chefe famoso radicado no Brasil, Claude Troisgros; e ela
tinha por hábito cozinhar estas batatas enformadas.
Não sabemos se a história é verdadeira, mas uma coisa é certa:
esta maravilhosa receita passou a ser um acompanhamento
clássico da culinária tradicional francesa e a integrar o cardápio
de restaurantes requintados de todo o mundo. Outra característi-
ca desta receita é a simplicidade e rapidez para a sua execução,
como veremos agora.

Receita

INGREDIENTES:
• 3 batatas médias
• 3 colheres (sopa) de manteiga
• Sal, pimenta e tomilho fresco a gosto
• 2 dentes de alho picados
• 350 ml de água

MODO DE PREPARO:
• Derreta a manteiga em uma panela, junto com o tomilho e o alho em fogo baixo.

Reserve;
• Descasque as batatas, corte-as em fatias finas com um fatiador ou com uma

faca bem afiada;
• Em uma panela, ponha a água para ferver, coloque as batatas e cozinhe-as até

ficarem somente um pouco macias;
• Escorra as batatas em uma peneira sob uma torneira ligada, pois isso vai fazer

com que o cozimento seja interrompido;
• Reserve as batatas;
• Em potes individuais ou em um refratário grande que possa ir ao forno, monte

as fatias de batata em camadas e pincele-as com a manteiga, alho e sal;
• Leve ao fogo médio por cerca de 40 minutos ou até que fiquem levemente douradas;
A receita é um excelente acompanhamento para carnes, peixes e aves.

Bom apetite!
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PARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO: 3627-7945 / ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET / CONTATO1@NOSSOBAIRRO.NETPARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO: 3627-7945 / ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET / CONTATO1@NOSSOBAIRRO.NET

ESPAÇO PRODUTOS E SERVIÇOS

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

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Peixes:

Previsão astrológica
do mês de março

Áries (21/03 a 21/04):  é típico
do ariano buscar uma vida fi-
nanceira mais justa. Por isso,
erga as mangas e mãos à
obra!

Peixes (20/02 a 20/03): apro-
veite o ano que chegou trazen-
do mais esperança, para con-
quistar amizades que durarão
para sempre.

Aquário (21/01 a 19/02): dedi-
que-se em ajudar os amigos.
Existe alguém muito especial
esperando o seu sinal para che-
gar perto de você.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
momento de mostrar trabalho,
essa perseverança representará
o seu sucesso no futuro. Você
vai brilhar!

Sagitário (22/11 a 21/12):
acelere as suas decisões,
Júpiter está dando a você sorte
no amor, trabalho e família. É
só confiar no que você quer.

Escorpião (23/10 a 21/11):
você pode encontrar novas
maneiras de se comunicar e
um sorriso é uma delas.

Libra (23/09 a 22/10): com
Vênus passando no signo de
Capricórnio, o momento requer
mais disciplina nas questões
financeiras.

Virgem (23/08 a 22/09): tra-
ga para a sua rotina a arte e
o lúdico. Isso fará com que
você veja o quanto precisa
brincar mais, relaxe.

Leão (22/07 a 22/08):  olhe mais
para a sua saúde. Invista em
uma alimentação mais saudável.
Isso o fará sentir-se renovado.

Câncer (21/06 a 21/07): o
romance ronda a sua por-
ta, por isso encante com o
seu carisma e divirta-se.

Gêmeos (21/05 a 20/06):
talvez o seu humor precise
de um estímulo para deixar
a alegria chegar. Por que
não planejar uma viagem?

Touro (21/04 a 20/05): apron-
te a fantasia taurina, a beleza
será realçada e todos a aplau-
dirão.

Os assuntos do coração tocam muito as pessoas piscianas, elas correm
atrás dos sonhos e bastam cinco minutos de conversa para elas seduzi-
rem com o afeto e a sensibilidade as pessoas. Planeta: Netuno. Elemento:
agua. Cor: rosa claro. Pedra: ametista. Flor: amor perfeito

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) Relampeando / Relampejando
Está relampeando/relampejando, e não relampiando.
2) Agremiações
As agremiações desfilaram com esplendor, e não gremiações.
3) Trouxe
Eu trouxe bolo de chocolate, e não truxe.
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