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Osterfest
Conheça a tradicional festa
germânica da Páscoa de
Pomerode (SC).
| Página 29

Saúde
Especialista dá dicas sobre
como cuidar corretamente
das cordas vocais e evitar distúrbios comuns.
| Página 8

Segurança
Ruas sem iluminação pública e aumento na quantidade
de usuários de drogas no
bairro são temas abordados
na reunião do CCS.
| Página 10

Saiba mais
Contabilidade | Página 6
Confira as regras para declarar
bens e direitos no Imposto de
Renda 2019.
Direito | Página 10
Ve como funciona a nova lei
Veja
federal que desburocratiza o
atendimento prestado aos
usuários dos serviços públicos.

INTIMIDADE EXPOSTA
Especialista em direito digital alerta sobre os riscos da exposição de imagens íntimas pelas redes sociais. A lei prevê punições, que variam de um
a cinco anos, a quem divulga o material contendo cenas de sexo, nudez
ou pornografia sem consentimento do parceiro.
| Página 5
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Expediente

Tempo de refletir
A chegada da Páscoa, que neste ano
acontece no dia 21 de abril, nos remete a um período de reflexão sobre
o perdão e o amor ao próximo. A festa
judaico-cristã relembra a libertação
do povo hebreu escravizado no Egito
e a ressurreição de Cristo (página: 7).
Aproveite a celebração e conheça a
tradicional Osterfest, a Festa da Páscoa, que acontece anualmente na
cidade de Pomerode, em Santa Catarina (página: 29).
A segurança no bairro é algo que preocupa a população. Veja os assuntos
abordados no encontro do Conselho
Comunitário de Segurança da 18ª AISP
(página: 10). E por abordar a questão
da vigilância, veja os alertas de especialistas a respeito da exposição de

vídeos e fotos íntimas na internet, além
das sanções aplicadas àqueles que divulgam o material sem a permissão do
parceiro (página: 5).
Não esqueça que o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2019 termina no dia 30 de abril.
Fique atento às regras de como preencher o IR com as informações sobre
bens e direitos adquiridos (página: 6).
Saiba mais sobre o decreto 9.723/19,
que dispõe sobre a simplificação do
atendimento prestado aos usuários dos
serviços públicos (página: 10).
Confira as programações da agenda
cultural, que incluem o espetáculo “Um
dia na Broadway”, no Teatro Bradesco
Rio; e Paulinho Moska, no Teatro Sesi
Jacarepaguá. Feliz Páscoa!
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Nossa missão

Nosso compromisso

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

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

JORNAL FILIADO |

ADJORI-RJ
ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO
INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Saiba os riscos de enviar vídeos
ou fotos íntimas pela internet

Cristina Sleiman

A divulgação desse tipo de conteúdo na internet tem ganhado cada vez
mais força nos últimos anos. Segundo
a pedagoga e advogada, especialista em direito digital, Cristina Sleiman,
a maioria dos casos se dissemina via
WhatsApp. “Os adolescentes geralmente divulgam os vídeos de relações
sexuais com suas parceiras para se
vangloriarem diante dos colegas, diferentemente dos adultos, que já fazem isso por vingança após o término de uma relação”, expõe.
Tal prática consiste em um crime
que vai contra a Constituição Federal, que garante a proteção a intimidade, a privacidade, proteção total
a dignidade da pessoa humana e há
também previsão no próprio código penal, que prevê no Artigo 218C, da Lei 2848/40 pena de reclusão,
de 1 a 5 anos, a quem oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir,

publicar ou divulgar, por qualquer
meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de
informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro
audiovisual que contenha cena de
estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo,
nudez ou pornografia.
A especialista em direito digital revela que, em casos de exposição sexual de suas filhas, os pais ou responsáveis devem fazer um Boletim de
Ocorrência, mas o mais recomendável
é que se siga na esfera cível, entrando com um processo contra quem fez
a publicação. Sleiman destaca que,
outra opção é abrir um processo contra o aplicativo, no intuito de pedir
a remoção do conteúdo. “Os menores que cometerem tal prática não vão
presos, mas também não ficam impunes. Eles são encaminhados para
a Vara da Infância e da Juventude e
lá responderão por seus atos. As
consequências são as medidas sócioeducativas, que preveem, desde um
acompanhamento psicológico/psiquiátrico, a prestação de serviço à
comunidade. Nos casos mais extremos, a internação na Fundação
Casa”, expõe Cristina, acrescentando que os pais desses adolescentes
também são responsabilizados pelos atos de seus filhos, geralmente
tendo que pagar indenização.
A coach e trainer Paula Boarin destaca que as vítimas não podem se
calar, por se sentirem envergonhadas, elas devem expor a situação à

Fotos: Internet / Divulgação / Designed by jcomp / Freepik

As facilidades oferecidas pelas novas tecnologias têm
proporcionado um drama na vida de muitas adolescentes
que permitem a filmagem de suas relações sexuais, confiando nos seus parceiros, mas acabam sendo expostas diante de várias pessoas pelas redes sociais.

família. “Ter a intimidade exposta
é absolutamente devastador. É imprescindível que haja apoio e compreensão no entorno, assim como o
acompanhamento psicológico”,
aconselha Boarin. “O objetivo será
tirar a vítima do quadro de ansiedade
para que ela enfrente os medos e os
olhares das outras pessoas sem se
sentir culpada. Os amigos podem
contribuir beneficamente curtindo
fotos e vídeos que ela escolheu postar”, incentiva a psicóloga Carla
Ribeiro (CRP: 25079/05).
Algumas simples atitudes podem
ajudar para que esse tipo de situação não ocorra. Os pais devem
orientar ao máximo possível, apresentando aos filhos reportagens que
abordem o assunto, vídeos explicativos de profissionais da área

alertando para os perigos de divulgar vídeos íntimos na internet, assim como cobrando da escola ensinamentos e ações voltadas para a
educação digital. “Os adolescentes
precisam ser melhor orientados a
respeito do uso da internet e terem
uma dimensão de quanto uma postagem maliciosa poderá acarretar a
outra pessoa um dano físico e psicológico”, frisa Ribeiro.
“A única forma de garantir que esses vídeos ou fotos nunca serão divulgados é não tê-los em rede e nem
enviar para quem quer que seja.
Mandar nudes não é prova de amor!
Hoje a relação está boa, mas depois
pode não estar. O uso da tecnologia
deve ser feito com responsabilidade para evitar transtornos no futuro”, alerta Sleiman.
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Tributos
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Aprenda a combinar o
look de outono
Foto: Internet / Divulgação

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

Como declarar imóveis e
veículos no IR 2019
O outono começou no final do mês
passado e se estenderá até o dia 21
de junho. A nova estação traz dias mais
frescos e, com isso, as estampas coloridas do verão dão espaço a outras
padronagens mais estilosas como, por
exemplo, o look animal ou xadrez.
A elegância é o ponto alto neste período. Algumas dicas para quem não
sabe como combinar as peças são:
• Se colocar um item com cor extravagante, seja na roupa ou nos acessórios, utilize apenas em uma peça, para não deixar o visual muito carregado;
• As estampas animais e xadrez combinam com quase todas as cores. Se

você não entende muito de moda e não
quer correr o risco de errar, utilize-as
com peças lisas;
• Quanto aos calçados, que tal utilizar
botas de cano médio? Elas caem bem
com saias, vestidos e calças;
• Para quem não se sente a vontade
de utilizar estampa animal na roupa,
uma opção é adaptá-la nos acessórios, como sapatos, bolsas, cintos ou
lenços em volta do pescoço.
Já que o friozinho deixa as pessoas mais
elegantes, aproveite esse período de transição para o inverno e conferira o que
tem no seu armário e o que falta adquirir
para arrasar nos meses mais frios do ano
que se aproximam.

Cracolândia é removida na
Cidade de Deus
Foto: Superintendência Regional de Jacarepaguá

O preenchimento da declaração do imposto de renda não é tão fácil
como alguns tendem a pensar. Cada informação tem sua peculiaridade quanto a maneira como devemos informá-la. No caso dos
bens e direitos, devemos obedecer a algumas regras definidas pela
legislação que trata do imposto de renda da pessoa física.
IMÓVEIS: Os imóveis como apartamentos, casas, lojas e salas comerciais, por exemplo, devem ser informados com seu valor de
custo de aquisição. Se o contribuinte adquiriu em 2018 um apartamento na planta ou já construído, deverá informar na ficha “bens
e direitos” o saldo em 31/12/2017 no valor de R$0,00, e no saldo
em 31/12/2018, o valor correspondente ao total efetivamente pago
até 31/12/2018. A este valor, somamos a parcela paga de entrada,
as prestações pagas à financeira ao longo do ano, as taxas pagas
aos corretores, as taxas municipais e cartoriais pagas. Não se deve
contabilizar o valor total negociado do imóvel, mas apenas o que
foi pago. Na declaração dos anos seguintes, o contribuinte deverá somar, de forma acumulada, os valores pagos de prestações.
Outra exigência da Receita Federal é a de informar os dados do
imóvel, como os números de registro no IPTU e no cartório de
registro de imóveis, além do endereço detalhado e outros dados.
VEÍCULOS: Quanto aos automóveis, motocicletas, embarcações
e aeronaves, por exemplo, a regra é a mesma que a referente aos
imóveis. Por exemplo, caso o contribuinte tenha adquirido um
automóvel em 2017 e tenha pago R$15.000,00, deverá informar
este valor como saldo em 31/12/2017. Considerando que este
contribuinte tenha pago prestações em 2018 no total de R$18.000,00,
então deverá informar o saldo acumulado de R$33.000,00 como
saldo em 31/12/2018.
GANHO DE CAPITAL: Outro cuidado que devemos tomar, é quando
vendemos um bem com ganho de capital. Nesta situação, haverá a
obrigação de pagar imposto de renda. O ganho de capital é a diferença positiva entre o valor de venda e o valor de aquisição de um bem.
Por exemplo, se o contribuinte vendeu uma casa por R$300.000,00,
que foi adquirida no passado por R$100.000,00, haverá um ganho de
capital de R$200.000,00 que poderá ser alvo do imposto de renda com
alíquota de 15%. A Receita Federal disponibiliza um programa denominado “ganho de capital” que auxilia o contribuinte a determinar se
houve ganho de capital e qual o imposto a pagar.
Em havendo venda de imóveis, poderá haver isenção do imposto
quando o contribuinte vende, por valor de até R$ 440.000,00, o
único bem imóvel de qualquer tipo, desde que não tenha efetuado, nos últimos cinco anos, outra alienação de imóvel a qualquer
título, tributada ou não.
Outra isenção pode ser obtida quando o ganho de capital auferido
por pessoa física residente no Brasil e obtido da venda de imóveis
exclusivamente residenciais, seja aplicado pelo vendedor, no prazo de 180 dias contado da celebração do contrato, para adquirir
outros imóveis residenciais localizados no Brasil.

Uma operação para remoção de habitações irregulares e moradores de
rua foi realizada embaixo da Linha
Amarela, na Cidade de Deus, no dia
13 de março.
A ação feita pela Superintendência
Regional de Jacarepaguá retirou cerca de 25 pessoas que ocupavam o
local, mas nenhuma aceitou o encaminhamento para abrigo. Na ocasião,
foram derrubadas três construções e
uma barraca utilizada na venda de
entorpecentes. O local havia se tornado um ponto de comercialização de
drogas e estava atraindo cada vez

mais usuários de crack.
O espaço também recebeu manutenção na iluminação pública e, segundo a Superintendência Regional de
Jacarepaguá, as inspeções passarão
a ser regulares a fim de evitar o retorno de moradores de rua e usuários de
crack ao local. A operação contou com
a participação de mais de 30 profissionais da Comlurb, 18° Batalhão da
Polícia Militar, Superintendência Regional de Jacarepaguá, 7° Inspetoria
da Guarda Municipal (IGM) e 7°
Coordenadoria de Assistência Social
e Direitos Humanos (CASDH).
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Páscoa: descubra o significado
desta festa judaico-cristã
Ganhar chocolates é maravilhoso em
qualquer época do ano. Ele melhora o humor e fornece energia ao organismo. Porém, o significado da celebração é algo muito mais profundo.
A Páscoa é uma festa judaico-cristã
e seu nome vem do hebraico Pessach,
que significa “passagem”. O objetivo para os judeus é relembrar a libertação e fuga para Canaã do povo
hebreu escravizado durante mais de
200 anos no Egito.
Para os cristãos, a Páscoa significa a ressurreição de Cristo e faz
referência as seguintes passagens:
a última Ceia de Jesus com os dis-

Foto: Internet / Divulgação

Neste ano, a Páscoa será comemorada no dia 21 de abril.
A data é uma das mais rentáveis para o comércio devido o
aumento na procura por chocolates para presentear. Mas,
o que realmente esta celebração significa?
cípulos, a sua prisão, o julgamento
a condenação e a crucificação. Representa a libertação do homem do
pecado para uma vida em obediência a Deus.
Apesar de as páscoas judaica e cristã terem nome igual, elas não ocorrem na mesma data. Enquanto a
judaica inicia-se na primeira lua
cheia do equinócio de primavera
(de outono, no hemisfério sul); a
cristã é comemorada no primeiro
domingo de lua cheia depois do
mesmo equinócio, acontecendo
sempre entre 22 de março e 25 de
abril de nosso calendário.

Na mira
do leitor
Na mira
do leitor

POSITIVO

NEGATIVO

A ágil atuação da Companhia Municipal de Limpeza Urbana na retirada
de árvores e galhos caídos após as chuvas. Só neste ano, a Comlurb
recolheu dezenas de árvores em Jacarepaguá.

O aumento na quantidade de usuários de drogas em vários pontos da
região, incluindo o viaduto na Freguesia, na Rua Mirataia, na Taquara,
entre outros.

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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Aprenda a manter a saúde vocal
Um dos incômodos que mais afeta as
cordas vocais é a rouquidão. O fato
de a voz ficar com timbre falho durante um tempo, não significa que
exista alguma doença. A alteração
vocal é bastante comum na população. Porém, se a rouquidão permanecer
por mais de trinta dias, ou tornar-se
recorrente, é necessária uma consulta
ao otorrinolaringologista, para identificar a possível causa da disfonia e a
prescrição de um tratamento adequado.
Segundo a fonoaudióloga Viviane
Müller (CRFa: 1-6373) os problemas
que mais acometem as pregas vocais
são os nódulos, que são lesões relacionadas ao uso inadequado da
voz. Mas, cistos, pólipos e câncer de
laringe não são alterações incomuns.
“Os cistos e os nódulos são tratados em fonoterapia com exercícios específicos que promoverão a absorção das lesões. Não é possível
estimar o tempo que a reabilitação
levará, mas são problemas, normal-

Fotos: Pixabay / Designed by katemangostar / Freepik / Internet / Divulgação

A voz diz muito sobre o estado de saúde do organismo, principalmente com relação a condição das cordas (ou pregas) vocais.
mente, transitórios”, explica Müller,
acrescentando que distúrbios na
tireoide também afetam as cordas
vocais. “No caso do hipotiroidismo,
a glândula pode aumentar de volume, alterando a voz. Além disso, a
pessoa perde a energia, se sente
cansada e pode falar mais devagar”.
A especialista destaca que as alterações nas cordas vocais, na maioria das vezes, podem ser prevenidas.
O ideal é que se aprenda a mantêlas saudáveis. “Os cuidados começam com uma vida equilibrada com
exercícios físicos, boa alimentação,
tempo de sono adequado e sem exageros. De forma mais pontual, devemos hidratá-las com água não
gelada ao longo do dia, evitar o tabagismo, a bebida alcoólica, falar em
excesso e gritar, além de fazer repouso vocal”, orienta a fonoaudióloga. Determinados alimentos são bastante benéficos, tais como frutas cítricas e a
maçã, que limpa as pregas vocais.

Benéficos para voz:

• Beba água não
gelada.

• Ingira alimentos cítricos,
sejam frutas ou sucos.

• Coma maçã.

Vilões da voz:

• Não tome líquidos
gelados.

• Evite o tabagismo e
bebidas alcoólicas.

• Procure não falar em
excesso e nem gritar.
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Direito
MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL
INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM
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Jordão sedia reunião do
Conselho Comunitário de
Segurança da 18ª AISP

Desburocratização dos
serviços públicos
Caro leitor, vamos abordar a relevância que o CPF (Cadastro de
Pessoa Física) tomou em razão da promulgação do Decreto 9.723
de 11 de março de 2019. Sua finalidade é a desburocratização
dos serviços públicos, facilitando o acesso à informação e serviços, além de ratificar a dispensa do reconhecimento de firma
e sua autenticação. Esse Decreto instituiu o CPF como “instrumento suficiente e substitutivo da apresentação de outros documentos do cidadão no exercício de obrigações e direitos ou
na obtenção de benefícios...”. Na prática, isso significa que o
CPF agora é o documento mais importante para o indivíduo. Por
meio dele, o cidadão poderá obter serviços, benefícios e informações junto aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. O trabalhador autônomo, que antes precisava do número do seu NIT (Número de Identificação do Trabalhador) para
obter informações a respeito da sua previdência, ou o inscrito
no NIS, que se refere ao trabalhador com vínculo empregatício,
ou ainda informações sobre o PIS, teria que ter sua numeração.
Com a desburocratização, o indivíduo com seu CPF não só
poderá levantar informações, como também obter serviços e
requerer algum benefício.
O motorista não ficou de fora, ele poderá pleitear serviços e levantar informações com o seu CPF junto ao Detran. Mas, como
para toda regra há exceções, nesse caso também não é diferente. Havendo trâmite de processos administrativos nos órgãos
federais e surgindo a necessidade da apresentação do documento específico, este deverá ser mostrado, não sendo suficiente e nem bastante o CPF para sua substituição, ou seja, carteira de motorista, certificado de reservista ou de alistamento militar,
de reserva, de dispensa da incorporação ou de isenção, número de inscrição em conselho de fiscalização de profissão e número de matrícula em instituições públicas de ensino superior.
Resumindo, o CPF é o documento suficientemente legal e bastante, no estrito da lei, para substituir quaisquer outros oriundos do Poder Executivo Federal, que permite obter informações,
serviços, requerer benefícios no lugar dos conhecidos atualmente,
mas não em seu detrimento.
Espero ter contribuído mais uma vez.
Qualquer dúvida entre em contato através do e-mail:
oficinadedireito@gmail.com
Fique em paz e com Deus.

Tilzé (presidente CCS), delegada Carolina Salomão (41ª DP) e comandante Peixoto (18º BPM)

O baixo índice de presença da população e de autoridades foi marcante na
reunião do Conselho Comunitário de
Segurança da 18ª AISP, que aconteceu
no Jordão, no dia 28 de março.
O encontro mensal abordou a importância de os organizadores escolherem locais mais seguros e de fácil acesso para
sediarem as reuniões, no intuito de obter maior número de participantes. Mas,
membros do CCS apontaram a questão
como irrelevante, tendo em vista que
quem deseja participar, comparece independente do espaço.
Na ocasião, o tenente-coronel Rubens
Castro Peixoto Junior, comandante do
18º BPM, reforçou que o batalhão está empenhado em tomar as decisões no tocante
ao fechamento de vias da região, em situações de confrontos com traficantes para
garantir a segurança pública. “Estou à disposição da população”, destaca o comandante, apresentando o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERJ) como uma das soluções
para transmitir em escolas uma mensagem de valorização à vida, e da impor-

tância de manter-se longe das drogas e
da violência. Diretores das instituições de
ensino que estiverem interessados em
obter a visita do projeto podem ligar para
o batalhão, pelo número: 2332-2602.
O superintendente regional de Jacarepaguá, Leandro Marques, expôs os obstáculos encontrados pelos órgãos públicos para a retirada de usuários de
drogas no entorno do viaduto da Linha
Amarela, que invadiam a via expressa
acuando motoristas. Outro tópico levantado foi a insegurança no bairro, agravada pela falta de iluminação em alguns
pontos. Marques destacou que mais de
400 árvores caíram na região no período de chuvas fortes e que até hoje a
Comlurb está com dificuldade na remoção de galhadas e troncos. “Temos muitas ideias, mas os recursos não são suficientes para executá-las”, lamenta.
O encontro contou também com a participação da delegada Carolina Salomão,
da 41ª DP (Tanque). A próxima reunião
será no dia 25 de abril, na casa de festas Camélias, localizada na Rua das
Camélias, 590, Vila Valqueire.
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Descubra o significado
dos estágios sobre o
nível pluviométrico
Foto: Internet / Divulgação

O pluviômetro foi desenvolvido para aplicação de pluviometria remota e automatizada

O Rio de Janeiro passou por período de chuvas muito
fortes nos primeiros meses do ano. A expectativa é a de
que a situação melhore a partir deste mês. Comumente
escutamos nos noticiários alertas da Defesa Civil sobre
mudanças de estágio do sistema, mas nem todos sabem o que isso significa.

REPÓRTERES DE JACAREPAGUÁ
PISTA QUEBRADA NOVAMENTE

Quando as condições meteorológicas
indicam a alta probabilidade de
chuvas intensas sobre a cidade, é
emitido um aviso à população em
função da intensidade da chuva esperada. O Sistema Alerta Rio utiliza os seguintes estágios operacionais
e emite alertas em função da mudança de três estágios:
1) Estágio de Normalidade – Situação em que não há previsão de chuva
ou que ela seja de fraca a moderada nas próximas horas.

Na sessão de cartas da edição de janeiro (número 137) do JNB,
o leitor Felipe Ferreira se queixou da pista quebrada por onde
trafegam os BRTs, na Estrada dos Bandeirantes, altura do número 243, na Taquara. Após a publicação da reclamação, a pista
foi “consertada” de forma paliativa, ou seja, já está quebrada
novamente e não tem nem dois meses que o buraco foi tapado.
Será que colocar um material de qualidade fica muito mais caro
do que fazer o mesmo reparo um monte de vezes?
Pedro Gonçalves
ESPAÇO DEDICADO AO LEITOR QUE “FLAGRA” OS FATOS DE JACAREPAGUÁ. ENVIAR FOTO,
TEXTO E NOME PARA REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET. ASSUNTO: REPÓRTERES DE JPA

2) Estágio de Atenção – Previsão
de chuva moderada, ocasionalmente
forte/muito forte, nas próximas
horas, podendo causar alagamentos
e deslizamentos isolados, e transtornos pontuais que provoquem reflexos na mobilidade.
3) Estágio de Crise – Previsão de chuva
forte, ocasionalmente muito forte nas
próximas horas, podendo causar múltiplos alagamentos e deslizamentos,
além de transtornos generalizados em
uma ou mais regiões da cidade.

As recomendações da
Prefeitura do Rio para
quando a cidade enfrenta
situação de Atenção ou
Crise são:
• Permaneça ou procure um local
seguro. Evite áreas sujeitas a alagamentos/ deslizamentos;
• Redobre atenção ao dirigir. Em
caso de chuva, as pistas ficam escorregadias e podem conter bolsões
d’água. Mantenha os faróis acesos;
• Em casos de ventos fortes/ chuvas com descargas elétricas, não
fique próximo a árvores ou em áreas descampadas;
• Evite colocar o lixo nos pontos de
coleta, pois a água da chuva pode
carregar o lixo e entupir bueiros e
galerias.
Para receber os alertas da Defesa
Civil via SMS, cadastre-se no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS.
Basta enviar o CEP de sua residência por mensagem de texto para o
telefone 40199. O serviço é gratuito
e pode ser cancelado sem custos,
bastando enviar a mensagem “cancelar” para o mesmo número.
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Notas
Transporte público

Redução

Todos os assentos
dos coletivos
passam a ser
preferenciais

Fiscais removem e multam vans infratoras

Conta de luz
ficará mais barata

Um decreto publicado no Diário
Oficial do Município no mês passado
determina que todos os assentos
dos transportes públicos passam a
ser prioritários para obesos, gestantes, pessoas com criança de colo,
idosos e deficientes.
O passageiro que resistir em ceder o lugar ficará sujeito à multa de
R$ 100 e ao desembarque compulsório, que será feito pela Guarda Municipal ou por agente privado de segurança. Com o decreto nº 45.682, o Rio passa a ser uma
das primeiras capitais do País a
adotar este tipo de medida.

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”.
Envie sua foto para:
redacao@nossobairro.net
colocando no assunto do e-mail o
título “Repórteres de Jacarepaguá”

A Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC), órgão
vinculado à Secretaria Municipal de
Ordem Pública (Seop), aplicou 179
multas e removeu dezenas de vans
piratas no mês passado em diversos
bairros do Rio de Janeiro, incluindo
a Taquara.
Entre as irregularidades flagradas
pelos fiscais destacam-se: lotação

excedente, motorista sem autorização
da Prefeitura para realizar a atividade,
condutor utilizando celular ao volante, selo de vistoria vencido e licença
fora de validade, pneus sem frisos,
estacionamento irregular do utilitário,
trânsito em local proibido e veículo
em mau estado de conservação.
As ações têm o objetivo de oferecer
mais segurança na mobilidade dos
usuários do transporte complementar, fiscalizar os serviços prestados por
vans e kombis do sistema e reprimir
o transporte ilegal realizado por veículos piratas.
Segundo a CETC, os usuários que
flagrarem irregularidades nestes transportes devem registrar denúncia, que
é anônima, por meio do 1746, tendo
em posse a placa, data, horário e local
onde o veículo estava, com o objetivo de auxiliar no direcionamento e
planejamento das ações.

Ônibus

Fotos: Internet / Divulgação

Lei

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou no dia 20 de
março a redução média de 3,7% nas
tarifas das contas de energia que
serão pagas em 2019; e de 1,2% nas
de 2020. O motivo é a amortização
de empréstimos feitos pela Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE) junto a oito bancos,
no ano de 2014, devido a crise hídrica
enfrentada no setor.

Tarifa arredondada
O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou no mês passado uma ação
civil pública com o objetivo de determinar que empresas de ônibus reduzam o valor da tarifa cobrada, atualmente custando R$ 4,05, caso não haja
troco para o passageiro. De acordo com o Decreto Municipal 7.445/88 e a
Lei Municipal 129/79, as empresas de ônibus devem possuir troco suficiente para atender ao seu público.

Achados e Perdidos
Descubra como recuperar objetos no BRT
Quem perdeu ou encontrou algum
objeto dentro do BRT ou nas estações pode procurar um setor específico dentro da concessionária que
administra o sistema. O departamento de Achados e Perdidos do BRT
Rio funciona de segunda a sexta, das
8 às 20 horas, no Centro de Controle
Operacional (CCO), localizado no
Terminal Alvorada, na Barra da
Tijuca. É possível acionar o BRT Rio
nas redes sociais, além do site
www.brtrio.com/achadoseperdidos
para consultar materiais encontrados.

Celebração
Dia da
Polícia Militar
Em 21 de abril, é celebrado o Dia
da Polícia Militar. A escolha da data
foi uma homenagem a figura de
Tiradentes, patrono da PM, também
celebrado na mesma ocasião.
A Polícia Militar brasileira teve sua
origem nas Forças Policiais, criadas ainda durante o Império. A
corporação mais antiga é a do Rio
de Janeiro, instituída em 13 de
maio de 1809, chamada de “Guarda Real da Polícia”. O projeto não
vingou, mas deu origem as polícias estaduais que conhecemos.
Tanto que, até hoje, no brasão da
PMERJ consta a sigla GRP, que
significa Guarda Real da Polícia.
A função primordial da corporação
é o policiamento ostensivo e a
preservação da ordem pública. O
estado do Rio de Janeiro possui
41 batalhões, sendo o 18ºBPM o
de Jacarepaguá, criado em 1971.
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Cartas dos leitores

REDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

VENDEDOR OUSADO
Subo diariamente a passarela do BRT Taquara, com entrada pela Rodrigues
Caldas e metade da rampa de acesso aos pedestres fica ocupada por
mercadorias de um camelô que decidiu fazer de lá o seu ponto fixo há
mais de um ano. Nada é feito para acabar com tamanho desrespeito a nós.
Jorge Luiz Stevie
Resposta da Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro: A
Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) informa que realiza ações rotineiras de ordenamento do espaço público no bairro da Taquara. As ações contam com o apoio de órgãos competentes e atendem, inclusive, a denúncias
de cidadãos nos canais de atendimento da Prefeitura. Os agentes vão intensificar as atividades no entorno da estação, contudo, cabe ressaltar que a
CCU realiza ações de ordenamento em logradouros públicos, não sendo atribuição da coordenadoria atuar no interior ou em acessos exclusivos das plataformas de embarque e desembarque.
A Taquara, assim como toda a cidade, está incluída no programa Ambulante
Legal, que tem como objetivo organizar e facilitar a identificação dos ambulantes autorizados a trabalhar nos logradouros públicos.
ASFALTOS ESBURACADOS E RALOS DESNIVELADOS
Por que as pistas não passam mais por manutenção? É incrível como
buracos e ralos desnivelados permanecem anos sem reparos. Já decorei onde vários deles estão e nenhum é consertado.
Viviane Carlos
Resposta da Secretaria de Conservação e Meio Ambiente: A população
deve informar o endereço das ruas que precisam de ação tapa-buraco, para
que haja vistoria e programação do reparo específico.

SAUNA NO BRT
Utilizo BRT todos os dias e raramente consigo embarcar em algum que o
ar-condicionado esteja funcionando. Sou obrigado a ficar naquele clima
abafado, cheio de gente, sem a possibilidade de ao menos abrir uma janela,
pois elas são lacradas. Esse problema tão comum, reclamado por tantas
pessoas, levado a mídia pela televisão, jornais impressos, etc. precisa de mais
o quê para ser fiscalizado?
Rebeca Santos
Resposta da Secretaria Municipal de Transportes: A SMTR informa que o
consórcio BRT foi autuado mais de 410 vezes em 2018 por má conservação da
frota, o que inclui o mau funcionamento ou a inoperância do ar-condicionado.
Vale destacar que a SMTR realiza ações de fiscalização frequentes a fim de verificar as condições dos ônibus em circulação, bem como os serviços ofertados à
população. Em caso de irregularidades, o consórcio é autuado e notificado.

REPARO NA PISTA DO BRT
A pista do BRT Transcarioca, na altura da padaria Nobreza, na Avenida
Nelson Cardoso, na Taquara, apresenta um desnivelamento. Um lado é
mais alto do que o outro na faixa de pedestres. Gostaria que o problema
fosse solucionado, pois representa risco de as pessoas machucarem os pés.
Marisa Fontes
Resposta da Secretaria de Conservação e Meio Ambiente: A pista do BRT
Transcarioca é atendida por um contrato exclusivo de conservação. Vamos
vistoriar para verificar se é um problema de infraestrutura.
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Esporte
LEANDRO COSTA
PÓS-GRADUANDO EM JORNALISMO
ESPORTIVO NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
LECARNEIROCOSTA@HOTMAIL.COM

Jacarepaguá tem o seu Barcelona
Foto: Reprodução Facebook Barcelona Esporte Clube

Fundado em 5 de dezembro de 1999, o Barcelona Esporte Clube
disputa atualmente a série B2, correspondente a 3ª divisão, do
Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que terá início em maio.
O Barça carioca, como é carinhosamente chamado, tem sua sede
administrativa na Rua Doutor Francisco Fonseca Teles, 131, na Taquara.
O Barça tupiniquim é o sucessor do antigo Internacional Futebol
Clube de Curicica, fundado pelos mesmos dirigentes: Valdeir Penudo e Augusto Vieira, atual presidente. O nome do time foi escolhido em homenagem ao gigante clube Catalão, porém os dois
clubes vivem realidades completamente opostas. Se por um lado
o clube defendido por Messi é considerado um dos mais ricos do
mundo, o time de Jacarepaguá vive com apertados orçamentos,
necessitando muitas vezes da ajuda pessoal de seus dirigentes.
A grande aposta do clube são as categorias de base, o caminho
natural de clubes com pouco investimento. O Barça carioca pode
se orgulhar de manter as atividades da base sempre operando.
Um dos grandes feitos do clube foi revelar o zagueiro Thiago Silva, da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, um jogador
internacionalmente consagrado.
O clube também mantém as suas atividades no futebol feminino.
Em 2016 as meninas do Barça fizeram uma grande campanha,
conquistando o vice-campeonato estadual da categoria, ficando
atrás apenas do Flamengo.
O ano de 2017 foi, sem dúvida, o melhor do jovem clube, pois pela
segunda vez ele disputou a série B1, segunda divisão, do campeonato estadual. Na competição encarou tradicionais adversários
do futebol carioca como América, Americano e Olaria. Diferentemente do que ocorreu em 2015, quando disputou pela primeira
vez a série B1, o Barcelona conseguiu importantes resultados que
o mantiveram nessa série. Mas, infelizmente em 2018 a boa campanha não se repetiu e o clube caiu para a série B2, que será disputada entre os meses de maio e setembro deste ano.
Que 2019 seja um ano de grandes resultados para o Barça carioca e que em dezembro Jacarepaguá possa comemorar os 20 anos
da equipe com o acesso garantido à série B1.
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Espaço Pet

Veja quais alimentos de humanos
os animais podem comer sem risco
Antigamente era costume das pessoas oferecem aos pets sobras do café
da manhã ou refeições. Porém, o que
poucos sabem é que alguns petiscos
são altamente prejudiciais a eles.
“Muitos alimentos trazem sobrecargas gástricas provocando gastrite
como, por exemplo, as frutas cítricas. O chocolate e o abacate podem
provocar intoxicações e ocasionar
problema hepático. Já a uva contribui para o surgimento de graves lesões renais. Enquanto a cebola, se
consumida em grande quantidade,
leva à destruição das hemácias
(glóbulos vermelhos do sangue)”,
explica a veterinária Michelle da
Silva (CRV: 10698).
Até hoje alguns tutores optam pela
preparação de comida caseira para
os seus bichinhos, não só por acreditarem ser uma opção mais saudável, como também econômica. “Não

é errado cães e gatos ingerirem comida caseira como a de humanos.
Alimentos como carne, frango, peixes, algumas frutas e legumes são
permitidos. Agora, se o tutor optar
por dar apenas comida caseira ao
animal, deve levá-lo antes a um
veterinário especialista em nutrição
para a elaboração de uma dieta equilibrada, tendo em vista que a necessidade nutricional de cães e gatos é
diferente da humana”, orienta Silva.
Para facilitar a mastigação e a deglutição, deve-se oferecer alimentos
partidos em pedaços, levando sempre em consideração o tamanho do
animal, a fim de que ele não se engasgue. Caso o pet apresente lesões
na pele, vômitos ou diarreia, pode
estar com alergia a certos tipos de
proteína como o frango, ovo ou leite. Nesses casos, deve-se procurar
um veterinário.

Foto: Internet / Divulgação

Quando o pet faz aquela carinha de “pidão” no momento em que
estamos à mesa, parece irresistível não compartilhar o alimento
com ele. Mas, apesar de permitido, é necessário ter cuidado com
determinados alimentos que podem ser tóxicos aos bichanos.

Fique de olho na Leishmaniose
A Leishmaniose canina é uma infecção parasitária causada por protozoários que atacam o sistema
imunológico do animal. A doença
é transmitida pelo mosquito palha,
que se reproduz em matéria orgânica, isto é, lixo, acúmulo de terra
e folha. Por isso, é importante manter
os quintais e terrenos sempre limpos.

Caso o seu cachorro apresente sintomas como crescimento exagerado das unhas, emagrecimento com
inchaço do abdômen e feridas que
não cicatrizam, leve-o ao Instituto
Municipal de Medicina Veterinária
Jorge Vaitsman, que fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão,
1.120, Mangueira.

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

“Companheiro de
todas as horas”

TOM

“Brincalhão e
amoroso”

FLOQUINHO

“Carinhosa
e arteira”

JUJU

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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Turismo

Pomerode: a cidade mais alemã do Brasil
Foto: Daniel Zimmermann

Foto: Daniel Zimmermann

Museu Casa do Imigrante

Festa Pomerana

A característica europeia é marcante
no município que possui mais de 300
casas em estilo enxaimel. Pomerode
também tem a maior quantidade de
imóveis tombados pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) entre as cidades
que integram os Roteiros Nacionais
de Imigração.
As praças e museus revelam um pouco da história da região, assim como
as festas e feiras que resgatam a cultura por meio de trajes e danças típicas dos antepassados. Entre elas
estão a Festa Pomerana, que chegou
a 36ª edição em janeiro deste ano e
a Osterfest, que celebra tradições
pascoais dos imigrantes alemães.
Aliás, a Osterfest é uma boa dica
para quem deseja festejar a Páscoa

de uma forma diferenciada. O evento
conta com a Osterbaum - a maior Árvore de Páscoa do mundo, feita com
cascas de ovos, e a Ostermarkt – Feira
de Páscoa que vende artesanato e
artigos de decoração, além de apresentações de grupos folclóricos e
outras atrações. O evento acontece
neste ano até o dia 21 de abril.
O legado dos colonizadores também
está presente na gastronomia, com
destaque para o eisbein (joelho de
porco), o kassler (bisteca de porco),
o marreco recheado e também para
os pães, cucas, bolachas e tortas.
Quem visita Pomerode também não
pode deixar de apreciar as belas
paisagens em um passeio nos carros
de mola puxados a cavalo, com decoração típica.

MELHOR CHOCOLATE
DAS AMÉRICAS

Rede hoteleira:
Foto: Daiana Kopsch

Localizada no estado de Santa Catarina, a cidade com
mais de 30 mil habitantes foi fundada há 60 anos e é
considerada como a “mais alemã do Brasil”. O nome
Pomerode faz referência aos seus fundadores, vindos da
Pomerânia, região histórica que ocupava o norte da Alemanha e da Polônia.

Dein Haus Pousada
www.deinhaus.com.br
Casa Branca Pousada Boutique
casabrancapousadaboutique.com.br
Pousada Lena Rosa
www.pousadalenarosa.com.br
Pousada Oma Helga
www.pousadaoma.com
Hotel Bergblick
www.bergblick.com.br

Osterfest
Pomerode foi eleita no ano passado
pelo International Chocolate Awards
como a produtora do melhor chocolate ao leite das Américas, pela empresa Nugali, que chegou a ser medalhista
no concurso em 2016 e 2017.
A International Chocolate Awards é
uma competição anual que reconhece a excelência na fabricação de chocolate de pequenas e grandes empresas. O concurso existe desde 2012
e é considerado como a mais importante do mundo no ramo.

Pousada Edelweiss Pomerode
www.edelweisspomerode.com.br
Pousada Harmonia Pomerana
www.harmoniapomerana.com.br
Pousada Santa Felicidade
www.santafelicidadepousada.com.br
Pousada Exclusiva Liebe Pomerode
pousadaliebepomerode.business.site
Fontes:
Prefeitura Municipal de Pomerode
Governo Estadual de Santa Catarina
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Agenda Cultural

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

TEATRO BRADESCO RIO

gico entre pai e filha em uma favela do
Rio de Janeiro. Texto de Marcia Zanelatto
e direção de Isabel Penoni. Ingressos:
R$ 22 (inteira) | R$ 11 (meia). Às 20h.

Foto: Divulgação

Dia 16 - Peça teatral e ofinica infantil "A
pipa e a flor". 1º Turno: 08h30 – Oficina |
11h15 – Espetáculo. 2º Turno: 14h30 Oficina | 16h30 – Espetáculo. Entrada
franca. Vagas limitadas.
Foto: Flora Negri

Dia 4 - Show com o cantor Marcos Almeida. Às 21h.
TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788

Comédia ao Vivo no
Teatro Bradesco

Foto: Renato Mangolim

Dias 3 e 10 - Formado pelos comediantes
Luiz França, Fábio Rabin, Diogo Portugal,
Dihh Lopes e Nando Viana, a apresentação conta com o tradicional stand
up comedy, em que os mesmos se revezam no palco por volta de 15 minutos e ao
término acontece o tradicional “Desafio Comédia Ao Vivo”, com os assuntos mais comentados da semana que viram piadas, tornando a noite ainda mais divertida. Há
11 anos em cartaz em SP, o "Comédia Ao
Vivo" se tornou o show mais tradicional do
Brasil. Quartas de abril, às 22h.

Dia 12 - Peça teatral "Eles não usam tênis
Naique". Encenação da Cia Marginal
que gira em torno de um embate ideoló-

Dia 24 - Show com o cantor Paulinho
Moska. Às 20h.
Dia 27 - Peça teatral infantil "Boquinha...e
assim surgiu o mundo..." une teatro, circo e música para falar sobre o surgimento
do mundo em diferentes culturas. Texto de Lázaro Ramos, que divide a direção com Suzana Nascimento. Ingressos: R$ 12 (inteira) | R$ 6 (meia). Às 17h.

Intersom está de volta

Consulte o site do teatro
para mais informações:
www.teatrobradescorio.com.br.
Endereço: Av. das Américas, 3900,
loja 160 - Shopping VillageMall

Foto: Divulgação

A banda de baile que agitou os clubes do bairro e de outras localidades
na década de 70 está de volta. A Intersom se apresenta em um flashback
composto por vários hits internacionais no dia 12 de abril, às 20 horas, no
Clube Recreativo Português de Jacarepaguá, na Taquara.
Ingressos à venda na secretaria do clube, com desconto na compra antecipada até o dia 11 de abril. Garanta o seu lugar. O Clube Recreativo
Português de Jacarepaguá fica localizado na Rua Ariapó, 50, Taquara.

Dia 16, a partir das 8h30.
Av. Geremário Dantas, 940,
Freguesia - Jacarepaguá
Tels.: 3312-3753 / 3312-3788

Antecipado: Individual: R$ 20 | Mesa (4 lugares): R$ 70
No dia: Individual: R$ 25 | Mesa (4 lugares): R$ 80
Informações: 2423-3585 e pelo WhatsApp 97390-7421.

A dupla 90 graus, formada por
Leandro Jatobá e Anderson
Willian, está lançando o seu segundo EP. Repleto de músicas
dançantes, como o reggae “A
número 1”, o trabalho está disponível em todas as plataformas digitais e no Youtube, no
canal oficial da dupla.

Cia de Arte e Teatro
Popular inaugura
nova oficina
Foto: Hugo Pontes / CATP

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

Foto: Internet / Divulgação

Em cartaz todas as quartas de abril
às 22 horas.

A pipa e a flor
no Sesi

Dupla 90 graus
lança EP
Foto: Divulgação

(Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do
Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)
Valor e venda de ingressos:
http://www.teatrobadescorio.com.br/

A Companhia de Arte e Teatro
Popular (CATP) está com novo
curso. A oficina “Cai o Pano” visa
desenvolver nos alunos habilidades
que auxiliem na concentração e
criatividade. Confira os horários:
Jovens e adultos: sábado das 13
às 16 horas, com o ator e diretor
Daniel Gondim; Infantil: sábado das
9 às 12 horas, com a atriz Anna
Beatriz Marques.
Já as aulas de teatro para jovens
e adultos acontecem às quartasfeiras, das 19 às 22 horas, com
o ator e diretor Flavio Alves.
Companhia de Arte e Teatro Popular
Estrada do Tindiba, 2.495, sala 201,
Taquara - Jacarepaguá - RJ
Telefone: (21) 9-9486-7292 (Anna
Beatriz) ou (21) 98382-5397 (Daniel)
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Audiência pública discute possível
fechamento de hospital na Taquara
A comissão, presidida pela deputada
Martha Rocha (PDT), ouviu o Secretário Estadual de Saúde, Edmar Santos,
que informou não haver atualmente
uma definição pelo fechamento da unidade, que é considerada como referência no tratamento da tuberculose.
Sobre a transferência de pacientes
ocorrida nos últimos meses, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) expôs que o deslocamento se deu para
o Instituto Estadual de Doenças do
Tórax Ary Parreiras (IETAP), em
Niterói, por conta de critérios técnicos. Tendo em vista que as duas
unidades apresentam taxa de ocu-

pação baixa e o IETAP possui melhor estrutura, além de serviço de
cirurgia de tórax e broncoscopia.
O Hospital Estadual Santa Maria foi
construído em 1943 no topo de um
morro, que atualmente se encontra
cercado por comunidades. Desde o final
do ano passado, a guerra entre milicianos
e traficantes por disputa de território
se intensificou após a prisão do chefe
do grupo que controlava as comunidades dos Teixeiras e Santa Maria.
Tiroteios frequentes levaram diversos
profissionais de saúde a pedirem demissão, tornando mais grave o problema
da falta de médicos na unidade.

Foto: ASCOM / HESM

A possibilidade de fechamento do Hospital Estadual
Santa Maria (HESM), na Taquara, foi abordada na audiência pública realizada no dia 26 de março pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).
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Cuidado para não comprar
gelo a preço de peixe

Receitas

Foto: Internet / Divulgação

FÁTIMA GUERRA
GOURMET
FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Torta Banoffe

Neste período que antecede a Semana Santa há um aumento na procura por
frutos do mar. Os consumidores que
adquirem peixes congelados devem ficar atentos se a adição de água foi descontada no peso líquido informado no
rótulo do produto.
A legislação brasileira limita em 12% a
aplicação de água, com ou sem aditivos,

sobre a superfície do pescado. Quem
comprar o produto em conserva, préembalado ou congelado, pode solicitar
a conferência do peso em uma balança do estabelecimento. Caso desconfie ou encontre alguma irregularidade,
poderá entrar em contato com o ProconRJ pelo telefone 151 ou pelo e-mail
reclame@procon.rj.gov.br.

Receita
Olá, amigos! Neste mês trago uma sobremesa que certamente
será um sucesso no almoço de Páscoa. Trata-se da torta
Banofee, uma deliciosa receita criada na Inglaterra, que utiliza a
banana como ingrediente principal. Junto da fruta, são colocados outros elementos, como doce de leite, chantilly e canela
para darem um sabor especial à iguaria.
INGREDIENTES:
• 200 g de biscoito maizena
• 100 g de manteiga ou margarina
• 400 g de doce de leite
• 400 g de creme de leite fresco
• 2 bananas
• Canela em pó
MODO DE PREPARO:
• Coloque o creme de leite fresco na geladeira;
• Triture os biscoitos no liquidificador e passe para outra vasilha;
• Acrescente a manteiga (ou margarina) e misture com a ponta dos dedos
até perceber que atingiu uma consistência mais firme;
• Com a massa, forre o fundo de uma forma alta de 24 centímetros de diâmetro, e leve ao forno por 10 minutos. Deixe esfriar;
• Coloque uma camada do doce de leite sobre a massa, já fria;
• Prepare o chantilly e leve à geladeira;
• Corte as bananas em rodelas de aproximadamente meio centímetro e
coloque sobre o doce de leite;
• Coloque sobre a torta chantilly;
• Deixe a torta no freezer por aproximadamente 4 horas;
• Finalize com a canela em pó, para decorar.
Bom apetite!

Telefones úteis
Corpo de Bombeiros .......................................... 193
Defesa Civil .......................................................... 199
SAMU .................................................................... 192
Polícia Civil .......................................................... 197
41ª DP (Tanque) ...................................... 2332-2514
32ª DP (Taquara) ..................................... 2333-6520
Central de atendimento à mulher ..................... 180
Polícia Militar ....................................................... 190
18º BPM (Jacarepaguá)... 2232-2594 / 2232-2602
Conselho Tutelar ................................................. 100
Disque denúncia ..................................... 2253-1177
Central de atendimento ao cidadão ............ 1746
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SEÇÃO
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OU 3627-7945
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3627-7945
/ /CONTATO1@NOSSOBAIRRO.NET
PARA
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3627-7945
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Horóscopo
MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,
MALUCATAO@GMAIL.COM

Previsão astrológica
do mês de abril
Signo de Áries:
Aquele que é guerreiro e corajoso, porque gosta de desbravar a vida.
Planeta: Marte. Elemento: fogo. Cor: vermelha. Partes do corpo: cabeça e elementos vermelhos do sangue.
Áries (21/03 a 21/04): hora
de enviar currículo para conseguir o seu tão almejado
emprego. Acredite: você terá
boa resposta.

Libra (23/09 a 22/10): que
momento bonito você está
passando. Os relacionamentos
que surgirem agora, permanecerão.

Touro (21/04 a 20/05): tem um
convite esperando retorno
seu. Este é um bom momento de responder logo. Tudo
dará certo.

Escorpião (23/10 a 21/11):
o trabalho em família pode
ser a grande solução para
esse momento de crise, o amparo fortalece.

Gêmeos (21/05 a 20/06): a
sorte está com você! Aposte
em tudo o que investir, os
contratos financeiros serão
bem-vindos.

Sagitário (22/11 a 21/12):
brinca Sagitariano com Júpiter
na sua casa cinco. Até apostar no jogo trará a você felicidade e sorte!

Câncer (21/06 a 21/07): não
dê assunto para as encrencas, pois a corda arrebenta
sempre do lado daquele que
não sabe o que diz.

Capricórnio (22/12 a 20/01): se
o seu emprego mandar você
estudar no exterior, não perca
a oportunidade, pois lá fora você
terá mais facilidade.

Leão (22/07 a 22/08): momento muito bom para se curar das
feridas do passado. Perdoar é
tornar-se tão importante quanto se é.

Aquário (21/01 a 19/02): com
a Vênus passando na sua casa
sete, novas e boas companhias surgirão.

Virgem (23/08 a 22/09): os
seus valores pessoais são seus
bens mais preciosos. Aquilo
que não serve para você,
passe adiante.

Peixes (20/02 a 20/03): a questão financeira pode sorrir para
você. Uma grande sorte virá
e vai tirar você do vermelho.

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) Crucificação
A crucificação era um método de execução cruel, muito usada
pelo Império romano, e não cruzcificação.
2) Ovos
As crianças ganharam muitos ovos na Páscoa, e não zovos.
3) Fertilidade
O coelho representa a fertilidade, e não fertilinidade.
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