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Os mais de 80 tributos pagos
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ser reduzidos.
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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.

Chegamos a metade do ano e as ex-
pectativas da população permane-
cem. A alta taxa de desemprego so-
mada às incertezas sobre o futuro
político e econômico deixam os bra-
sileiros preocupados. Enquanto isso,
na Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj) os assuntos mais dis-
cutidos são Projetos de Lei voltados
para homenagens, tombamentos ou
simplesmente abordagem de temas
inconstitucionais (página: 6). Pode
parecer hilário, mas esta é a realida-
de que vivemos.
Mas, por falar em homenagens, neste
mês em que se celebra o Dia dos
Namorados e as Festas Juninas, o JNB
separou algumas dicas que auxiliarão
você a verificar se o seu relaciona-
mento será ou não promissor (pági-
na: 27). Um bom destino para curtir

Comemoração é o que não falta
neste período com a sua família é
Parintins, onde anualmente acontece
o tradicional festival folclórico, com
os bois-bumbás (página: 24 ). Apro-
veite os festejos juninos para fazer um
saboroso pudim de paçoca (página:
28). O período de inverno, devido a
estiagem, cria condições favoráveis
para queimadas, por isso, não solte
balões. A lei de crimes ambientais
sanciona quem fabrica, vende, trans-
porta ou solta balões (página: 20).
No clima das comemorações, o JNB
celebra seus 12 anos e agradece aos
leitores, parceiros e equipe a confi-
ança e o apoio depositados em nos-
so trabalho. Prestigie as atrações da
agenda cultural, que receberá em seus
palcos Titãs, Leo Jaime, Vanessa da
Mata, entre outros.
Boa leitura!
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Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Violência doméstica
Caro leitor, vamos conversar sobre violência doméstica. Ela se
dá quando aquele que a pratica, o abusador, acredita que o seu
comportamento é aceitável, justificável ou “improvável de ser
reportado por terceiros”.
A violência doméstica pode se dar com qualquer dos partícipes
de uma família, não somente contra a mulher. Ocorre que, em
sua maioria, ela é a principal vítima. O homem pode vir a sofrer
agressão doméstica praticada pela mulher, mãe, outro parente
ou não, desde que resida no mesmo lar.
A violência se dá de diversas formas: a física, quando o confronto é
agressivo fisicamente; a psicológica quando o abusador lança mão
de aspectos negativos do abusado para fazê-lo sentir-se diminuído,
inferior e com a autoestima baixa. Esse tipo de crime, na maioria das
vezes não é denunciado, porque as vítimas nem sempre conhecem
os seus direitos, têm medo ou possuem uma condição financeira
baixa e cada vez mais se isolam. Muitas das vezes se sentem culpa-
das por aquela situação e até merecedoras da agressão.
Para responsabilizar o agressor, a vítima deve se dirigir a uma
delegacia de polícia, relatar os fatos e pedir uma medida protetiva.
Sendo esta desrespeitada estará sujeito à prisão. Se a agressão
for física, provavelmente serão pedidos exames médicos para
ratificar os relatos.
Falando especificamente do feminicídio, crime cometido contra
a mulher por razões da condição de sexo feminino, a responsa-
bilidade penal é de doze a trinta anos. Por ser uma forma quali-
ficada do crime de homicídio e é considerado hediondo nos ter-
mos da Lei 8.072/90, porque é reprovável e por conta disso acar-
reta ao autor uma severidade maior.
Logo, nunca será demais lembrar a você, mulher ou outro que
esteja sofrendo qualquer espécie de abuso, para criar coragem
e procurar uma delegacia. Sendo mulher, dirija-se à Delegacia
de Atendimento à Mulher (DEAM), especificamente, relate os fatos,
procure saber de seus direitos e afaste-se de seu agressor, quando
houver oportunidade. Espero ter contribuído mais uma vez.
Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail:
oficinadedireito@gmail.com.
Fique em paz, fique com Deus.

Comandante destaca
redução de roubos de rua e
de homicídios na região

Após a aprovação da ata, Carlos
Eduardo da Silva, do Conselho de Ética,
deu prosseguimento ao encontro fri-
sando que assuntos que merecem
sigilo devem ser confidenciados a
autoridade competente após a reunião
do CCS. Em seguida, o tenente-co-
ronel Rubens Castro Peixoto Junior,
comandante do 18º BPM, explicou que
a ordem é para que as viaturas este-
jam sempre em movimento no
patrulhamento. “A ideia de policiamen-
to não foge ao que eu sempre acre-
ditei, no tocante a disposição das via-
turas, que não devem ficar paradas,
mas sim realizando os deslocamentos
necessários”, destaca. O procedimento
tem obtido um saldo positivo, tendo
em vista a redução nos roubos de rua
e de celulares, assim como de homi-
cídios na região.
Na ocasião, os moradores se quei-

xaram das constantes abordagens de
meliantes à população na curva Chico
Anysio, na Barra da Tijuca, inclusi-
ve ressaltando os roubos em série no
local. O comandante do Batalhão de
Jacarepaguá expôs que intensifica-
rá o planejamento para atender a área.
Os participantes mencionaram a volta
de usuários de drogas embaixo da
Linha Amarela, na Freguesia. O te-
nente-coronel esclareceu que a reti-
rada foi feita duas vezes, em parce-
ria com a prefeitura. A promessa re-
cebida foi de que a Lamsa (conces-
sionária que administra a via expres-
sa) colocaria um cercado para im-
pedir o acesso, o que até então não
foi feito. O próximo encontro será no
dia 27 de junho, às 9 horas, na Lona
Cultural Municipal Jacob do Bando-
lim, localizada na Praça do Barro Ver-
melho s/n, Pechincha.

A Vila Pan Americana, na Barra da Tijuca, sediou a reunião do Conselho Comunitário de
Segurança, da 18ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP), realizada no dia 30 de maio.

CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER: 180

DEAM Tanque: Rua Henriqueta, 197 - Telefone: 2332-2578
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Contabilidade &
Tributos

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

A enorme Carga

Tributária Brasileira
No mês de maio, o Congresso começou a discutir a reforma tribu-
tária, que propõe substituir vários tributos por um só. Parece óbvio
que isso já deveria ter sido feito há muito tempo. A falta de vontade
política, as dificuldades do Governo em manter uma política fiscal
(gastos públicos) em níveis adequados, e os interesses de gover-
nadores, colocaram os projetos de lei na gaveta. Com o atual Go-
verno Federal, parece que estas propostas serão amplamente dis-
cutidas após a reforma da Previdência.
Você sabe quantos tributos são pagos no Brasil? Entre federais,
estaduais, municipais, contribuições às autarquias e fundos, além
de taxas, são mais de 80. Confira:
Doze impostos: Imposto sobre a importação de produtos estran-
geiros (II), Imposto sobre a exportação de produtos nacionais ou
nacionalizados (IE), Imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza (IR), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Im-
posto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), Imposto Territorial Rural (ITR),
Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e
prestação de Serviços de transporte interestadual, intermunicipal
e de comunicação (ICMS), Imposto sobre Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA), Imposto sobre Transmissões Causa Mortis
e Doações de Qualquer Bem ou Direito (ITCMd), Imposto sobre a
Propriedade predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre Trans-
missão inter vivos de Bens e Imóveis e de direitos reais a eles rela-
tivos (ITBI) e Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS
ou ISSQN).
Cinco Contribuições: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
PIS/PASEP, Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
e Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE).
Nove Contribuições ao “Sistema S”: Contribuição ao SEBRAE,
SENAC, SENAT, SENAI, SENAR, SESCOOP, SESI, SESC e SEST.
Contribuições aos órgãos de fiscalização profissional (OAB, CRC,
CREA, CRECI, CORE etc.).
Outras contribuições as seguintes instituições: DPC, FNDCT,
FNDE, INCRA, SAT, FAAP, CPRB, CONDECINE, FAER, FEEF, FISTEL,
FUST, FUNDAF e Fundo de Combate à Pobreza.
Ainda existem mais de 34 taxas, como por exemplo: Taxa de Coleta
de Lixo, Taxa de Combate a Incêndios, Taxa de Conservação e Limpeza
Pública, Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária, Taxa de
Licenciamento Anual de Veículo, Taxa de Licenciamento para Fun-
cionamento e Alvará Municipal, Taxas do Registro do Comércio, Taxas
Judiciárias, entre outras.
Muito dinheiro arrecadado do contribuinte. E se não houvesse tan-
tos tributos, quanto sobraria de seu salário, ou quanto custariam os
produtos no supermercado?

Os deputados estaduais do Rio de
Janeiro tomaram posse no dia 1º de
fevereiro na Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e até en-
tão já apresentaram mais de 600 proje-
tos de lei. A maioria das propostas são
de homenagens, tombamentos, ou sim-

F
oto: Internet / D

ivulgação

Absurdos na plenária

plesmente são inconstitucionais. Além
disso, uma das propostas recordistas é
a de criação de mais datas comemorati-
vas. O detalhe é o de atualmente o esta-
do já possuir mais de 400 datas come-
morativas, ou seja, mais do que a quan-
tidade de dias do ano.

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

DESNÍVEL NA PISTA

Na Avenida Nelson Cardoso, altura da Praça Aracy Cabral e
Estrada do Cafundá, no Tanque, apresenta um desnível na pista
sentido Taquara. Antes, havia um buraco enorme, do qual todos
os motoristas eram obrigados a se desviarem. O buraco foi ta-
pado, mas em menos de dois meses já está afundando novamen-
te no remendo.

Alberto Mascarenhas
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Cartão de crédito pré-pago auxilia
consumidores a limitar os gastos

F
oto: Internet / D

ivulgação

O cartão de crédito pré-pago é uma boa opção para quem
tem dificuldades em se controlar na hora das compras.
O volume de transações realizadas por essa nova modali-
dade aumentou em quase 70% no ano passado.
O uso inadequado do cartão de cré-
dito é uma das principais causas de
endividamento no País. Dados da Con-
federação Nacional do Comércio reve-
lam que mais de 62% das famílias bra-
sileiras estão endividadas, principalmente
devido ao cartão de crédito.
Com o intuito de ajudar os consumi-
dores a evitar o descontrole de gas-
tos nas compras, foi lançado recente-
mente o cartão de crédito pré-pago
nacional e o internacional, que fun-
cionam de forma semelhante aos ce-
lulares pré-pagos e cartões de débito
automático. Ele é recarregável e pode
ser adquirido em farmácias, supermer-
cados ou lojas.
A modalidade funciona da seguinte
forma: o consumidor deve depositar

no pré-pago o valor que deseja utili-
zar com o cartão de crédito, para en-
tão ir às compras. Não há opção de
parcelamento. O limite de recarga é
de R$ 3 mil, a manutenção é gratui-
ta, mas o cliente deve pagar algumas
taxas, tais como: de emissão e de
recarga. Os valores variam de acor-
do com o banco vinculado.
O volume movimentado utilizando
esse novo meio de pagamento aumen-
tou cerca de 66%. Ultrapassando a
R$ 6,6 bilhões em 2017 para R$ 11
bilhões no ano passado, segundo pes-
quisa feita pela Associação Brasilei-
ra das Empresas de Cartões de Cré-
dito e Serviços (Abecs), que prevê que
este montante chegue a R$ 18,55 bi-
lhões neste ano.
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O JNB completa 12 anos neste mês e agradece aos
parceiros constantes e leitores, que acreditam na

seriedade deste veículo de comunicação. Nossa missão é
promover a disseminação das informações que interferem
no cotidiano, além de divulgar eventos sociais e culturais

da região. Temos o compromisso de transmitir as
informações, visando melhorar a qualidade de vida dos
moradores do bairro. Relembre alguns fatos marcantes

que ilustraram as páginas dessas 142 edições.

ESPORTE
Inauguração:
• Academias da Terceira Idade em diversos pontos

da região,

• Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino

(Mato Alto).

Conquista:
Descoberta de atletas e eventos de destaque

na região, como:

• Bárbara Leoncio (judô),

• Juliana Moura (longboarder),

• Lucas Veloso (tênis),

• Clara Porreca e Daienne (ginástica olímpica),

• Felipe Dallorto (escalada),

• Marcelo Cardoso (natação paraolímpica),

• Warlley Alves (luta de MMA),

• Jogadores de vôlei da ONG Evokar,

• Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

CULTURA
Inauguração:
• Lona Cultural Jacob do Bandolim,

• Escola Senai Jacarepaguá (Pechincha),

• Sesc (Gardênia),

• Universidades,

• Companhia de Arte e Teatro Popular (CATP),

• Centro Cultural Municipal Professora Dyla Sylvia

de Sá (Praça Seca),

• Camarim das Artes (atualmente extinto).

• Escola de Samba Renascer de Jacarepaguá chega

ao grupo A. Passaram também por aqui diversos

escritores, artistas plásticos e o projeto de

escoteiros da região.
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PERSONALIDADES
Jacarepaguá recebeu a visita do papa Francisco,

na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de

2013; do ex-presidente dos Estados Unidos

Barack Obama; do guitarrista e pianista

Stanley Jordan; do velocista jamaicano

multicampeão olímpico e mundial Usain

Bolt; além dos artistas nacionais D’Black,

Kelly Key, Ricky Vallen, Marcus Tardin,

entre outros.

SEGURANÇA
• Conselho Comunitário de Segurança da 18ª AISP,

• Instituição das UPPs (atualmente extintas),

• Companhia Destacada,

• Transferência dos bairros Praça Seca, Vila Valqueire

e Campinho do 9º Batalhão da Polícia Militar (Rocha

Miranda) para o 18º BPM (Jacarepaguá).

PODER PÚBLICO
• Superintendência Regional de Jacarepaguá substitui

Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá,

• Construção do plano inclinado da Igreja Nossa

Senhora da Penna,

• Instalação de UPAs e Clínicas da Família,

• Surgimento das Escolas do Amanhã,

• Racionalização de linhas de ônibus para a im-

plantação dos BRTs, que garantiram um transporte

mais rápido, porém precário.
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Autismo: como identificar os sinais

F
otos: Internet / D

ivulgação

O autismo, também conhecido como Transtorno do
Espectro Autista (TEA), é um distúrbio psiquiátrico
que afeta a capacidade de comunicação, aprendizado
e adaptação do paciente.

O transtorno costuma ser identifi-
cado na infância, entre 1 ano e meio
e 3 anos de idade, embora os sinais
iniciais, às vezes, apareçam já nos
primeiros meses de vida. “Entre os
indicadores do autismo estão: pro-
blemas de comunicação, como não
conseguir falar corretamente, usar
indevidamente as palavras ou não
saber expressar-se com elas. Outro
traço característico do transtorno é
a dificuldade para socialização ou
mesmo de olhar as pessoas nos
olhos”, enumera a coordenadora de
pediatria do Hospital Rios D’Or,
Maria Fernanda Motta (CRMRJ-
52758043). Outros desvios de com-
portamento estão a repetição de
movimentos, fixação por objetos,
riso inapropriado, dificuldade em
focar-se numa tarefa simples e
concretizá-la, preferência pelo iso-
lamento, não responder quando é
chamado, acessos de raiva e dificul-
dade em expressar seus sentimentos
com fala ou gestos.
A gravidade do autismo é avaliada
por graus, sendo classificado como
severo o nível 3, moderado o nível
2 e leve o nível 1. “Os diagnostica-
dos com o grau 3 apresentam um
déficit considerado grave nas habi-
lidades de comunicação verbais e não
verbais, não conseguindo se comu-

nicar sem um suporte. Também
possuem perfil inflexível de compor-
tamento, tendo dificuldade de lidar
com mudanças e costumam se iso-
lar socialmente”, expõe a pediatra.
A especialista revela que os pacien-
tes diagnosticados com o nível 2
apresentam as mesmas característi-
cas do nível 3, mas com menor in-
tensidade; já os identificados com
o nível 1 necessitam de pouco su-
porte. “Os autistas de grau mode-
rado ouvem e falam, mas não usam
a linguagem oral como ferramenta
de comunicação. São voltados para
si e têm ligação muito pobre com o
ambiente. Não olham nos olhos e
nem entendem ‘pistas sociais’. Já os
de grau 1 podem ter dificuldade para
se comunicarem, mas isso não é um
limitante para interações sociais.”,
esclarece Motta.
O distúrbio é quatro vezes mais
comum em homens do que em
mulheres. Um estudo feito por cien-
tistas suíços e americanos mostrou
que a probabilidade se dá porque o
cérebro feminino possui mais resis-
tência do que o masculino no que
se refere ao acúmulo de mutações
genéticas nocivas. “Os ‘defeitos’ nos
genes que bastam para causar os
problemas nos homens precisam
estar em bem maior quantidade para

produzir o mesmo efeito nocivo nas
mulheres”, esclarece a pediatra.
Apesar de serem desconhecidos para
a ciência os fatores que levam ao
autismo, pesquisadores acreditam
que a desordem neurológica pode
estar associada a herança genética,
idade avançada dos pais, nascimento
prematuro ou a presença de outro
transtorno, como síndrome do X
frágil, esclerose tuberosa e a sín-
drome de Rett.
O diagnóstico do autismo é clínico,
ou seja, realizado por meio da ob-
servação direta do comportamento
da criança, além de uma entrevista
com os pais ou os responsáveis.

“Normalmente, são os pais que
notam os primeiros sintomas, geral-
mente presentes logo nos primeiros
3 anos de vida. Porém, em alguns
casos, é possível que o diagnóstico
seja feito apenas na adolescência ou
em casos de níveis muito leves, na
fase adulta. Caso perceba alguns dos
sintomas, os responsáveis devem
buscar a ajuda de um pediatra, psi-
quiatra ou psicólogo”, orienta Motta.
O objetivo do tratamento é maximizar
as habilidades sociais e comunicati-
vas por meio da redução dos sintomas
do autismo e suporte ao desenvolvi-
mento e aprendizado, melhorando a
qualidade de vida do paciente.
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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

Usuários do RioCard terão

que mudar de cartão
Os passageiros que utilizam
algum tipo de RioCard terão
que trocar de cartão. Isso por-
que a empresa responsável
pelo sistema de bilhetes ele-
trônicos no Grande Rio lançou
no mês passado o Riocard
Mais, que contará com apenas
três modalidades: Expresso,
Vale-Transporte e Empresarial.
Os novos cartões serão acei-
tos em ônibus, BRT, metrô,

barcas, trens, VLT e vans do sistema complementar, permitindo o acesso da
população aos transportes públicos dos 43 municípios do estado.
A substituição obedecerá aos seguintes critérios: tipo de cartão, região de
atuação e público-alvo. Nesta primeira fase, que vai até 31 de outubro, serão
substituídos apenas os cartões Expresso de pessoas físicas. Para identificar
se o seu cartão é Expresso, acesse o site www.riocardmais.com.br e confira
se já está apto a trocar pelo Riocard Mais.
Para realizar a mudança, o cliente precisa apresentar o cartão antigo em um
dos postos de troca exclusivos. No ato, todas as informações do cartão, tais
como saldo, recargas, benefícios tarifários, serão transferidas integralmente
para o novo cartão. Não é necessário apresentar documentação. A troca é
gratuita e limitada até cinco cartões por cliente. Os locais e horário de aten-
dimento para troca podem ser acessados pelo mapa.riocardmais.com.br.
Até que todas as trocas sejam realizadas, os cartões Expressos antigos fun-
cionarão normalmente. As datas de substituição dos demais cartões serão
anunciadas posteriormente.

Mudança
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Um levantamento feito no dia 16 de
maio pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) mos-
trou que as taxas de desemprego
aumentaram em 13 estados e no
Distrito Federal no primeiro trimes-
tre de 2019, em comparação com
os três meses anteriores. A Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicí-
lios aponta que mais de 5 milhões
de pessoas procuram emprego há
mais de um ano, desse número, 1,8
milhão são do Rio de Janeiro.

Transporte

Fiscalização
remove vans
irregulares no
Pechincha

Fiscais da Coordenadoria Especi-
al de Transporte Complementar
(CETC), órgão vinculado à Secre-
taria Municipal de Ordem Pública
(Seop), aplicaram 55 multas em
ações realizadas em diversos bair-
ros, incluindo o Pechincha, no dia
6 de maio. Ao todo, foram retiradas
de circulação 22 vans, das quais
quatro eram piratas. Entre as infra-
ções, destacam-se as aplicadas para
veículos com lotação excedente, em
mau estado de conservação e fal-
ta do selo de vistoria.
O objetivo é oferecer mais seguran-
ça na mobilidade dos usuários do
transporte complementar e reprimir
o transporte ilegal. Segundo o ór-
gão, a população deve colaborar
com as ações de fiscalização efe-
tuando denúncias, que são anôni-
mas, por meio do canal 1746. In-
formações como placa, data, ho-
rário e local do fato são úteis para
auxiliar o planejamento das ações.

Tecnologia

WhatsApp descobre falha de

segurança no APP

Uma falha de segurança no WhatsApp
foi detectada no mês passado e,
com isso, a companhia americana
que o administra solicitou que os
usuários do APP atualizem o aplica-
tivo de mensagens.
A vulnerabilidade afeta tanto o
Android quanto o iOS, permitindo
a instalação de um software espião
por meio de chamada de voz. Os
invasores ligavam para o celular da
vítima pelo aplicativo e, mesmo que
a ligação não fosse atendida, o pro-
grama malicioso era instalado em
seu aparelho.
O WhatsApp garantiu que um gru-
po pequeno de pessoas foram atin-
gidas pela vulnerabilidade, mas to-
dos os usuários deveriam fazer uma

Notas

Música
Freguesia
recebe o
Segunda
Instrumental

A Igreja Cristã Nova Vida da Fregue-
sia recebeu na Segunda Instrumental
do dia 13 de maio o grupo musical
Confraria Instrumental. O evento foi
dedicado ao Dia das Mães e a aber-
tura  ficou por conta do maestro e
pianista Angelito Loreti. A próxima
edição da Segunda Instrumental
acontecerá no dia 8 de julho, às 19
horas. A Igreja Cristã Nova Vida fica
na Avenida Geremário Dantas, 1.141,
Freguesia. Estacionamento no local.
Informações:  www.facebook.com/
segundainstrumental.

nova atualização, disponível desde
o dia 13 de maio, que impede a
ação do vírus no aplicativo.

Saiba como realizar a atualização:
• Entre no Google Play Store
(Android) ou na Apple Store iOS
(iPhone);
• Na barra de busca, procure pelo
aplicativo do WhatsApp;
• Ao localizá-lo, clique em atualizar
e aguarde a sua conclusão.
Porém, se realizar os procedimen-
tos acima e não aparecer a opção
“atualizar”, significa que o seu ce-
lular pode estar configurado para
atualização automática de aplica-
tivos e já realizou o download da
nova versão.

IBGE revela

aumento na taxa

de desemprego

Desemprego

O maestro e pianista Angelito Loreti abriu o evento.
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Assista o vídeo:
https://youtu.be/9uC8d2Cm1vc
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DAR A LUZ VIROU UM PARTO
Em novembro do ano passado fiz a primeira solicitação para o reparo de
uma lâmpada apagada na Estrada do Guerenguê,  1.304, Taquara, próximo
ao posto de combustíveis Ipiranga. Abri vários chamados e os números de
protocolos são: 18842074-8, 18913225-2, 19067563-0, 19102397-5, 19187781-
5, 19211486-5, 19297021-6, 19350967-5, 19361955-0 e 19297021-6. Recebi da
prefeitura a mensagem de que o protocolo (RIO-19102397-5) foi fechado em
30/03/2019, tendo em vista que o reparo havia sido realizado com sucesso.
Porém, isso não é verdade. Nenhum reparo foi feito! A luz continua apagada.
Poderiam explicar o que aconteceu e o porquê o conserto não foi feito ainda.

Silvam Sartório

Resposta da Rioluz: A Rioluz informa que já realizou vistoria e revisão na
Estrada do Guerenguê e normalizou todas as lâmpadas apagadas que fo-
ram encontradas.

Cartas dos leitoresREDACAO@NOSSOBAIRRO.NET

ESGOTO A CÉU ABERTO
Sou moradora do condomínio Vivendas Bandeirantes, na Taquara, e quero
manifestar o meu descontentamento com o vazamento de esgoto devido
a um bueiro obstruído na Rua General Miguel Ferreira, em frente ao nú-
mero 56. O local fica próximo a um restaurante e dois colégios. O problema
persiste há mais de quatro meses e o cheiro é insuportável. Isso sem contar
o risco de contaminação dos alunos das escolas, que patinam naquela sujei-
ra. A Cedae já foi comunicada por meio do canal 1746 e os números dos
protocolos são 19234082-2 e 19551335-0. Até o momento nada foi feito.
Poderiam solucionar o problema?

Joana Salles

Resposta da Cedae: Em vistoria realizada, técnicos da Cedae constataram
que tal vazamento ocorre em galeria de águas pluviais, que não é de respon-
sabilidade e operada pela companhia.

Palestra aborda linguagem
de portadores de autismo
A palestra “Transtorno do espectro do autismo e aprendi-
zagem” destinada aos familiares, amigos e profissionais
que lidam com pessoas portadoras de autismo foi realiza-
da no dia 20 de maio, no auditório do Hospital Rios D’Or,
na Freguesia.

O tema “TEA e aprendizagem no
olhar da fonoaudiologia clínica”
foi ministrado pela fonoaudióloga
Kalyna Freire e abordou as carac-
terísticas de alteração de linguagem
em autistas. “Muitas vezes não há
compreensão entre o que as pesso-
as dizem e o que os portadores do
transtorno entendem. O ideal é es-
timular a comunicação oral, utilizan-
do uma linguagem simples e objeti-
va. Sem a utilização de expressões
de duplo sentido ou mensagens con-
fusas”, orienta a especialista.
No caso de crianças em idade escolar,
os pais ou responsáveis devem apre-
sentar os deveres de casa como algo
bom, tentando inserir as atividades
descritas no exercício com o dia-a-
dia do aluno. “Crie conexões entre
a matéria que está sendo estudada
com a rotina da criança. Utilizando
exemplos do supermercado, da pa- Fonoaudióloga Kalyna Freire dá destaque as linguagens dos portadores de TEA.

daria ou até mesmo do desenho
animado predileto dela”, sugere
Freire. O ideal é que as atividades
não ultrapassem 30 minutos por dia.
O tratamento deve ser focado na
multidisciplinaridade e na concre-
tude por meio da utilização de ob-
jetos e materiais que possam ser apal-
pados.  Mas cuidado para não colocar
excesso de elementos ligados à co-
municação visual dispostos na resi-
dência. “Evite a poluição visual em
casa, pois ela não ajuda os portadores
de TEA no processamento da infor-
mação”, expõe a fonoaudióloga.
O próximo encontro gratuito será
realizado no dia 17 de junho, às 17
horas, no auditório do Hospital Rios
D'Or, localizado na Estrada dos Três
Rios, 1.366, na Freguesia. Os interes-
sados em participar deverão se inscre-
ver pelo telefone: 2448-3646, ou pelo
e-mail: marketing@riosdor.com.br.
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Fiat Grand Siena com GNV
Para quem utiliza muito o automóvel no dia-a-dia, a eco-
nomia em combustível faz toda a diferença. Pensando
nisso, a Fiat lançou o Grand Siena com preparação de
fábrica para o GNV. Mas, há um detalhe no modelo que,
sendo flex, não traz o kit gás de série, ficando a instala-
ção por conta do comprador.

O Grand Siena oferece duas vanta-
gens: a adaptação ao GNV e a per-
manência da garantia original por um
ano, mesmo com a inclusão do kit.
Tendo em vista que a mecânica não
necessita de alterações, nem ajustes,
e a durabilidade se torna maior do
que as outras adaptações. Outro
benefício é a menor desvalorização
na revenda, visto que a mecânica ori-
ginal não precisou de mudanças. O
cabeçote recebeu material mais re-
sistente e ganhou nova geometria,
além de o coletor trazer os bicos em
melhor posição para injetar o gás nos
cilindros do motor.
Segundo a fabricante, para manter
a garantia, é necessário que a insta-
lação do kit gás seja da 5ª geração
(o mais moderno do mercado), e o
serviço tem de ser necessariamen-
te feito por oficinas credenciadas

Quer anunciar?  3627-7945 / 2440-4549 / comercial@nossobairro.net14 ESPECIAL AUTO-MOTO
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Renné Martin (renne@nossobairro.net)

Venha coanhecer e fazer um test drive na Squadra Rio, localizada na Estrada do Gabinal, 433, Freguesia - Tel.: 2107-9900

pelo Inmetro. As informações da
montadora não deixam claro se o
veículo precisará ser regularizado no
Detran. A atualização no documento
é obrigatória após a conversão.
Entre as principais vantagens do
Grand Siena estão o espaçoso por-
ta-malas de 520 litros, que o mes-
mo com os cilindros de gás permi-
te acomodar bastante bagagem; e a
lista de equipamentos, já dotada de
direção hidráulica, ar-condicionado,
vidros dianteiros elétricos com aciona-
mento por um toque, computador
de bordo, pré-disposição para som
e faróis com dupla parábola. O
motor 1.4 Fire Evo gera até 88 cv
e 12,5 kgfm de torque (com etanol).
Um dos aspectos de destaque, se-
gundo a fabricante, é o rápido retor-
no do investimento. A montadora
garante que a versão "apresenta uma

das menores despesas por quilôme-
tro rodado do mercado e permite a
recuperação do valor investido no
Kit GNV em até seis meses — con-
siderando uma rodagem de três mil
quilômetros por mês, dependendo
do preço dos combustíveis".

O Grand Siena é o carro ideal para
motoristas de aplicativos, taxistas,
representantes comerciais e todos
os que rodam muito e querem gas-
tar pouco, sem perder a garantia e
a desvalorização na hora de ven-
der o patrimônio.
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Projeto visa aumentar pena para quem soltar balões

F
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Mesmo proibida, a soltura de balões se torna mais
frequente nesta época do ano, devido aos festejos
juninos. A prática é ilegal, pois pode ocasionar in-
cêndios, explosões e acidentes aéreos.

Por serem feitos de material infla-
mável e aquecidos com uma bucha,
os balões representam risco para toda
a população e para a natureza. In-
cêndios em florestas e em áreas ur-
banas podem gerar graves problemas.
Polos petroquímicos, refinarias de
petróleo e depósitos de combustí-
veis são os mais vulneráveis, pois
mesmo que o balão não toque nos
dutos e demais instalações, podem
provocar explosões em pleno ar,
pela presença de gases inflamáveis.
O Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Rio de Janeiro (CBMERJ)
adverte que o período de estiagem,
que vai de maio a outubro, favore-
ce a propagação do fogo, agravando
incêndios. Dependendo de onde os

balões caírem, podem ferir pessoas
com queimaduras de até terceiro grau
e causar danos irreparáveis. Além
disso, eles oferecem sérios riscos à
aviação, podendo atingir as turbinas
dos aviões quando estiverem próxi-
mos ao pouso ou a decolagem.
O artigo 42 da Lei de Crimes Ambien-
tais nº 9.065 de fevereiro de 1998,
determina que a prática de soltar, fa-
bricar, vender ou transportar balões
é crime. Quem for pego cometendo
alguma dessas atividades pode ser
penalizado com detenção de um a três
anos, estando sujeito também a paga-
mento de multa por cada balão apreen-
dido. Porém, o Projeto de Lei 1176/19
visa aumentar a reclusão para um
período de cinco a oito anos.

Combate
O Disque Denúncia do Rio de Janei-
ro dispõe do programa Linha Verde,
criado para o recebimento de denún-
cias sobre crimes ambientais, que só
em 2017, registrou 123 denúncias
envolvendo grupos de baloeiros, lo-
cais de comercialização, fabricação
ou soltura de balões. Na ocasião, as
informações fornecidas pela popula-
ção auxiliaram a Polícia Ambiental a
apreender 108 balões e 1.805 mate-
riais utilizados na fabricação dos ar-
tefatos. As denúncias podem ser fei-
tas de forma anônima ao Linha Ver-
de, pelo telefone 2253-1177, ou pelo
aplicativo Disque Denúncia. Porém,
caso o balão tenha caído e ofereça
risco de incêndio, o contato deve ser
feito diretamente com o Corpo de
Bombeiros pelo 193.
Pelo programa Linha Verde também
é possível denunciar queimadas, maus
tratos contra animais, caça e guarda

de animais silvestres, fabricação e
comercialização de cerol, linha chile-
na, balões, poluição das águas e do
solo, extração irregular de árvores,
extração mineral, desmatamento flo-
restal, pesca irregular, construção ir-
regular, desvio de curso, comércio ile-
gal de água, captação clandestina de
água, despejo de esgoto clandesti-
no, desperdício de água, rinhas de
galo, carvoarias clandestinas, lotea-
mento irregular, contaminação do solo
e lixo acumulado.
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Os candidatos aprovados no concur-
so da Caixa Econômica Federal rea-
lizado em 2014 começaram a ser cha-
mados no dia 3 de junho deste ano. O
presidente da CEF, Pedro Guimarães,
informou que as contratações valori-
zarão o atendimento aos clientes e que
a convocação será feita de acordo com
a necessidade e estratégia da institui-
ção financeira.
O pleito teve mais de 30 mil aprova-

Caixa convoca aprovados
no concurso de 2014
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dos destinados às vagas de reserva
em cargos de técnico bancário (nível
médio), médico do trabalho e enge-
nheiro (superior). A validade do con-
curso era de um ano, mas o prazo foi
prorrogado por tempo indeterminado,
após uma ação do Ministério Público
do Trabalho do Distrito Federal e
Tocantins (MPT-DF/TO).

Fonte: Agência Brasil

Você sabia?

A festa é antiga, mas a dúvida sobre o seu
verdadeiro nome permanece até os dias
de hoje. Uma das explicações para o ter-
mo “junina” se dá em função de as festi-
vidades ocorrem durante o mês de junho.
Mas, existe uma outra versão que apon-
ta para o fato de a celebração ter se ori-
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ginado em países católicos da Europa e,
portanto, seria em homenagem a São
João, por isso era chamada de “joanina”.
Independente do nome, as tradicionais
festas foram trazidas para o Brasil pelos
portugueses no período da colonização
e atrai muitas pessoas.

Conselho Federal dos Representantes Comerciais
O Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere)
realizará processo seletivo para a contratação de profissionais de
ensino médio: assistente administrativo VII (2) e telefonista VII (1);
e superior: assistente jurídico VII (1), auditor VII (1), contador VII (1),
programador VII (1) e administrador de rede VII (1).
Dependendo da oportunidade, o salário varia entre R$ 1.618,00 a
R$ 5.635,00 e a carga horária a ser cumprida é de 30 e 40 horas
semanais. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de junho de
2019, exclusivamente via internet pelo site www.incpconcursos.org.br.
O valor da taxa é de R$ 13,84 e R$ 14.

Prefeitura de Resende
Foram prorrogadas as inscrições para a Prefeitura de Resende (RJ).
São dois novos concursos públicos e um processo seletivo com
131 oportunidades para profissionais que englobam os níveis fun-
damental, médio e superior.
De acordo com o edital nº 001/2019, as 101 oportunidades são
para os cargos de bibliotecário (2); engenheiro civil (3); fiscal
de tributos (5); fiscal sanitário (5); lavador de veículos (3);
maqueiro (2); mecânico de auto (3); mecânico de máquinas
pesadas - caminhões, trator, retroescavadeira, etc. (3); médi-
co anestesista (1); médico cirurgião geral plantão (1); médico
cirurgião pediátrico (1); médico cirurgião plástico reparador (1);
médico intensivista plantão (1); médico ortopedista plantão (1);
médico do trabalho (1); médico hematologista (1); médico
psiquiatra (2); médico veterinário (2); motorista (35); museólogo
(1); odontologista buco-maxilo facial (1); odontologista protesista
(1); operador de máquinas pesadas - caminhões, trator,
retroescavadeira, etc. (10); técnico de arquivo (2); técnico de
processamento de dados (2); técnico em farmácia (4); técnico
em farmácia plantão (2); técnico em logística (3); técnico em
radiologia com habilitação em mamografia (1); e técnico em
radiologia com habilitação em tomografia (1).
Já o edital nº 002/2019 do Instituto de Previdência de Resende
(Resenprevi) traz duas vagas para auxiliar de serviços gerais (1)
e motorista (1); enquanto o edital nº 003/2019 oferece 28 opor-
tunidades para Agentes Comunitários de Saúde.
As cargas horárias são de 20 a 40 horas semanais, 96 ou 120
horas mensais, ou plantão de 24 horas. A remuneração varia entre
R$ 998 e R$ 2.564,17. Os interessados em participar do concur-
so podem se inscrever até o dia 17 de junho, pelo site
www.consulpam.com.br. A taxa de participação varia entre R$
25,00 e R$ 35,00.

Dicas de Concursos
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Esporte

LEANDRO COSTA
PÓS-GRADUANDO EM JORNALISMO

ESPORTIVO NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
LECARNEIROCOSTA@HOTMAIL.COM

Copa América 2019

No dia 14 de junho começa a 46ª edição da Copa América, prin-
cipal torneio de futebol entre seleções da América do Sul. A com-
petição será disputada pela 5ª vez no Brasil e o palco da grande
final será o estádio do Maracanã, no dia 7 de julho. O torneio reú-
ne as 10 seleções filiadas à Conmebol (Confederação Sul-Ameri-
cana de Futebol): Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador,
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, além de duas seleções con-
vidadas: Japão e Qatar. As 12 seleções estão divididas em três grupos
com quatro times cada. Na primeira fase, as equipes se enfrentam
dentro dos seus grupos. Os dois melhores colocados de cada
grupo mais os dois melhores 3º colocados se classificam para as
quartas de final, que serão eliminatórias, em jogo único, assim como
as fases seguintes: semifinal e final.
Em junho de 2018 a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anun-
ciou as cinco cidades-sede da competição: Rio de Janeiro (Maracanã),
São Paulo (Morumbi e Arena Corinthians), Salvador (Arena Fonte
Nova), Belo Horizonte (Mineirão) e Porto Alegre (Arena do Grêmio).
A Seleção Brasileira está no grupo A, ao lado de Bolívia, Venezuela
e Peru. A equipe fará o jogo de estreia da competição contra a Bolívia,
no Morumbi, no dia 14 de junho. Em seguida enfrenta a Seleção
da Venezuela, em Salvador, no dia 18 de junho e fecha a primeira
fase contra o Peru, na Arena Corinthians, no dia 22 do mesmo mês.
Nas quatro edições anteriores nas quais o Brasil sediou a compe-
tição (1919, 1922, 1949 e 1989), a Canarinho sagrou-se campeã.
A conquista do último título em casa (1989) foi marcada por um
contestado início de campanha, porém a Seleção cresceu duran-
te a competição e na partida final, contra o Uruguai, Romário marcou
o gol da vitória por 1x0 no Maracanã e garantiu o título ao Brasil
depois de um longo jejum de 40 anos. A dupla Bebeto e Romário,
que cinco anos mais tarde se consagraria na Copa do Mundo dos
EUA, foi decisiva nessa conquista.
A Copa América 2019 será uma grande oportunidade para
Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Tite, retomar o rumo
das vitórias, apesar de não contar com Neymar, contundido. Para
os amantes do futebol será uma chance ímpar de acompanhar
de perto craques do quilate do argentino Messi, do uruguaio
Suárez e do brasileiro Philippe Coutinho.

Foto: Fernando Torres / C
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Grávidas e
lactantes não
podem exercer
atividades
insalubres
O Supremo Tribunal Federal de-
cidiu no dia 29 de maio que mu-
lheres grávidas ou que estejam
amamentando não poderão tra-
balhar em condições insalubres.
O objetivo é proteger tanto a mu-
lher, quanto ao recém-nascido,
possibilitando que a convivência
com a mãe seja harmônica, sem
os perigos de um ambiente con-
taminado e nocivo para a saú-
de de ambos.

Lei trabalhista
Campanha contra a gripe é prorrogada

A Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro
prorrogou o prazo de vaci-
nação contra a gripe. A cam-
panha, que terminaria no
mês passado, foi estendida
até o dia 15 de junho e aber-
ta para toda a população.
A medida foi adotada devi-
do à baixa adesão, que
correspondeu a 54,5% dos
4,9 milhões de pessoas es-

peradas. A vacina é oferecida nas unidades de Atenção Primária (clíni-
cas da família e centros municipais de saúde), de segunda à sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas; e em postos itinerantes em pontos como: BRT,
Metrô e shoppings.
Pessoas que tenham apresentado febre recente, devem adiar a vacinação
até que o estado de saúde melhore. Portadores de doenças neurológicas
e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar o
imunizante. Quem possui histórico de alergia grave e prévia a ovo ou a
algum outro componente do imunizante, não devem se vacinar.

Vacina

Saiba como

funciona o serviço

de Achados e

Perdidos dos

Correios

Quem encontra ou perde documen-
tos pessoais na rua podem entrar
em contato com o serviço de “Acha-
dos e Perdidos” dos Correios.
Objetos e documentos de que não
se sabe quem são os donos podem
ser depositados nas caixas de coleta
dos Correios ou entregues em qual-
quer uma das agências da empresa.
É possível consultar os itens perdidos
pelo site www.correios.com.br, (link
“Achados e Perdidos” http://www.cor-
reios.com.br/para-voce/correios-de-a-
a-z/achados-e-perdidos), digitando o
nome completo do titular do documen-
to perdido. Assim como obter in-
formações via telefone pelos núme-
ros 3003-0100 (capitais e regiões
metropolitanas e 0800 725 7282
(demais localidades).

Palestra

Alzheimer é tema
de palestra gratuita
em hospital

O Hospital Rios D’Or, localizado na
Freguesia, realizará no dia 24 de
junho, às 15 horas, a palestra com
o grupo de apoio a Cuidadores de
Pacientes com Alzheimer. O encon-
tro é gratuito e promovido mensal-
mente com a participação de espe-
cialistas que abordam vários aspec-
tos ligados a doença. A reunião
acontece no auditório do Hospital
Rios D’Or, localizado na Estrada dos
Três Rios, 1.366, Freguesia. Inscri-
ções ou informações: 2448-3646 /
2448-3549, ou pela internet:
marke t ing@r iosdor.com.br,
Facebook: grupoapoioalzheimer.

Controle Urbano
Jacarepaguá recebe choque de ordem

Vários bairros da região receberam
operação de controle urbano no mês
passado. No centro da Freguesia
foram retirados ambulantes que to-
mavam a calçada e na Gardênia Azul
removidos quiosques não regulari-
zados. Na Taquara, a calçada com um
ponto de moto-táxi foi desobstruída,
enquanto no Tanque, na Estrada do
Boiúna (Transolímpica) e Estrada do
Curumaú quiosques irregulares re-

Notas

Vício

OMS classifica
vício em games
como doença

Em decisão divulgada no dia 25 de
maio, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) passou a considerar
o vício em jogos de videogame
como um transtorno mental, com
o mesmo perfil de distúrbios cau-
sados por uso de substâncias ou
comportamentos viciantes, tais
como álcool, drogas e apostas. O
termo oficial definido pela organi-
zação é de gaming desorder (trans-
torno de games).
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Perdeu?

ceberam notificações. A operação
de fiscalização periódica é uma
ação da Superintendência de Ja-
carepaguá em parceria com a CCU
(controle urbano), Comlurb, Polícia
Militar, Guarda Municipal e Rio Luz,
com o objetivo de garantir a ordem
no bairro. A população pode de-
nunciar irregularidades pelo canal
1746 ou pelo e-mail:
superintendenciajpa@gmail.com.

D
es

ig
ne

d 
by

 j
es

ho
ot

s 
/ 

F
re

ep
ik

F
ot

o:
 I

nt
er

ne
t 

/ 
D

iv
ul

ga
çã

o



2 4 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET

Turismo

O Festival Folclórico de Parintins é uma das festas cul-
turais mais tradicionais do Brasil. O evento acontece
neste ano entre os dias 28 e 30 de junho, na cidade de
Parintins, no Amazonas.

Uma espécie de estádio em forma-
to de uma cabeça de boi estilizada,
chamado de Bumbódromo recebe
anualmente, durante três dias con-
secutivos de junho cerca de 35 mil
espectadores em cada um dos dias
de apresentação da festa folclóri-
ca dos  bois de Parintins: Caprichoso
e Garantido.
A festividade consiste em uma com-
petição entre duas agremiações que
representam a história do boi-bumbá,
contando com enredos, fantasias e
alegorias de até 25 metros de altura.
O evento é uma apresentação a céu
aberto de associações folclóricas que
trazem à arena simbolismos regionais
que representam os povos indígenas
e o homem ribeirinho nortista.
O Festival Folclórico de Parintins,
surgido em 1965, se popularizou e
atrai cada vez mais pessoas do Brasil

Parintins: a cidade dos bois-bumbás

F
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e do mundo inteiro. As agremiações
folclóricas contam com grandes tor-
cidas. A rivalidade se equipara aos
ares esportivos que o futebol tem no
Rio de Janeiro. Algumas marcas fa-
mosas de estabelecimentos comerci-
ais presentes em todo o Brasil preci-
saram recriar seus logotipos em azul
(cor do Boi Caprichoso) ou em ver-
melho (cor do Boi Garantido) para
evitar desagradar os seus clientes.
Com mais de 100 mil habitantes,
Parintins fica no arquipélago das Ilhas
Tupinambaranas, a 369 quilômetros
de Manaus. Quem visita a cidade
para acompanhar de perto o Festi-
val Folclórico de Parintins não pode
deixar de conhecer os seus princi-
pais atrativos turísticos, como:

Currais dos bois
Os currais dos bois são os locais

onde ocorrem os ensaios e são criadas
as fantasias e alegorias da apresen-
tação do bumbá.

Praça da Liberdade
Proporcionam uma “viagem” pela
história de Parintins e de seu povo,
por meio de esculturas em alto re-
levo que retratam os primeiros ha-
bitantes da região, o ciclo da borra-
cha e o boi-bumbá.

Orla do Rio Amazonas
É possível apreciar a beleza e a for-
ça do rio Amazonas ao dar um pas-
seio por sua orla. No calçadão são
encontrados diversos bares e res-
taurantes que dispõem pratos típi-
cos da culinária regional, tais como:
curimatã, jaraqui, pirarucu, tucu-
naré, bodó e tamuatá, que são ser-
vidos em moquecas, postas, boli-
nhos e em caldeirada.

Passeio de triciclo
Uma das atrações de Parintins são
os triciclos decorados que propor-

Rede hoteleira:

Amazon River Resort Hotel
www.hotelamazonriver.com

Pousada Doce Lar Parintins
www.pousadadocelarparintins.com.br

Hotel Brito
www.britohotel.com.br

É possível também ficar em barcos
hotéis, que chegam a possuir 40
suítes de luxo em três andares.

Informações:
www.festivaldeparintins.com.br/barcos/

cionam aos turistas um passeio com
duração média de uma hora e meia
e permitem aos visitantes conhece-
rem locais como os currais dos
bumbás Caprichoso e Garantido, a
Praça da Liberdade e o Bumbódromo.

Balneário Cantagalo
O local conta com um píer, além de
quadras de areia para futebol e vo-
leibol, serviços de bar, restaurante
e lanchonete, palco para shows e
bosque para acampamentos.

Boi Caprichoso Boi Garantido
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Curupaiti recebe movimento Tudo de Cor
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A quadra esportiva da comunidade do Curupaiti foi pinta-
da no dia 11 de maio, sendo cenário de uma ação realiza-
da pela ONG Grupo Cultura Urbana em parceria com as
tintas Coral. A iniciativa faz parte do movimento Tudo de
Cor, responsável pela transformação de locais por meio
da tinta.

“A cor pode transformar o espaço
físico e por consequência a vida das
pessoas, ela muda a relação com o
ambiente em que elas vivem. Ao se
engajar no movimento, os morado-
res atuam como agentes de transfor-
mação da própria vida”, expõe a
colaboradora do Tudo de Cor, Duda
Mattar. Para o morador da comuni-
dade e grafiteiro Márcio Farofa, a arte
vai além do pincel e da tinta. “A pin-
tura na quadra significa muito para
mim, boa parte da minha infância foi
neste lugar, aqui aprendi muitos va-
lores”, destaca o morador.
A proposta no Curupaiti surgiu quan-
do Fabrício Silvestre, fundador do

O morador do Jordão José Nascimento foi um dos voluntários na ação

Grupo Cultura Urbana viu a neces-
sidade de reformar o segundo andar
do Cine Teatro e revitalizar a quadra.
“Estamos mostrando para os jovens
que este espaço é deles, e eles têm que
cuidar”, enfatiza Silvestre. A ação
também contou com a participação de
voluntários de outros bairros, além dos
moradores. O local funciona como
reforço escolar e oferece aulas gratuitas
como, teatro, danças, cine clube, en-
tre outros. O Grupo Cultura Urbana
também é responsável pelo desenvol-
vimento de projetos como Jovens
Campeões, Bora Batucar, Portal
Dafavela e Cultura que Transforma.
Já o movimento Tudo de Cor é conhe-

cido globalmente como “Let’s Colour”.
No Brasil, foram mais de 1.799 proje-
tos entregues, 4.613 pintores capacitados
e 1 milhão de litros de tinta doados. Em

2012, o Tudo de Cor se desenvolveu na
comunidade Santa Marta, na zona sul
do Rio, onde cerca de 60% da comu-
nidade foi revitalizada.
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A rádio SulAmérica Paradiso em
parceria com o Teatro Firjan SESI
Jacarepaguá apresenta Vanessa da
Mata no Paradiso Café.

Dia 26, às 20h.

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

Vanessa da Mata
no Teatro Sesi
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Cássia Eller - O Musical no Teatro VillageMall

“Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher”. Os versos de Renato Russo
que Cássia Eller cantou por tantos anos falam muito sobre a personalidade
da artista, uma verdadeira fera nos palcos, mas que podia ser um bicho arredio
fora dele. O musical que narra a vida da artista está de volta ao palco do
Teatro VillageMall.

Dia 20 até 23.

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

Queen e Legião
na Lona de JPA

Devido ao grande sucesso, a ban-
da The Marshalls está de volta à
Lona Jacob do Bandolim para
homenagear duas grandes bandas:
Queen e Legião Urbana.

Dia 15, às 19h30.

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

F
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Agenda Cultural

TEATRO VILLAGEMALL
(Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do
Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)
Valor e venda de ingressos:
www.teatrovillagemall.com.br
Dia 13 - A cantora e compositora Adele será
homenageada com um tributo nunca vis-
to. A show "Hello Adele Tribute" vai passar
pela América Latina, Europa e Ásia com um
espetáculo à altura da maior cantora de todos
os tempos. Às 21h.

Dia 14 - Titãs com o show "Acústico" que
agora encontram tempo para realizar tar-
diamente o desejo de fãs que desde 2017
exigem uma comemoração pelos vinte anos
do clássico "Titãs Acústico MTV". Às 21h.

As informações abaixo são de responsabilidade dos
centros culturais e estão sujeitas a alterações.
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Dia 15 - Leo Jaime no show "Dance co-
migo". Às 21h.
Dia 16 - Diogo Almeida no stand up "Vida
de Professor". Às 20h.
Dia 19 - Os comediantes Victor Sarro e
Renato Albani exploram novas possibilida-
des de fazer humor no show "Só vem". Stand
up, esquetes, bate-papo, interações: tudo
vale quando o objetivo é fazer rir. Às 22h.
Dia 20 (até dia 23) - Cássia Eller, O musi-
cal - Visto por mais de 300 mil especta-
dores após percorrer as 27 capitais bra-
sileiras, foi o primeiro musical a circular
todas as capitais do Brasil e destaca a car-
reira de uma das vozes mais marcantes
da MPB. Consulte site do teatro para ve-
rificar os horários.

Dia 27 - Palestra Espetáculo "Nossos filhos
no século XXI" com Dr. Daniel Becker e Flá-
via Reis. Às 20h30.

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

Dia 13 - Peça teatral "O que só passarinho
entende", baseado no conto Totonha, do
livro Contos Negreiros, do autor pernam-
bucano Marcelino Freire, e inspirado na
obra de Manoel de Barros, com texto de
Agatha Duarte questiona os reais valores
do ser humano, aquilo que realmente é
necessário para estarmos em harmonia
onde e com quem vivemos, e faz um con-
traponto necessário ao comportamento do
homem contemporâneo. Às 20h.

Dia 15 - Peça teatral "Dançando no es-
curo", de Lars von Trier, com adapta-
ção de Patrick Ellsworth e direção de
Dani Barros. Vencedora do Prêmio
Botequim Cultural na categoria “Me-
lhor atriz” (Juliane Bodini). Às 20h.
Ingressos: R$ 22.
Dia 26 - Vanessa da Mata no Paradiso
Café. Projeto em parceria com a rádio
SulAmérica Paradiso. Às 20h. Entra-
da franca. Distribuição de ingressos
uma hora antes do show na bilhete-
ria do teatro. Nas redes sociais, fique
ligado em sorteios e promoções da Rá-
dio SulAmérica Paradiso.
Dia 29 - Peça teatral infantil "Isaac no
Mundo das Partículas", baseado no li-
vro de Elika Takimoto e com direção de
Joana Lebreiro tem estética inspirada no
personagem Ziggy Stardust, de David
Bowie. Às 17h. Ingressos: R$ 12 (intei-
ra) | R$ 6 (meia)

LONA CULTURAL JACOB DO BAN-
DOLIM – Praça Geraldo Simonard (Pra-
ça do Barro Vermelho), no Pechincha.
Informações: 3596-5911.
Dia 15 - Tributo ao Queen & Legião Ur-
bana com a banda The Marshalls. A
partir de 19h30. Ingressos antecipa-
dos na Lona: R$ 10,00 e R$ 20,00 no
dia do show.
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Encontrar a pessoa que vai estar ao nosso lado por
toda a vida é algo que muitos julgam como fruto de
muita sorte. Porém, a análise de alguns critérios pode
ser determinante para avaliar a durabilidade de um re-
lacionamento amoroso.

O Dia dos Namorados é a data
mais romântica de nosso calendário
e uma das mais lucrativas para o
comércio. Quem não gosta de ter
alguém para trocar presentes e
homenagens em 12 de junho, não
é mesmo? Porém, mais importan-
te do que encontrar um par para
compartilhar este momento é sa-
ber se o relacionamento amoroso

Seu relacionamento vai durar?

em que está vai ou não adiante.
Uma pesquisa científica sobre
comportamento e relaciona-
mentos feita pela Universida-
de Monmouth, nos Estados Uni-
dos, mostrou que as respostas a
algumas perguntas podem auxiliar
àqueles que buscam por um rela-
cionamento sério e duradouro.
Confira:

1) O seu parceiro torna você uma pessoa melhor do que você é e vice-versa?
2) Vocês são os melhores amigos um do outro?
3) O casal se sente confortável para compartilhar sentimentos, sem temer

com que isso implique no término do namoro?
4) Seu parceiro e você se aceitam como são, ou vivem tentando mudar um

ao outro?
5) Quando discordam, vocês brigam ou debatem um com o outro de for-

ma respeitosa?
6) As decisões no relacionamento são divididas?
7) Vocês pensam mais no bem-estar dos dois ou apenas em si?
8) Seu parceiro e você compartilham senhas um com o outro?
9) Vocês consideram um ao outro como boas pessoas?
10) Os amigos de ambos acreditam no sucesso deste relacionamento?
11) O relacionamento do casal sofre com sinais de traição, ciúmes e com-

portamento controlador?
12) O casal compartilha os mesmos valores, tais como políticos, religio-

sos e parentais?
13) Se preciso fosse, vocês estariam dispostos a sacrificar suas vontades e

objetivos em prol um do outro?
14) O casal é maleável e emocionalmente estável?
15) Há compatibilidade sexual entre vocês?

Se a resposta não foi “sim” para todas
as perguntas, não se assuste! Os
questionamentos são apenas um guia
para destacar e analisar itens que

realmente importam em um relacio-
namento amoroso. Lembre-se de que
é possível mudar o que está errado
ou então investir em algo melhor.
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Fonte: The Conservation
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Pudim de paçoca

Olá amigos!  A sobremesa selecionada para o mês de junho mistura
um dos doces preferidos dos brasileiros com um produto típico de
festa junina: o pudim de paçoca.  A iguaria certamente fará muito
sucesso nos festejos juninos realizados em família ou entre amigos,
em que cada um fica encarregado de levar um petisco.

Receita

INGREDIENTES:
• 5 ovos
• 2 caixas (395 g) de leite condensado
• 2 caixas de leite integral (usando as caixas vazias de leite condensado

como medida)
• 1 colher de sopa rasa de maisena
• 6 tubinhos de 15 g de paçoca

PARA DECORAR
• 2 tubinhos de 15 g de paçoca

Para caramelizar a fôrma
• 1 xícara de açúcar
• 1 xícara de água

MODO DE PREPARO:
• Caramelize a fôrma;
• No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata bem;
• Coloque na fôrma;
• Leve para assar em banho-maria por 1 hora e meia, ou até que fique firme;
• Quando esfriar, decore com as paçocas esfareladas por cima do pudim.

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

Na mira do leitor

POSITIVO
A iniciativa da Superintendência de Jacarepaguá em promover no Rio
Shopping, na Freguesia, uma ação que beneficiou mais de 1.300 pessoas
com serviços de: fisioterapia, exame de vista, carteira de trabalho,
nutricionista, estética, assessoria jurídica, serviço social e vacinas.

NEGATIVO
As sinalizações gráficas horizontais sobre o pavimento, tais como faixas
de pedestre e as delimitadoras das pistas de rolamento, se encontram
apagadas, dificultando a visualização de motoristas e pedestres.
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A difícil missão de lidar com a perda do pet
Ter um cachorro, gato ou outro animal de estimação é sempre
maravilhoso. Por isso, lidar com a morte deles não é nada fácil. O
processo de superação varia bastante, dependendo das circuns-
tâncias individuais de cada pet e da família que o adotou.

Uma forma de os tutores superarem
o luto é ter em mente que oferece-
ram ao pet amor e assistência durante
a sua vida. “Atualmente os animais
de estimação são tratados como
membros da família, assim a sua
perda é inevitavelmente dolorosa. Se
os tutores cuidaram bem e fizeram
todo o possível para ajudar o seu
animal, podem ficar com a consci-
ência tranquila, pois a sua missão foi
cumprida”, expõe a veterinária Mi-
chelle da Silva (CRV: 10698).
Algumas pessoas ficam resistentes
em adotar outro bichinho de esti-
mação após a morte de seu pet. A
especialista explica que cada ani-
mal ocupa um espaço único na vida
do seu tutor e certamente são in-
substituíveis, mas a presença de ou-
tro animal pode ser sim visto como
algo positivo. “Uma nova adoção, na
maioria das vezes, é uma grande

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

Uma linda escolha

Se alguém não acredita que a felicida-
de bate na porta, precisa saber que ela
bate sim. Uma prova disso é a gatinha
Linda, de 1 aninho, que não tinha um
lar, então decidiu permanecer durante
3 dias ao portão da casa de Magda
Medeiros, moradora do Anil. “No quarto
dia eu abri o portão, ela entrou e nun-
ca mais saiu. A Linda é um presente de
Deus, digo que foi ela que me escolheu”,
declara a dona.

PANDORA
AMORA E

LUNNA

“Nervosas e
protetoras” MIRIAM

“Assustada e
carinhosa”

“Amiga e
companheira”

Veterinária Michelle da Silva

ajuda para superar a perda. Mas, é
preciso ter condições, tanto finan-
ceira, quanto emocional, para ter
outro animal, caso contrário é me-
lhor aguardar por um melhor momen-
to”, orienta Silva.
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Gêmeos:

Previsão astrológica
do mês de junho

Áries (21/03 a 21/04): o seu
regente é Marte no signo de
Câncer. Você deve ser mais
tolerante com aqueles que
precisam da sua ajuda. Isso
é necessário!

Peixes (20/02 a 20/03): o ro-
mance está no ar, arrume um
jeito de encontrá-lo, esse mês
o amor será bem-vindo.

Aquário (21/01 a 19/02): você
pode arriscar em uma mudança
de trabalho. A novidade o liber-
tará para criar mais eventos.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
cuide da sua saúde, esse mo-
mento merece uma atenção es-
pecial. O trabalho pode esperar.

Sagitário (22/11 a 21/12): é
bom encontrar um trabalho
para você lidar com o turismo,
será a coisa mais acertada nes-
se momento.

Escorpião (23/10 a 21/11): as
mágoas de família devem ser
perdoadas, quem se sentirá
aliviado será você mesmo.

Libra (23/09 a 22/10): período
favorável para fazer uma peque-
na viagem. O que você procura
pode não estar bem perto de
você, inclusive um novo emprego.

Virgem (23/08 a 22/09): mande
mensagens de amor. As respos-
tas virão mais rápidas do que você
imagina e tudo ficará muito bem.

Leão (22/07 a 22/08):  financei-
ramente as coisas não estão
para se gabar, por isso não
conte vantagens.

Câncer (21/06 a 21/07): você
pode estar mais sensível hoje.
Pegue o telefone e ligue para
alguém, isso fará muito bem.

Gêmeos (21/05 a 20/06): o
entusiasmo que você sente faz
parte da sua essência. Apro-
veite  para fazer algum curso.

Touro (21/04 a 20/05): o amor
está rodeando você. Que tal
presentear a pessoa amada
com uma linda viagem?

pessoas alegres, curiosas e que gostam de ensinar, aliás, a comunicação
é o seu forte. Planeta: Mercúrio. Elemento: Ar. Dia da semana: quarta-
feira. Pedra: olho de tigre.

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) Feedback
O feedback do projeto foi excelente, e não fio de back.
2) Roteirista
O roteirista escreveu um lindo texto, e não roterista.
3) Europeia
Os líderes da União Europeia se reuniram, e não Eropeia.

2 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 2 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 8
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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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