
Secretaria Municipal de
Saúde realiza campanha de
vacinação contra a gripe até
o dia 31 de maio.

CET-Rio garante existência
de vagas públicas para idosos
e PCDs, mas moradores não
as encontram.

O Brasil registra anualmente cerca de meio milhão de meninas com idade
entre 10 e 19 anos que engravidam. O fato de essas adolescentes e jovens
não estarem ainda com o sistema reprodutor pronto para gerarem uma criança
torna a gestação um risco à saúde da mãe e do bebê.
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Espaço pet
Descubra como higienizar
corretamente os dentes de
seu pet e evite que ele desen-
volva problemas de saúde.

Saiba mais
Contabilidade | Página 6
Conheça os direitos
trabalhistas e previdenciários
dos empregados domésticos.

Gastronomia | Página 32
Aproveite o mês das Mães e
surpreenda sua família prepa-
rando um delicioso filé de
peixe ao forno.

Sem vaga

Saúde
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Nossa missão
O Jornal Nosso Bairro Jacarepaguá nasceu
com o objetivo de promover a disseminação das
informações que interferem no cotidiano e 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.

Há anos se discute a hora certa para
ser mãe, mas a família e a sociedade
não conseguem definir o momento
ideal para isso acontecer. Em alguns
países, as mulheres já optaram pela
gravidez tardia, porém no Brasil a ma-
ternidade precoce tem atingido um
índice alarmante. O JNB conversou
com especialistas a respeito do assun-
to, que destacaram aspectos relevan-
tes para auxiliar adolescentes e jovens
a terem uma gestação saudável e se-
gura (página: 8).
Por falar de saúde, a campanha de
vacinação contra a gripe acontece
neste mês nas unidades de Atenção
Primária e visa reduzir os impactos
do vírus na população (página: 10).
Aliás, prevenção é mesmo algo in-
dispensável! A tragédia ocorrida no
dia 12 de abril na comunidade da

Precisamos falar de responsabilidade
Muzema, em Rio das Pedras, foi
destaque na reunião do Conselho
Comunitário de Segurança da 18ª
AISP e nos faz refletir sobre a im-
portância de analisar a legalidade de
imóveis, antes de comprá-los (pá-
gina:4). É imprescindível que eles
tenham procedência confiável, res-
peitem critérios técnicos da área da
construção civil e sejam registrados
pela Prefeitura.
O trabalho eficiente do Corpo de
Bombeiros no resgate às vítimas na
Muzema e em outras ocorrências
na região merece destaque no po-
sitivo (página: 6). Confira também
as dicas da agenda cultural, que in-
cluem Zeca Baleiro, no Teatro Sesi
Jacarepaguá; além de Luiza Possi
e Zizi Possi, no Teatro Bradesco
Rio (página: 30).
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Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Gravidez na adolescência

Caro leitor, vamos conversar sobre a gravidez na adolescência.
Esse é um assunto muito sério em se tratando de saúde públi-
ca. A adolescente terá direito a sete consultas junto ao SUS, assim
como todos os exames exigidos no pré-natal. Se forem neces-
sárias mais consultas, o órgão competente não poderá negar.
As meninas têm direito ao medicamento gratuito, mesmo após
o nascimento do bebê. Têm direito também à licença materni-
dade para a escola sendo-lhe facultado fazer os trabalhos e as
provas em casa, dependendo de seu estado de saúde. O Go-
verno Federal oferece o Bolsa Gestante, que consiste em um
benefício cuja finalidade é de melhorar a qualidade de vida das
gestantes e nutrizes (é a ama de leite, aquela que amamenta o
filho de outra mulher). Para ter direito a este benefício é neces-
sário que esteja inscrita no programa Bolsa Família. O benefício
é pago em prestações durante todo o período da gravidez, po-
dendo ser prorrogado até a fase da amamentação, não ultra-
passando seis meses. Porém, como não é retroativo, ou seja,
não serão pagos os atrasados, seu recebimento dará início a partir
do pedido. Para ter direito a esse benefício, além de estar inscri-
ta no programa Bolsa Família, a renda per capta deverá estar entre
R$ 89,00 e R$ 178,00 por cada integrante da família. Esse bene-
fício não é pertinente tão somente às gestantes adolescentes,
mas a qualquer gestante que esteja dentro das condições ex-
postas acima. Para fazer o cadastramento, a gestante adolescente
ou qualquer outra, deverá dirigir-se a uma unidade de saúde
pública para fazer o exame de gravidez e, com ele positivo, en-
caminhar-se até o órgão competente. Caso a gestante tenha sua
gravidez interrompida ou o bebê registrado venha a falecer nos
primeiros meses, continuará recebendo o benefício. As presta-
ções a serem pagas ficam em torno de R$ 41,00. É um valor tão
ínfimo que vale mais a pena fazer um planejamento familiar, caso
não tenha constituído família ainda e ter mais responsabilidade
com o seu corpo adotando um método contraceptivo, que melhor
se adeque a sua saúde. Não compensa o custo-benefício.  Es-
pero ter contribuído mais uma vez.
Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail:
oficinadedireito@gmail.com
Fique em paz e com Deus.

Domínio da milícia
e do tráfico é abordado
no encontro do
Conselho de Segurança

Uma casa de festas localizada em Vila
Valqueire sediou no dia 25 de abril a
reunião do Conselho Comunitário de
Segurança da 18ª Área Integrada de
Segurança Pública.
Poucas pessoas compareceram ao en-
contro, que contou com a participa-
ção do major Melchio, do 18º Bata-
lhão da Polícia Militar; Rafael Martinez,
assessor da Superintendência Regio-
nal de Jacarepaguá; e a representan-
te Nice, do Grupamento Especial de
Trânsito Oeste (GET Oeste).
Entre os assuntos em pauta na reu-
nião estavam a questão das milícias
se apropriando de áreas em Jacare-
paguá e construindo moradias que
põem em risco a vida de várias pes-
soas, como as mortes ocasionadas
pelo desabamento de dois prédios
irregulares na comunidade da Muze-
ma, em Rio das Pedras.

Outro ponto levantado foi o tráfico de
drogas que se implanta em determi-
nados lugares e impede as pessoas
de circularem nessas regiões. Os
moradores reforçaram a importância
de a Superintendência Regional de
Jacarepaguá realizar, por meio dos
órgãos competentes, as podas de
árvores e trocas de lâmpadas, para
manter as vias mais claras e aumen-
tar assim a sensação de segurança.
O próximo encontro do Conselho Co-
munitário de Segurança da 18ª Área
Integrada de Segurança Pública acon-
tecerá no dia 30 de maio, às 9 horas,
no salão gourmet do Condomínio
Oceano Pacífico, situado na Avenida
Claudio Besserman Vianna, 3, Vila Pan
Americana, na Barra da Tijuca.
As informações acima foram fornecidas

pelo secretário do CCS 18ªAISP, Antô-

nio Miranda.
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Contabilidade &
Tributos

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

Custos diretos e indiretos
na contratação do
empregado doméstico

Em abril de 2013, com a promulgação da Emenda Constitucional
72 pelo Congresso Nacional, os empregados domésticos passaram
a usufruir de vários direitos trabalhistas e previdenciários. Os em-
pregados domésticos, devidamente registrados com carteira de tra-
balho, possuem todos os direitos assegurados por lei como salá-
rio-maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ida-
de e tempo de contribuição, auxílio-acidente de trabalho, pensão
por morte, entre outros.
A Lei 5.859/1972, considera como empregado doméstico aquele
que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lu-
crativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Como
por exemplo: motorista, babá, jardineiro, cuidador de idoso e ca-
seiro. Contudo, nos casos em que a residência seja usada para
alguma atividade profissional, os trabalhadores deixam de ser
considerados domésticos.
Na hora de contratar um empregado doméstico, é importante que
o empregador esteja atento às obrigatoriedades legais, quanto ao
pagamento de tributos e cumprimento de obrigações acessórias.
A primeira atenção deve ser dada ao valor do salário do emprega-
do. Apesar de o salário mínimo nacional ser de R$ 998,00, no esta-
do do Rio de Janeiro, os empregados domésticos têm direito ao
piso estadual de R$ 1.238,11 para uma jornada de trabalho de 44
horas semanais ou 220 horas mensais. É possível contratar o funci-
onário por tempo parcial, de no máximo 25 horas semanais. Neste
caso, o salário será proporcional às horas contratadas. Por exem-
plo, se o contrato de trabalho prever a jornada de 24 horas por se-
mana ou 4 horas por dia, de segunda à sábado, o salário mínimo
será de R$ 675,33 por mês (R$ 1.238,11 / 44 horas x 24 horas). No
caso de contrato parcial, os dias de férias também serão reduzidos.
No exemplo, o empregado terá direito à 18 dias de férias. O contra-
to parcial, está definido na Lei Complementar 150, artigo 7º.
Além do salário, o empregador doméstico deve desembolsar dinheiro
com outras verbas trabalhistas mensalmente, calculadas sobre a
remuneração do empregado: FGTS de 8%; FGTS compulsório (an-
tecipação da multa de 40% para rescisão de contrato sem justa causa)
equivalente a 3,2%; Contribuição patronal ao INSS de 8%; Seguro
contra acidentes de trabalho de 0,8%.
Para um salário de R$ 1.238,11 mensais, o patrão deverá pagar:
• FGTS de R$ 99,08;
• FGTS compulsório de R$ 39,62;
• INSS patronal de R$ 99,08 e
• SAT de R$ 9,90.
Sendo assim, o patrão terá um custo total de R$ 1.485,79 mensais.
Mas, cabe ressaltar que o empregado ainda terá direito às férias, ao
décimo terceiro salário e ao vale transporte. 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
O Corpo de Bombeiros que desde o início do ano tem atuado incansa-
velmente no resgate às vítimas de enchentes, incêndios e desabamen-
tos, como o de dois prédios na comunidade da Muzema, próximo ao
Rio das Pedras. Um dos momentos mais emocionantes no local foi o
salvamento por helicóptero que não podia pousar na laje, devido ao
risco de desabamento.

NEGATIVO
As construções irregulares na região que não obedecem aos critérios téc-
nicos da área de construção civil e colocam em risco a vida de várias pessoas.
A utilização inadequada de solos inapropriados para fundação de edificações
ocasionam tragédias anunciadas. Antes de adquirir um imóvel é importan-
te verificar se o mesmo está legalizado.
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A preparação para a chegada do bebê traz muita ale-
gria para a família e amigos, mas vai além do enxoval.

Quanto mais o grande dia se apro-
xima, uma série de itens precisa
ser organizada. Entre eles, a ar-
rumação das bolsas que serão le-
vadas para a maternidade. Afinal,
o bebê pode decidir chegar a qual-
quer momento. Para dar uma
ajudinha àquelas que vivenciam
esse momento, o JNB listou alguns
itens imprescindíveis.
O recomendável é deixar as bolsas
prontas a partir do sétimo mês de
gestação. Mesmo que a placenta se
rompa e não dê tempo de passar
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Saiba o que levar nas bolsas
para a maternidade

Para a mamãe Para o bebê
• Duas camisolas com abertura na frente
• Dois sutiãs de amamentação;
• Peças íntimas;
• Absorventes higiênicos pós-parto;
• Cinta;
• Manta;
• Chinelo, pantufa e meias;
• Almofadas de amamentação;
• Creme para mamilos, loção corporal

ou óleo de massagem;
• Uma toalhinha para cobrir o seio

enquanto amamenta, em caso de
receber visitas;

• Artigos de higiene pessoal;
• Roupa confortável;
• Documentação do hospital.

• Três macacões de corpo inteiro que

se fecham na frente;

• Três bodies;

• Três casaquinhos;

• Meias, luvas e gorros;

• Roupa para saída da maternidade

• Cobertor e manta;

• Cerca de 20 a 30 fraldas para re-

cém-nascido;

• Toalhas umedecidas;

• Creme para assaduras.

em casa, não se desespere! Siga
para a maternidade e solicite a
alguém de confiança a busca das
malas em casa.
Já na saída do hospital, evite agendar
muitas visitas, tendo em vista que
o bebê ainda não foi vacinado. Ape-
nas após ele receber a imunização
necessária, o contato com outras
pessoas será bem-vindo. Redobre
as atenções com o bebê, caso exis-
tam animais de estimação na resi-
dência, para que não haja o risco
de incidentes.

;
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Gestação precoce: índices
diminuem, mas os riscos não

F
otos: Internet / D

ivulgação

Anualmente, mais de 500 mil meninas com idade en-
tre 10 e 19 anos têm filhos no Brasil. Apesar de
impactante, esse número já foi maior em 2004, che-
gando a 660 mil por ano, segundo o Sistema de Infor-
mação sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

A psicóloga Carla Ribeiro (CRP:
25079/05) acredita que um dos fa-
tores contribuintes para a redução dos
casos de maternidade precoce é o avan-
ço da tecnologia, que facilitou o aces-
so às informações pela internet, inclusive
com relação aos métodos contracepti-
vos. “Apesar de oferecer certo co-
nhecimento, a internet não conse-
gue minimizar o impacto de uma
gestação indesejada. A juventude é
muito despreparada para essa fase,
devido a falta de informações ade-
quadas e por não saber o que fazer
com o conhecimento teórico que
obteve”, expõe Ribeiro.
A gravidez na adolescência represen-
ta risco tanto para a mãe quanto para
o bebê, uma vez que a adolescente não
está completamente preparada fisica-
mente e psicologicamente para uma
gestação. “O corpo da adolescente não
está ainda completamente formado para
suportar, sem complicações, o desen-
volvimento de um bebê durante nove
meses. Tanto a pélvis como o canal do
parto estão imaturos nesta fase. Por isso
uma gravidez pode provocar compli-
cações na hora do nascimento, mas

também no desenvolvimento do bebê”,
esclarece a ginecologista Glaucimara
Nunes (CRM: 52-70218-8), coordena-
dora da maternidade do Hospital Oeste
D’Or e do Real D’Or.
De acordo com a médica, entre os pro-
blemas mais comuns de uma gestação
precoce estão malformações fetais,
prematuridade, doença hipertensiva da
gravidez e pré-eclâmpsia. “A incidên-
cia de hipertensão, por exemplo, doença
frequente na gravidez, é cinco vezes
maior nas adolescentes que também são
mais propensas a ter anemia, o que
aumenta o risco de bebês prematuros
e com peso menor”, revela Nunes.
Nos casos de mães muito jovens, é
aconselhável o início precoce do pré-
natal com o intuito de reduzir as chances
de complicações de uma gravidez de
risco. “A hipertensão, se diagnosticada
cedo, pode deixar de ser problema, pois
será possível controlar o ganho exces-
sivo de peso. Assim também a anemia,
quanto antes for descoberta, mais fá-
cil será combatê-la. O mesmo se pode
dizer em relação à restrição do cresci-
mento fetal. Porém, na maioria das
vezes, a adolescente inicia o pré-natal

com a gravidez já adiantada, o que
dificulta a correção de certos distúrbi-
os”, aponta a ginecologista.
Muitas vezes, a procura por um mé-
dico especialista é adiada pela ten-
tativa da adolescente “esconder” a
gravidez. Algumas tentam apertar a
barriga o tempo máximo que pude-
rem utilizando roupas justas. “Usar
calças apertadas e desconfortáveis
pode prejudicar o bebê e também
trazer problemas na locomoção diá-
ria da mãe. O correto é utilizar rou-
pas mais confortáveis, como calças
que se ajustam no corpo e blusas que

não apertem a barriga”, alerta Nunes.
A psicóloga Carla Ribeiro orienta que,
quando uma gravidez precoce acontece,
a recomendação é a de que os pais
desses adolescentes os ajudem e acom-
panhem sem julgá-los. “É preciso
auxiliá-los para a vida, ensinando-os
como ser bons pais e mães. Além de
incentivar esses jovens a buscarem por
seus sonhos na carreira acadêmica e
profissional. A vida não tem que pa-
rar, apenas esses jovens terão que an-
tecipar uma situação que poderia ser
melhor planejada em um outro momen-
to da vida”, enfatiza Ribeiro.
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Secretaria Municipal de Saúde promove
campanha de vacinação contra a gripe

F
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A Campanha de Vacinação contra a influenza (gripe)
acontece até o dia 31 de maio nas unidades de Atenção
Primária (clínicas da família e centros municipais de saú-
de), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
A meta da Secretaria de Saúde é imu-
nizar 90% dos grupos que integram
o público-alvo definido pela campa-
nha. São idosos, gestantes, puérperas,
crianças de 6 meses a 4 anos, traba-
lhadores da Saúde, professores das
redes pública e privada e portadores
de doenças crônicas (com prescrição
médica), que na cidade do Rio somam
1,4 milhão de pessoas. Outros grupos
também receberão vacina, tais como:
população privada de liberdade e fun-
cionários do sistema prisional, nas
próprias instituições.
A medida de prevenção visa diminuir
os impactos da gripe, reduzindo inter-
nações, complicações e mortes em
decorrência das infecções causadas

pelo vírus. Estudos demonstram que
a vacinação contra a gripe pode redu-
zir de 32% a 45% o número de hos-
pitalizações por pneumonias; e de 39%
a 75% da mortalidade global e em,
aproximadamente, 50% as doenças re-
lacionadas à influenza.
A Secretaria Municipal de Saúde reco-
menda às pessoas que tenham apresen-
tado febre recente, adiar a vacinação até
que o estado de saúde melhore. Porta-
dores de doenças neurológicas e síndro-
me Guillain-Barré devem consultar um
médico antes de tomar a vacina e se-
guir suas orientações. Já quem possui
histórico de alergia grave e prévia
a ovo ou a algum outro componente do
imunizante, não devem se vacinar.

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

CALÇADA PERIGOSA
É um absurdo o que vivencio to-
dos os dias ao passar pela esqui-
na da Rua Iriquitiá com a Rua
Bacairis, em frente ao Hospital das
Clínicas de Jacarepaguá, na
Taquara. O monte de pedras, ca-
cos de ladrilhos, vidros e lixos exis-
tentes para preencher o desnível
que deveria ser uma calçada pla-
na para os pedestres. É uma ver-
dadeira armadilha! Já presenciei
diversos acidentes como pesso-
as caindo e se machucando nos
cacos. O problema persiste há
anos e não compreendo o porquê
nenhuma providência foi tomada
ainda pelas autoridades públicas.

Lorivaldo Ferraz

MICRO-ONDAS NA CALÇADA

Saio diariamente de carro pela Estrada do Guerenguê para pe-
gar a Estrada dos Bandeirantes, na Taquara. Porém, não consigo
ter uma visualização boa para entrar na movimentada via, pois
um carrinho de mão com várias carcaças de micro-ondas
empilhados na bifurcação para anunciar serviço técnico atrapa-
lha a visualização dos motoristas. É cada coisa que a gente vê,
que parece piada. Só que essa é de muito mau gosto!

 Suzana Dias
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Secretaria Municipal de Saúde promove Como prevenir incêndios e queima
nos equipamentos elétricos
A eletricidade é indispensável em nosso cotidiano. Mas, é
necessário ter alguns cuidados para usufruir dela de for-
ma correta e evitar acidentes.

Uma pesquisa feita pela Associa-
ção Brasileira de Conscientização
para os perigos da eletricidade (Abra-
copel) revelou que em 15 meses (ja-
neiro de 2016 a março de 2017) o País
registrou 782 mortes relacionadas à
eletricidade. Isso inclui choque elé-
trico, raio e incêndio por curto cir-
cuito. Segundo o levantamento, ao
menos 30% dessas mortes ocorreram
dentro de residências.
Grande parte das ocorrências rela-
cionadas à rede elétrica ocorrem por
negligência ou falta de conhecimen-
to. Por isso, é importante conhecer
as principais causas geradoras de
acidentes, assim como estar aten-
to para evitar que eles ocorram.
Segundo a Light, alguns cuidados
são básicos, tais como:

• Evite ligar muitos aparelhos ele-
trônicos no mesmo benjamim. Isso
pode ocasionar o aquecimento dos
fios e riscos de incêndio;
• Quando algum eletrodoméstico
der choque, chame um profissional
capacitado para consertá-lo;
• Jamais introduza garfos, facas ou
outros objetos em aparelhos elétri-
cos, por motivo algum. Se for pre-
ciso, consulte a assistência técni-
ca do fabricante;
• Antes de ligar um aparelho novo,
leia as instruções do fabricante;
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ivulgação• Não puxe fios da tomada para
desligar aparelhos elétricos. Isso
pode danificar o aparelho e provocar
choques;
• Nunca limpe eletrodomésticos li-
gados na tomada. Você pode sofrer
um choque elétrico e se machucar;
• Não jogue água ou passe pano mo-
lhado em tomadas e interruptores;
• Quando for mexer na chave
seletora do chuveiro elétrico, des-
ligue o aparelho, certifique-se de que
o piso não está molhado e, de pre-
ferência, use um calçado com sola
de borracha;
• Controle ou impeça o acesso de crian-
ças a tomadas, fios e aparelhos ligados.

Já em dias de chuva, os cuidados
devem ser redobrados. Se a água
atingir as tomadas, os disjuntores
devem ser imediatamente desliga-
dos, até que um profissional qua-
lificado verifique a situação antes
de religá-los; se houver tempesta-
des, desconecte notebooks e celu-
lares da tomada e não utilize tele-
fone com fio neste período. Caso
algum cabo da rede elétrica se rom-
pa, mantenha distância do local e
entre em contato com a Light pelo
telefone: 0800-021-0196.
Incêndios podem ser evitados se
algumas dicas da Defesa Civil do
Rio de Janeiro forem seguidas.

Confira:
• Não acumule material em desu-
so e lixo junto à fiação elétrica;
• Respeite os avisos de "proibido
fumar";
• Não fume na cama, devido ao ris-
co de dormir com o cigarro aceso;
• Nunca deixe as crianças sozinhas
em casa;
• Jamais faça ligações elétricas im-
provisadas e nem substitua fusíveis
por moedas ou outros meios inade-
quados;
• Ao viajar, desligue o gás e a energia
elétrica de sua casa;
• Mantenha estoques mínimos de
líquidos inflamáveis, e guardados
em recipientes adequados, bem
vedados e em local de fácil alcan-

ce para extinção;
• Não use divisórias de papelão,
papel ou outros materiais de fácil
combustão;
• Nunca se aproxime do fogo com
roupa de origem sintética;
• Esteja sempre atento a panelas,
frigideiras ou chaleiras no fogo, bem
como ferro de passar roupas;
• Tome cuidado especial ao acen-
der velas, de forma que não caiam
e iniciem um incêndio;
• Evite sobrecarregar tomadas elé-
tricas, principalmente com uso de
"benjamins";
• Cuidado ao jogar fora cigarros
acesos em lixeiras ou pela janela;
• Não solte balões.



1 2 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET

Onde estão as vagas destinadas a
idosos e pessoas com deficiência?

F
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A vaga especial é um direito assegurado pela legis-
lação federal com uso regulamentado por Resolu-
ção do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que
determina que 5% do total de vagas de estaciona-
mento sejam destinadas aos idosos e 2% às pessoas
com deficiência.

As vias públicas da região seguem
a mesma regra, ou ao menos deve-
riam. Os moradores têm se queixa-
do por não encontrarem essas vagas
com facilidade nas ruas. Questiona-
da pela equipe do JNB, a CET-Rio
garantiu que em Jacarepaguá exis-
tem 69 vagas para idosos e 85 para
PCD, mas não deu retorno com re-
lação à localização dessas vagas. “Tal-
vez eles também estejam procuran-
do. Tenho 66 anos e a única vaga
pública de idoso que conheço por aqui
fica na Freguesia. Onde estão as

outras?”, interroga Nelson Castro.
Ainda de acordo com a Companhia
de Engenharia de Tráfego do Rio de
Janeiro, são consideradas vagas em
via pública as regulamentadas em
Diário Oficial, tais como Rio Rota-
tivo e vagas por tempo determina-
do. Entretanto, nada impede que
outras demandas sejam feitas pela
população por meio do canal de
atendimento 1746 da prefeitura. As
solicitações serão analisadas e im-
plantadas, caso sejam considera-
das como necessárias.

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 JPA

UM BURACO NO MEIO DO CAMINHO

Na Rua André Rocha logo após o UPA, na Taquara, a calçada
cedeu e abriu um grande buraco que impede a passagem de pe-
destres, obrigando-os a andarem na pista. Isso é muito perigoso
e a situação permanece assim há mais de 30 dias.

Reinaldo Assis
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Giovanna Rodrigues Raimundo.

Com apenas 8 anos, ela já se tor-

nou uma Youtuber e possui mais de

20 mil seguidores. Além disso, a pe-

quena também conta com a ajuda

de sua família, que criou a revista

“Gio Rodrigues e sua turma”.

Entre outros talentos estão a alu-

na que se destaca como canto-

ra Gabrielly de Fátima Almeida

Menuzzo. Na dança estão Brenno

Acreditamos numa educação calcada no tripé: amor, respei-

to e incentivo. Só assim conseguiremos minimizar os pro-

blemas do mundo. “Utilizando as diversas linguagens como

forma de combate a todo e qualquer tipo de segregação” é o

tema do projeto norteador do Colégio GAU em 2019.

Referimo-nos à nossa “Jornada Cultural”.

A partir desse fio condutor, os alu-

nos do GAU trabalham em grupos,

descobrindo suas potencialidades.

Nesse aspecto, destacamos al-

guns personagens, que denomina-

mos como “os notáveis”. São cri-

anças e jovens, que com o seu

talento motivam outros colegas,

conquistando o caminho do bem.

Iniciamos esta listagem com a aluna

do 4º ano do ensino fundamental I,

Os notáveisOs notáveisOs notáveisOs notáveisOs notáveis

INFORME PUBLICITÁRIOPROFESSOR EMMANOEL CAVALCANTI

Lucas Bento da Silva, Paola Tava-

res Vergette e Gabriel. No segmen-

to esportivo estão: o atleta Brenno

Tolentino Coelho de Farias, no

basquete; Vitor Gabriel Nepomu-

cena Santos, no judô; e João Pedro

Torres Borges, no tênis.

Todos nós temos potencialidades

e dificuldades, entretanto, podemos

nos unir em prol do bem comum.

Obsevamos a interdisciplinaridade

e destacamos a integração entre

a equipe de educação física com

a equipe de ciências, principalmen-

te no que diz respeito às modali-

dades esportivas e a relação

dos professores de língua por-

tuguesa e literatura trabalhando

as diversas linguagens.

Nada melhor do que enfatizar

nossos pensamentos e, assim,

nos tornarmos bom exemplo pa-

ra o próximo.

Agradeço primeiramente a Deus,

por nos permitir continuar es-

timulando pessoas; aos profes-

sores, por contribuírem com nos-

sos projetos; e ao Jornal Nosso

Bairro Jacarepaguá por publicar

nossas ideias.

Brenno, Paola e Gabriel, alunos da 3ª série do ensino médio

Gabrielly de Fátima Almeida Menuzzo, da 1ª série do ensino médio
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Provas
Avaliação da alfabetização infantil
acontecerá por amostragem

O Ministério da Educação divulgou
no dia 2 de maio que o exame avalia-
dor da alfabetização infantil, o Siste-
ma de Avaliação da Educação Bási-
ca (Saeb), deste ano não será apli-
cado para todos os estudantes, como
estava sendo feito nos anos anterio-
res. Em vez disso, será realizado tes-
tes por amostragem. As provas acon-
tecerão entre os dias 21 de outubro
e 1° de novembro.

Sobre o Sistema de Avaliação
da Educação Básica
O Saeb é composto por um conjun-
to de avaliações relativas à qualida-

Campanha arrecada dentes de leite
para estudo científico

Com o intuito de aumentar as doações de
dentes de leite para seu banco de órgãos,
a Faculdade de Odontologia da USP, em
São Paulo, lançou a campanha “O Ende-
reço da Fada do Dente”. Os dentes de leite
podem auxiliar em pesquisas científicas de
diversas áreas da medicina, como, por
exemplo, em terapias com células-tronco.
Para fazer a doação, basta entrar no site
www.enderecodafadadodente.com.br e
preencher um formulário com nome, en-
dereço, CEP, cidade e estado. Os volun-
tários receberão em casa uma carta, já
selada, pronta para a doação dos den-
tes e deverão assinar um termo de auto-
rização, tudo sem custo.

Dança

Aulas noturnas
de dança chegam
à Praça Padre
Ambrósio

A Praça Padre Ambrósio, conheci-
da como Praça do Skate, no Tan-
que, inaugurou neste mês as aulas
gratuitas e noturnas de dança. O
Dancemix acontece às quartas-fei-
ras, das 19 às 20 horas, com o pro-
fessor Maurício Tygrão. Os interes-
sados em se inscrever devem com-
parecer no horário e local da aula
portando cópia do RG e atestado
médico. Na rua em frente ao posto
de saúde.

Espaço feminino

BRT terá espaço exclusivo para as mulheres

Uma resolução assinada pelo in-
terventor no Sistema BRT do Rio no
dia 15 de abril estabeleceu que, assim
como no metrô e trem, os ônibus do
BRT terão área destinada ao públi-
co feminino nos períodos de pico.
A partir de agora, os homens fica-

rão na frente e mulheres atrás, nos
horários estabelecidos entre 5 às 7
horas e 17 às 20 horas. No início
deste mês, a Guarda Municipal ini-
ciou o processo de orientação aos
passageiros do BRT Rio a respeito
da novidade.

Notas

Religião

Doação
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de da educação no Brasil, que per-
mitem ao Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) fazer diagnósticos so-
bre educação básica nacional.
A partir das análises, busca-se iden-
tificar fatores que possam interferir no
desempenho do estudante, de modo
a subsidiar políticas públicas para o
setor. É por meio das médias de
desempenho do Saeb e de dados
sobre aprovação obtidos no Censo
Escolar que se compõe o Índice de
Desenvolvimento da Educação Bá-
sica (Ideb).
Fonte: Agência Brasil.

Nono Seminário
de Umbanda

O Pechincha recebeu no dia 1º de
maio o nono seminário de umbanda,
que contou com palestras e também
com a comemoração do aniversá-
rio do Babalorixá Célio Silva. Nes-
te ano o tema foi a morte ou, como
alguns preferem a transição para uma
outra vida.
O seminário começou com a pales-
tra do Dr. Carlos Gentil, da Federa-
ção Brasileira de Umbanda (FBU),
que abordou a história da umbanda
e seus três congressos nacionais,
que nortearam as relações entre os
vários terreiros no Brasil. Na ocasião,
também foram levantadas as singu-
laridades e as diferenças entre as
práticas em cada local.
Posteriormente, o médium e pesqui-
sador Marcio  Limeira falou sobre o
conceito de espiritualidade, visão da
morte  e as principais diferenças na
abordagem pelos povos e religiões
durante a história da humanidade.
Apesar do tema, a aula abordou a
vida e como as pessoas a desper-
diçam, cometendo pequenos “sui-
cídios”, abreviando assim o tempo
que passam na Terra. Ao final do even-
to foi oferecido um coquetel em co-
memoração ao aniversário do dire-
tor do centro espírita, Célio Silva.

Saúde

Aleitamento
materno evita a
obesidade infantil,
segundo a OMS

Uma nova pesquisa realizada pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS), que foi divulgada no Congres-
so Europeu de Obesidade, reforçou
a importância do aleitamento mater-
no nos primeiros seis meses de vida
dos bebês. O estudo comprovou que
a amamentação é uma ferramenta
poderosa para prevenir a obesida-
de infantil, uma das doenças mais
comuns entre as crianças.

Dr. Carlos Gentil e o Babalorixá Célio Silva
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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

Premiação

Marreta é homenageado pela AIB

O lutador Thiago Mar-
reta, de 35 anos, rece-
beu no mês passado
uma moção de Honra ao
Mérito da AIB (Associa-
ção de Imprensa da Bar-
ra). O profissional de
MMA mais conhecido
como “Marreta” atual-
mente compete pelo
UFC na categoria dos
meio-pesados e é pro-
fessor de Muay Thai.

Governo decreta fim
ao horário de verão
O presidente da República, Jair
Bolsonaro, assinou no dia 25 de
abril um decreto que põe fim ao
horário de verão nos 11 estados
onde ele era aplicado. A medida
já passa a valer a partir deste ano.
O secretário de energia elétrica
do Ministério de Minas e Ener-
gia, Ricardo Cyrino, explicou que
o horário de pico de consumo
energético diário no Brasil se dá
por volta das 15 horas, o que
torna irrelevante a população ter
que adiantar os relógios. Quan-
do o horário de verão foi insti-
tuído no Brasil, em 1985, o pico
era às 18 horas.
Fonte: Agência Senado.

Decreto

Receba alerta de
desastres naturais
pelo celular

É possível prever chuvas fortes, por
meio do canal de alerta de desas-
tres naturais, enviado via celular pelo
Centro Nacional de Gerenciamento
de Riscos e Desastres (Cenad) e
pela Defesa Civil. O sistema emite
aviso, quando a região cadastrada
sofre risco de inundações, alaga-
mentos, temporais, de desliza-
mentos de terra, entre outros.
Para receber as mensagens de tex-
to, basta se cadastrar enviando um
SMS para o número 40199, infor-
mando o CEP (Código de Ende-
reçamento Postal) da área para a
qual o interessado deseja receber
os alertas. O serviço é gratuito e
pode ser posteriormente cancela-
do sem custos, bastando enviar a
mensagem “cancelar” para o mes-
mo número.

SMS

Animais

Notas

Superintendência
faz operação de
controle urbano

A Superintendência Regional da
Barra realizou no dia 17 de abril uma
operação de controle urbano nos
bairros do Recreio, Vargens e
Camorim. A intervenção incluiu a
retirada de barracas e ponto de
mototáxi irregulares das ruas, assim
como multa e reboque de carros
estacionados de forma proibida.

Decreto cria
Conselho
Municipal de
Promoção e Defesa
dos Animais

O Diário Oficial do Município publi-
cou no dia 22 de abril um decreto
que cria o Conselho Municipal de
Promoção e Defesa dos Animais,
vinculado à Subsecretaria Municipal
de Bem Estar Animal (Subem). O
Conselho tem como objetivo desen-
volver medidas para proteger os
animais e ajudar na elaboração de
políticas públicas para o setor.

Educação

Sisu abre inscrições para instituições de

educação superior públicas

As instituições públicas de educação
superior que quiserem participar da
edição do segundo semestre de 2019
do Sistema de Seleção Unificada
(Sisu) têm entre os dias 2 a 10 de
maio para formalizarem a adesão. É
o que prevê o edital publicado no
Diário Oficial da União (DOU) do dia
26 de abril. A formalização da ade-
são deve ser efetuada por meio do

Ordem

Saúde
Orçamento de R$ 120 milhões é
aprovado para obras em hospitais
federais do Rio
O Ministério da Saúde e a Secretaria-Geral da Presidência divulgaram no
mês passado que irão aplicar R$ 120 milhões em reformas emergenciais
nos seis hospitais federais no Rio de Janeiro. As prioridades serão encami-
nhadas pelas direções dos hospitais da Lagoa, de Ipanema, de Bonsucesso,
dos Servidores do Estado, do Andaraí e no Cardoso Fontes, em Jacarepaguá.
Fonte: Agência Brasil.

F
otos: Superintendência de Jacarepaguá

sistema, disponível na página ele-
trônica do Sisu Gestão (http://
sisugestao.mec.gov.br/).
O Sisu é o sistema informatizado,
gerenciado pelo Ministério da Edu-
cação (MEC), pelo qual instituições
públicas de educação superior ofe-
recem vagas a candidatos partici-
pantes do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).

O presidente da AIB Manuel
Lopes, lutador Thiago
Marreta e a diretora de
Comunicação e Marketing
da AIB Graça Paes.
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CULTURA ABANDONADA
A Biblioteca Municipal Cecília Meireles é a única biblioteca pública da região
de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Atualmente tem sido um triste símbolo
do descaso do poder público com a cultura, a educação e a leitura. Ela, antes,
funcionava na Praça Seca, mas sofria com problemas como infiltrações. Po-
rém, há cerca de um ano e meio, foi transferida para a Lona Cultura Jacob do
Bandolim, no Tanque, para uma sala apertada, sem arejamento, com pou-
quíssimas prateleiras e sem espaço adequado e convidativo para a leitura.
Menos de um terço do acervo está exposto ao público; o restante está aban-
donado em caixas, sujeito à poeira. Quem visita o espaço encontra dificulda-
des para circular entre as poucas prateleiras. Como promover assim o prazer
da leitura? Não há nenhuma outra opção em toda a região de Jacarepaguá.
É uma cena de cortar o coração e trazer lágrimas aos olhos.

Luiz Felipe Stevanim

Resposta da Secretaria Municipal de Cultura: O antigo endereço era um imóvel
alugado e necessitava de muitas reformas. Por isso, a Secretaria Municipal
de Cultura optou por transferir a referida biblioteca para um imóvel próprio
da Prefeitura do Rio, processo que está em andamento. O acervo da Biblio-
teca Municipal Cecília Meireles continua disponível aos leitores na Lona Cul-
tural Municipal Jacob do Bandolim. Naquele espaço também estão sendo
realizadas as atividades que sempre fizeram parte da programação da biblio-
teca, como contação de histórias e troca-troca de livros.

Cartas dos leitoresREDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

FILA QUILOMÉTRICA DE TAXIS
Fui a um evento no Jeunesse Arena e ao término do mesmo eu e várias
pessoas que aguardávamos transporte para sair do local fomos surpre-
endidos com uma fila de mais de um quilômetro de táxis estacionados
em toda a faixa do canto da pista da Avenida Embaixador Abelardo Bueno.
Os taxistas ficavam dentro do Jeunesse Arena oferecendo serviço e pouquíssimas
pessoas quiseram. Os carros permaneceram lá inertes, enquanto carros par-
ticulares de familiares e Uber eram obrigados a parar na pista central e o público
ter que se arriscar na pista para embarcar as pressas, pois era impossível eles
encostarem na calçada. Não temos o direito de escolher como voltar para
casa? É difícil reservar ao menos um espaço para os demais veículos para-
rem rapidamente para embarque e desembarque? Simplesmente ridículo isso!

Arlindo Torres

Resposta da CET-Rio: A CET-Rio informa que nos eventos com maior públi-
co, existe autorização para a fila de táxis com publicação em Diário Oficial.
Tal fila é criada para que não tenhamos táxis parando nas demais pistas pre-
judicando a fluidez.

CALÇADA REPLETA DE CAMELÔS
Alguém saberia dizer por onde anda o superintendente de Jacarepaguá?
Será que ele tem andado pelo Anil e pela Freguesia para observar as barba-
ridades nas ruas desses bairros? No largo da Freguesia ninguém consegue
andar nas calçadas com tanto camelô instalado. Isso sem contar a sujeira
que eles causam.

Magda Medeiros

Resposta da Superintendência Regional de Jacarepaguá: Olá Magda!
Estamos trabalhando para solucionar esse problema. A Superintendência,
juntamente com outros órgãos, tem realizado operações de controle urbano
(como na foto abaixo). Porém, em pouco tempo os ambulantes retornam. A
falta de efetivo da Guarda Municipal agrava esse problema, mas buscamos
tornar a ação mais rotineira.
A prefeitura lançou um projeto de cadastramento de ambulantes que certamente
vai melhorar muito os centros nesse quesito, porém ainda não chegou em
Jacarepaguá. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a nossa superin-
tendência. A participação da população é fundamental para uma boa gestão.

SEM ÁGUA DESDE O CARNAVAL
Moro na Rua Rosa do Povo, que fica no Condomínio Paraíso, localizado
na Freguesia. Dentro deste condomínio não há abastecimento de água
desde a terça-feira de carnaval, tendo em vista que a mesma não tem pres-
são suficiente para chegar às casas. Já fiz várias reclamações à Cedae para
verificar o problema, mas até o momento não recebi retorno e ninguém com-
pareceu ao local. Seguem os números de protocolo: 201903223565 (aberto
em 22 de março), 201903262876 (aberto em 26 de março), 201904053585 (aberto
em 4 de abril), além do pedido 1904061559, feito pelos demais moradores.

Luiz Antônio Ayres Braz

Resposta da Cedae: Em relação à falta d'água na Rua Rosa do Povo, no
Condomínio Paraíso, na Freguesia uma equipe irá vistoriar a rede que atende
o local.

F
otos: Superintendência de Jacarepaguá
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Esporte

LEANDRO COSTA
PÓS-GRADUANDO EM JORNALISMO

ESPORTIVO NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
LECARNEIROCOSTA@HOTMAIL.COM

Amor sem limites

O que você seria capaz de fazer pelo seu time de coração? Há li-
mites para esse amor? Therezinha da Costa Pereira Nadruz, co-
nhecida como Dona Therezinha, certamente, se fosse viva, res-
ponderia a essas perguntas de forma surpreendente. Botafoguense
apaixonada, ela atendeu a um pedido de seu falecido pai, torce-
dor do mesmo time, e deixou sua casa de herança para o Botafogo
em julho de 2014, quando faleceu aos 87 anos. Ela fez questão
de deixar a doação registrada em cartório com a ressalva de que
o terreno não pode ser vendido nem penhorado. A propriedade
está situada na Rua Firmino do Amaral, 104, na Freguesia.
O local possui um casarão com 8 quartos, piscina, salão de jogos,
chafariz, churrasqueira e até uma capela. Tudo isso dentro de um
terreno de 30 mil metros quadrados em um ambiente extremamente
arborizado e bucólico, avaliado em R$ 20 milhões. O Botafogo tem
o projeto de alugar o espaço para filmagens, eventos coorporativos
e festas diurnas já que a proximidade com outras residências difi-
culta bastante a realização de festas à noite.
A paixão de Dona Therezinha pelo clube da estrela solitária surgiu
por influência de seu pai, João Marques Pereira, que foi diretor do
Botafogo durante alguns anos. Ela saia mais cedo ou deixava de ir
a qualquer evento para contemplar o jogo do Glorioso. Somente
um amor sem limites poderia explicar um gesto como esse.
A relação de Dona Therezinha com o Botafogo confirma que as
maiores provas de amor são dadas por meio de atitudes e não de
discursos. Bradar aos quatro ventos que é capaz de realizar lou-
curas pelo seu time é fácil. De fato fazer algo, dentro da sua reali-
dade, para ajudar o clube do coração é o que separa os torcedo-
res comuns dos abnegados e apaixonados.
Que essa história sirva de reflexão sobre a importância do time de
futebol na vida das pessoas. É algo que realmente extrapola os
limites da razão, mexe com os sentimentos e nos proporciona
maravilhosas metáforas com o nosso cotidiano.
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Cuide bem da saúde bucal de seu pet
Escovar os dentes diariamente é uma regra básica de higiene que
aprendemos desde pequenos. O que nem todo mundo sabe é que
cães e gatos também precisam receber a mesma atenção em re-
lação à saúde bucal para serem saudáveis.

Dados da Associação Brasileira de
Odontologia Veterinária (ABOV)
revelam que infecções na gengiva são
muito comuns entre os pets. Cerca
de 80% deles precisam de tratamen-
tos dentários após completar qua-
tro anos de idade. “Problemas gra-
ves de saúde podem ser evitados
com a escovação dos dentes, entre
eles estão cardíacos, renais, de fígado,
artroses, artrites, entre outros. As
bactérias que se acumulam nos den-
tes podem migrar para qualquer
parte do corpo gerando infecções e
comprometendo a saúde do animal,
podendo levá-lo a óbito”, alerta a
veterinária Renata Moutinho Vieira
(CRMV-RJ: 15. 274).
A higienização bucal deve ser rea-
lizada assim que o animal deixa a
fase de amamentação e passa a in-
gerir alimentos sólidos. O processo
deve ser feito toda noite com a uti-
lização de uma escova de dentes com

Espaço Pet

F
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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

Seu Pet

Amiguinho brasileiro
A romena Andreea Sepciuc, morado-
ra da Taquara, desde criança sonha-
va em ter um animalzinho de estima-
ção, mas seus pais nunca deixaram.
Até que ela precisou se mudar de sua
terra natal e, para não se sentir solitá-
ria, decidiu adotar um gatinho."Me
mudei para o Brasil há três anos e sentia
falta de uma companhia. Foi quando

decidi adotar o Tom, meu amiguinho inseparável", relata.

JUNINHO
MEL

E BOB

“Fofuras do
coração” DUQUESA

“Um amor de
gatinha”

“O cachorrinho
feliz”

cerdas macias e pastas, ambas pró-
prias para animais. “Jamais use cre-
me dental humano na escovação,
pois o flúor é tóxico para os animais.
Existem pastas próprias para cães e
gatos no mercado Pet”, orienta a
veterinária. A escovação deve ser
feita em movimentos circulares sua-
ves, sem exercer pressão sobre den-
tes e gengivas dos animais.
Para evitar que o animal fique inquie-
to, escolha um local fechado e cal-
mo na hora de escovar os dentes.
Outra dica é usar cremes dentais
pets com sabores e cheiros atrati-
vos para o animal. Isso é impor-
tante para que ele naturalmente vá
se acostumando com a nova roti-
na e se sinta confortável. Cuidar
da saúde oral dos pets é impres-
cindível, por isso não se esqueça de
agendar regularmente com especia-
listas as limpezas dentárias de seu
animalzinho de estimação.

Veterinária Renata Moutinho Vieira
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Turismo

Rede hoteleira:

Delmond Hotel
www.delmondhotel.com.br

Hotel Deville Prime Cuiabá
www.deville.com.br

Hotel D'Luca
www.hoteldluca.com.br

Amazon Plaza Hotel
www.hotelamazon.com.br

Holiday Inn Cuiaba
www.holidaycuiaba.com.br

Hotel Sansaed
www.sansaed.com.br

Taiama Plaza Hotel
www.hoteltaiama.com.br

Roari Hotel
www.hotelroari.com.br

Serras Hotel
www.serrashotel.com.br

A capital do Mato Grosso é a porta de acesso ao Panta-
nal. O local possui clima quente e vasta arborização,
sendo conhecido como “Cidade Verde”.

Cuiabá possui população formada
por quase 530 mil habitantes e atrai
turistas de todos os lugares. A pro-
ximidade do município com a
Chapada dos Guimarães e o Panta-
nal é refletida em sua gastronomia
por meio de receitas com peixes de
rios da região, como pacu, pintado,
cachara e dourado.
Quem visita a capital mato-gros-
sense não pode deixar de apreciar os
seus principais pontos turísticos.
Entre eles estão o Centro Históri-
co, que expõe relíquias do período
colonial; o Centro Geodésico da
América do Sul; igrejas, como a Igreja
do Bom Despacho (em estilo góti-
co) e a Capela de São Benedito (em
estilo barroco, fundada por escravos
em 1764).
A cidade abriga mais de 16 museus

Cuiabá: a “cidade verde” que exibe
exuberância na flora e fauna
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Centro Geodésico da América do Sul A cachoeira Véu de Noiva é um dos cartões-postais do Mato Grosso
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e por isso tem como seu ponto for-
te o turismo cultural. O Palácio da
Instrução, por exemplo, reúne o
Museu Histórico, o Museu de Arte
Sacra, além de o Museu de Histó-
ria Natural e Antropologia (Centro
de Zoologia, Botânica, Antropolo-
gia e Paleontologia do Estado). Já
o Museu do Índio se encontra no
campus da Universidade Federal de
Mato Grosso.

Outra parada obrigatória é no Aquá-
rio Municipal, que dá vista para o
Rio Cuiabá. O Pantanal em Mato
Grosso é ideal para quem curte tu-
rismo ecológico. O Bioma engloba
centenas de espécies da flora e da
fauna brasileira. Entre os animais que
podem ser encontrados por lá estão
capivaras, jacarés, macacos, pássaros
raros,  veados, aves e onças-pintadas.
Para relaxar vale a pena dar uma es-
tendida no trajeto até a Chapada dos
Guimarães, que fica há cerca de uma
hora da capital. Lá se encontra o Par-
que Nacional Chapada dos Guimarães,
que possui grandiosas formações ro-
chosas de arenito e diversas cachoei-
ras, entre elas a famosa Véu de Noi-
va, Marimbondo, Martinha, Geladeira
e Tartaruga. Atrativos que com cer-
teza compensam o tempo de estrada.
Se você gosta de calor, Cuiabá é um
excelente destino, pois os termôme-
tros marcam temperaturas acima dos
30°C praticamente no ano inteiro.Aquário Municipal de Cuiabá
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Zizi e Luiza Possi
no Teatro Bradesco

Essa será a primeira vez que as
cantoras Zizi e Luiza Possi estreiam
uma turnê juntas. “Desta vez vamos
fazer um show montado pelas
duas, com humor, amor, emoção
e muita cumplicidade. Esses são
ingredientes que regem a nossa re-
lação”, contou Luiza. O show pro-
mete ser um trabalho leve que vai
passear por um repertório que in-
fluenciou tanto Zizi, como Luiza.

Dia 30, às 21h.

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

A rádio SulAmérica Paradiso em parceria com o Teatro Firjan SESI Jacarepaguá
apresenta o Paradiso Café que traz como primeiro convidado Zeca Baleiro.
O show ainda conta com a participação especial da cantora e compositora
Rachell Luz, conhecida por releituras de artistas como Nando Cordel, Fagner,
Lenine, Zá Ramalho e o do próprio Zeca Baleiro. O público pode participar
por meio de sorteios e promoções nas redes sociais da rádio ou através da
distribuição de ingressos no dia do evento, uma hora antes do show.

Dia 29, às 20h.

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

Zeca Baleiro no Teatro Sesi Grunge in Rio
na Lona de JPA

Kurt Cobain e Eddie Vedder são sem
dúvidas dois dos maiores ícones do
grunge! E para celebrar a carreira
destes ídolos de Seattle que mu-
daram os rumos da música na dé-
cada de 90, duas bandas do Rio
de Janeiro trazem para a Lona Jacob
do Bandolim o evento "Grunge in
Rio". A Purano Rock e a banda Hent
comandam respectivamente os tri-
butos à Pearl Jam e Nirvana.

Dia 11, às 17h.

Praça Geraldo Simonard (Praça do
Barro Vermelho), no Pechincha.
Informações: 3596-5911.

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

Dia 18 - Peça teatral "Tom na Fazenda".
Após a morte de seu companheiro, o pu-
blicitário Tom vai à fazenda da família para
o funeral. Ao chegar, ele descobre que a
sogra nunca tinha ouvido falar dele e
tampouco sabia que o filho era gay. Nes-
se ambiente rural austero, Tom é envolvi-
do em uma trama de mentiras criada pelo
truculento irmão do falecido, estabelecendo
com a família relações de complicada de-
pendência. A fazenda, aos poucos, vira
cenário de um jogo perigoso, onde quan-
to mais os personagens se aproximam,
maior a sombra de suas contradições.
Às 20h. R$ 22 (inteira) | R$ 11 (meia)

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

Dia 25 - Peça teatral infantil "Lá dentro tem
coisa", conta a história de Isabel, que em
seu aniversário de 9 anos ganha de pre-
sente dos pais a permissão para sair so-
zinha pela primeira vez. Ela escolhe ir até
à livraria, não muito longe de casa, e no
caminho enfrenta o medo, conhece a
coragem e descobre sentimentos bons e
ruins, como: amor, desejo, gratidão, rai-
va, tristeza e insegurança. Às 17h. R$ 12
(inteira) | R$ 6 (meia)

Dia 29 - Zeca Baleiro no Paradiso Café.
Projeto em parceria com a rádio
SulAmérica Paradiso que traz o cantor
como primeiro convidado.
Às 20h. Entrada franca.

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 3 (até dia 26) - A peça teatral “Um Dia
Na Broadway” apresenta um casal de bra-
sileiros que viaja para Nova York com os
filhos para comemorar o aniversário de
casamento. Na chegada, a família se perde
em um dos pontos turísticos da cidade, a
Central Station. O musical é uma produção
brasileira dirigida pelo italiano Billy Bond e
produzido por Andrea Oliveira. Sextas e
sábados, às 21h, domingos, às 19h.

Dia 4 (até dia 26) - O mágico de Oz - A
superprodução musical conta a história,
consagrada no filme estrelado por Judy
Garland, o sonho de Dorothy que, acom-
panhada do cachorro Totó, deixa o sítio
onde mora com os tios e viaja até o mun-
do de Oz. Uma terra mágica e distante, além
do arco-íris. O espetáculo é inspirado li-
vremente na obra de Lyman Frank Baum,
de 1900, criador de um dos mais populares
livros escritos na literatura americana infan-
til. Sábados, às 16h e domingos, às 15h.

Dia 15 - Monja Coen - Nem anjos nem de-
mônios - Monja Coen Roshi é missionária

oficial da tradição Soto Shu do Zen Budis-
mo e primaz fundadora da Comunidade
Zen Budista Zendo Brasil. Às 20h.

Dia 23 - Carpenters Superstar - O Musical.
O público terá a oportunidade de relembrar
todos os grandes sucessos da banda como
“Close to you”; “Superstar”; “Please Mr.
Postman, entre outros. Às 21h.

Dia 30 - Luiza Possi e Zizi Possi. Às 21h.

LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB
DO BANDOLIM – Praça Geraldo Si-
monard (Praça do Barro Vermelho), no
Pechincha. Informações: 3596-5911.
Dia 11 - Grunge in Rio Festival apresenta
Tributo a Nirvana com a banda Hent e Tribu-
to à Pearl Jam com a banda Purano. Às 17h
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Pintor da região incentiva àqueles
que desejam viver da arte

F
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"Filho de peixe, peixinho é" declara um dos mais famosos
e antigos ditados populares, que reflete bem o talento do
artista plástico Hilário Silva Neto, herdado de sua mãe.

O morador da Taquara desde crian-
ça admirava os quadros pintados por
sua mãe Áurea Pereira. Até que,
quando se tornou jovem, decidiu se
especializar e se tornou um profissi-
onal na área, trabalhando com todas
as vertentes da arte, mas tendo como
preferência o Academicismo (méto-
do de ensino artístico profissiona-
lizante ministrado pelas academias de
arte europeias). “Sempre lutei e tra-
balhei para sustentar o sonho de ser
artista plástico. Pois no Brasil, infe-
lizmente, é muito difícil se viver da
arte”, lamenta Hilário.
O esforço desempenhado ao longo dos
seus 50 anos de experiência gerou mui-
tos frutos. Atualmente, o artista plásti-

co possui mais de mil obras produzidas
por ele que estão em acervos particula-
res no Brasil e espalhadas pelo mundo.
Hilário faz questão de compartilhar
o seu conhecimento com quem de-
seja se especializar em artes plásti-
cas, mas garante que existe um re-
quisito indispensável para quem quer
seguir esta carreira. “Talento é o
início de tudo, sem ele, não há per-
sistência no aprendizado”, destaca.
O artista plástico fundou há 19 anos o
Atelier de Arte Livre, por onde já pas-
saram mais de 500 alunos e muitos
deles se tornaram pintores profissio-
nais. O atelier funciona na Estrada do
Tindiba, 2.800, na Taquara. Informa-
ções: 3342-3456 ou 97340-0020. O pintor exibe sua obra intitulada “Ana Carla”, que foi premiada em Los Angeles



3 2 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET

Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Filé de peixe ao forno

Olá, amigos!  Neste mês em que comemoramos o Dia das Mães,
que tal fazer uma receita de um saboroso filé de peixe ao forno?
O seu preparo é simples e, por não precisar de acompanhamento,
facilitará o trabalho da homenageada. O prato é um sucesso no
litoral norte de São Paulo, principalmente na cidade de São Se-
bastião, que possui bonitas praias e acesso à Ilhabela. O filé uti-
lizado na nossa receita foi de linguado, porém você pode usar filé
de qualquer outro peixe de rio ou mar.

Receita

INGREDIENTES:
• 300 g de filé de linguado
• 400 g de batata crua cortada em rodelas
• 4 cebolas médias picadas
• 400 g de tomate fresco picado
• 200 g de arroz cru
• Alho picado
• Limão
• Sal
• Verdinhos (salsa, cebolinha e coentro)
• 300 ml de leite de coco
• Azeite extravirgem

MODO DE PREPARO:
• Em um pirex coloque uma camada generosa de azeite;
• Arrume as batatas cortadas fazendo uma cama para os filés de peixe;
• Em cima dos filés de peixe coloque: sal, limão, verdinhos picados, cebo-

la, alho e tomates. Regue com azeite;
• Coloque por cima o arroz cru, somente lavado;
• Cubra o arroz com o tomate. A água dele ajudará no cozimento;
• Ponha por cima mais verdinhos, cebola e alho. Adicione mais azeite e

acrescente o leite de coco;
• Feche com papel alumínio, sem deixar nenhuma abertura. Dobre nas extre-

midades, de modo que todo o alimento permaneça sem perda de molho;
• Coloque no forno por cerca de 1h30 na temperatura de 200oC;
• Retire do forno e bom apetite.

Um guia inédito lançado pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) no
dia 24 de abril recomenda que crian-
ças menores de 2 anos não tenham
contato com telas eletrônicas como
computadores, celulares e tablets,
assim como as que têm menos de 5
anos não passem mais de uma hora

OMS orienta que crianças devem

trocar as telas por brincadeiras

F
oto: D

esigned by stock-w
orld-on  / F

reepik

por dia diante da televisão.
O objetivo é o de que os pequenos
interajam em brincadeiras ao ar livre e
evitem as telas. Tendo em vista que a
inatividade tem provocado aumento na
obesidade infantil e levado a mortes
prematuras decorrentes de doenças
cardíacas, diabetes e hipertensão.

O Hospital Rios D’Or da Freguesia está
realizando mensalmente palestras gra-
tuitas a familiares de autistas. O encon-
tro reúne uma equipe multidisciplinar de
especialistas com o objetivo de orientar
e promover a troca de experiências en-
tre pessoas que lidam com quem tem o
distúrbio, gerando melhor conduta e qua-

Hospital promove palestra a
familiares de autistas

F
oto: Internet / D

ivulgação

lidade de vida. O próximo encontro acon-
tecerá no dia 20 de maio, às 17 horas,
no auditório do hospital, que fica locali-
zado na Estrada dos Três Rios, 1.366,
Freguesia. Os interessados em partici-
par deverão se inscrever pelos telefones:
2448-3646, ou pela internet:
marketing@riosdor.com.br
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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

E-mail:cij@uol.com.br
Tel: 99415-5085
       99335-8654

V A G A S

Júlio Cesar ou Carla Oliveira

PARA MANICURES
Esmalteria Turquesa - Tanque / JPA

Av. Geremário Dantas, 197
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Touro:

Previsão astrológica
do mês de maio

Áries (21/03 a 21/04): com os
planetas Mercúrio e Vênus
junto ao seu signo, você terá
oportunidade de realizar gran-
des trabalhos.

Peixes (20/02 a 20/03): um bom
momento para estudar, pois o
envolvimento social fará muito
bem a você.

Aquário (21/01 a 19/02): você
pode ser surpreendida com
mudanças nas finanças, afinal
imposto de renda nos deixa no ar.

Capricórnio (22/12 a 20/01): não
deixe que sua teimosia atrapalhe
o que realmente deve ser resolvi-
do. Ceder também faz bem.

Sagitário (22/11 a 21/12):  se
tem alguém vibrando com o
trabalho, a saúde e expandin-
do na vida, é você Sagitariano.

Escorpião (23/10 a 21/11):
tem promessas no ar de uma
nova paixão, resista ao chama-
do do ex, o que já foi, já foi.

Libra (23/09 a 22/10): se você
tiver que viajar a trabalho, não
reclame, porque o tempo lon-
ge da família passará logo.

Virgem (23/08 a 22/09): aproveite
que a sorte bateu na sua porta
para se lançar, estudar e con-
fiar que o sucesso será certo.

Leão (22/07 a 22/08):  as mu-
danças no trabalho servirão para
melhorar seu desempenho.
Confie!

Câncer (21/06 a 21/07): você
pode sonhar, mas não perca
o foco, depois pode ficar irri-
tado com a decepção.

Gêmeos (21/05 a 20/06): o
momento é agora e o silên-
cio vale ouro.

Touro (21/04 a 20/05): bus-
ca apoio naqueles em quem
confia, pois a segurança está
em primeiro lugar.

Pessoas que sabem valorizar seus bens, buscam por segurança e beleza.
Regente: Vênus. Elemento: terra. Cor: amarelo. Qualidade: fixo.

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) Motivado
O aluno se sentiu motivado a estudar, e não emotivado.
2) Difíceis
As perguntas estavam difíceis na Páscoa, e não difícies.
3) Vans
As vans estavam paradas no ponto, e não vães.
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