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Saiba mais
Cybercondria | Página 14
Diagnóstico baseado em pesquisas
pela internet pode gerar preocupa-
ções desnecessárias e agravar
problemas devido à automedicação.

Voto distrital | Página 18
Descubra as vantagens e as desvan-
tagens do sistema eleitoral que prevê
a escolha de vereadores e de deputa-
dos pelo voto majoritário.

JACAREPAGUÁ FAZ 425 ANOS

Foto: Leo Costa / Taquara

Ao longo de quatro séculos a região passou por grandes trans-
formações. O bairro agrícola, que chegou a abrigar a maior
quantidade de engenhos de açúcar do Rio de Janeiro, cres-
ceu muito e tornou-se um dos mais valorizados da cidade.
Conheça a história de Jacarepaguá. |Páginas 20 e 21
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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.

Os impasses do progresso
Setembro é um mês festivo para a
Baixada de Jacarepaguá. A região com-
pleta 425 anos e o seu notório cresci-
mento trouxe vantagens, conforto e
alguns descontentamentos devido a falta
de infraestrutura. A implantação de in-
dústrias, centros culturais, universida-
des e corredores expressos contribuí-
ram para o boom imobiliário, fazendo
com que o seu índice populacional atual
ultrapasse 700 mil habitantes.
As mudanças oriundas do crescimento
exigem adaptações às tendências de sua
carreira. O profissional deve ficar aten-
to às necessidades de reciclagem e aprimo-
ramento para garantir a sua permanên-
cia no mercado de trabalho (página: 6).
Por falar em inovações, as eleições acon-
tecem no próximo ano, mas até o mo-
mento, ainda não houve consenso na
Câmara a respeito do voto distrital, pre-
visto em projetos de lei em tramitação
(página: 18).

Outra novela no cenário político é a Re-
forma da Previdência. Apesar de o go-
verno alegar que o rombo das contas
públicas do País se deve a uma previ-
dência falida, o economista Alexandre
Batista, destaca outros fatores que tam-
bém influenciam (página: 8). Se você
começa a sentir dor de cabeça, náuseas
e outros sintomas ao pensar no cenário
socioeconômico do Brasil, não recorra
aos sites de busca!  As informações re-
lacionadas à saúde fornecidas pela internet
podem gerar preocupações desnecessá-
rias. Diante de qualquer sintoma, procure
sempre um médico para obter o diag-
nóstico (página: 14).
Relaxar é preciso! Aproveite a chega-
da da Primavera para planejar passeios
ao ar livre. A dica desta edição é Foz
do Iguaçu, no Paraná (página: 23).
Além disso, confira as atrações da agen-
da cultural, que traz grandes atrações
(página: 10).
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TRE-RJ realiza cadastramento biométrico
O eleitor que ainda não fez o
cadastramento biométrico não
deve deixar para fazê-lo de última
hora. O Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) do Rio de Janeiro está
agendando vagas para o atendi-
mento pelo endereço eletrônico:
www.tre-rj.jus.br/agendamento/
publico/principal.do.
O eleitor deve levar documento de
identificação oficial (com foto),
comprovante de residência recente

Eleições

Reunião CCS
Portugal Pequeno sediará reunião do
Conselho Comunitário de Segurança
O próximo encontro do Conselho
Comunitário de Segurança de
Jacarepaguá da 18ª AISP acontecerá
no dia 26 de setembro, às 9 horas,
no Condomínio Bosque da Mirataia,
localizado na Rua Mirataia, 350, no

Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Separação de fato ou informal

Caro leitor, vamos conversar sobre separação de fato ou infor-
mal. Separação de fato ou informal se dá quando o casal decide
de comum acordo a não partilhar mais o matrimônio. Para alguns
é considerada uma prévia para o divórcio ou fortalecimento da
união. O importante é que ela também produz efeitos jurídicos e
pode trazer problemas sérios quando não estiver bem esclarecida
a data do ocorrido.
A separação desvincula o dever de coabitar no mesmo espaço, assim
como manter a fidelidade. São exigidos alguns requisitos objetivos
e subjetivos, dentre eles a existência de casamento válido, falta de
comunhão de vida e ausência de afeição marital. O nome de casa-
do pode ser mantido, porém, a qualquer momento retirado com o
término formal do casamento.
A separação de fato põe termo ao regime de casamento. Com a
ruptura da vida comum, dá-se início ao processo informal da di-
visão de bens respeitando, obviamente, o direito de meação do
patrimônio adquirido durante a relação, antes da quebra desta.
Não há sentido prosseguir com o condomínio patrimonial entre
os cônjuges após a separação de fato. Fica claro que a precisão
da data da ruptura é de extrema importância, porque é a partir
dela que se poderá definir quais bens serão partilhados e quais
serão mantidos fora da partilha. É aí que pode morar o perigo,
porque casais desatentos podem perder ou deixar de ganhar algum
bem por não saberem quando se deu o fim da relação.
No caso de falecimento de um dos cônjuges, o sobrevivente pode-
rá herdar o bem se tiver sido dado durante a interrupção, porém,
antes de completar dois anos deste. Se, tiver ocorrido após dois anos
da separação de fato, o cônjuge sobrevivente não herdará nada,
mesmo morando na mesma casa ou ainda sendo fiel.
Espero ter contribuído mais uma vez.

Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail:
oficinadedireito@gmail.com. Fique em paz e com Deus.

Portugal Pequeno. É de suma impor-
tância que a população compare-
ça e apresente as suas demandas
nas reuniões do CCS, para que dessa
forma contribuam para a obtenção
de um bairro mais seguro.

(até três meses de emissão) e tí-
tulo de eleitor (se tiver). Além desses
documentos, os eleitores do sexo
masculino com mais de 18 anos
que forem tirar a primeira via do
título devem também apresentar o
comprovante de quitação com o
serviço militar (com foto). Para
saber a documentação completa
em outros casos, como mudança
de nome por casamento, deverá
acessar: http://bit.ly/2zwnTrx.
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Economia &
Finanças

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

As novas tecnologias e os
seus impactos no mercado
de trabalho
O tempo passa e os costumes, as tradições, as formas de se relacionar,
a cultura e as preferências das pessoas estão em constante proces-
so de mudança. No entanto, nunca as transformações sociais fo-
ram tão influenciadas pela tecnologia como agora. Tudo tem acon-
tecido de forma absurdamente rápida e exponencial. Mas, você está
se preparando para os impactos que estas tecnologias estão exer-
cendo sobre o mercado de trabalho e a economia?
As redes sociais transformaram radicalmente a maneira como as
pessoas se informam, comunicam e obtém entretenimento. Isso
impacta os negócios das emissoras de televisão, dos jornais e das
revistas tradicionais. O e-commerce mudou a forma como os con-
sumidores realizam suas compras, impactando as vendas de lojas
físicas. A Uber trouxe à sociedade inovação na solicitação de trans-
porte, afetando o trabalho dos taxistas. A Netflix mudou a forma como
as pessoas assistem filmes, falindo as locadoras de vídeos e redu-
zindo a audiência das televisões abertas e fechadas.
Ninguém compra mais álbuns de fotografias, grava músicas e filmes
em DVDs, manda cartas pelos Correios, usa orelhões etc. À medi-
da que novas tecnologias surgem, os negócios e o mercado de tra-
balho são afetados.
Uma coisa é certa: há 10 anos o mundo era completamente dife-
rente do que é hoje. Então por que ele deveria continuar igual na
próxima década? O curso de um rio é desenhado por forças inten-
sas, não há como mudar seu traçado ou rumo. Uma gota de chuva
não tem este poder, nem mesmo uma caixa d’água. Frente às for-
ças poderosas da tecnologia, que determinam tendências de mer-
cado, só resta nos adaptar e aproveitar as oportunidades que sur-
gem. Precisamos aprender a nadar neste rio e a surfar em suas ondas.
Novas tecnologias como inteligência artificial, internet 5G, realidade
virtual, realidade aumentada, carros autômatos, prometem revolu-
cionar ainda mais nossa forma de viver e trabalhar. É a tão falada
Indústria 4.0.
Sua carreira poderá deixar de existir em breve, ou passará por pro-
fundas mudanças. Vimos diversas profissões serem praticamente
eliminadas do mercado, como alfaiates, costureiras, sapateiros,
datilógrafos, telefonistas, ascensoristas e vendedores de enciclopé-
dias. No entanto, outras passaram a existir e muito mais serão cria-
das. A habilidade de o trabalhador se adaptar as mudanças é a
competência mais importante exigida pelo mercado de trabalho
atualmente. É isso que garantirá sua permanência nele. O novo
profissional deve visualizar o futuro para perceber as mudanças que
ocorrerão e, assim, se adaptar a elas.
Não tenha medo do futuro! Apenas esteja preparado, pois ele co-
brará habilidades que ainda não temos.

É importante trazer ao conhecimen-
to que a Justiça Laboral Brasileira sur-
giu em 1º de maio de 1941, e após,
no mesmo dia 1º de maio de 1943,
foi sancionada a Consolidação das
Leis Trabalhistas pelo então Presiden-
te da República Getúlio Vargas. Esta
justiça especializada surgiu com
objetivo de tutelar as relações traba-
lhistas individuais e coletivas. O Brasil
passava por uma época de incorpo-
ração massiva do capitalismo, em que
eram crescentes os números de re-
lações laborais.
Dessa forma, apesar de terem legis-
lações esparsas que tutelavam os tra-
balhadores, como também, terem, os
juízes da justiça comum plena auto-
nomia para julgar casos laborais, viu-
se que necessitava de uma justiça es-
pecializada para que se tutelasse o
trabalhador hipossuficiente.
A Justiça do Trabalho trouxe, então,
segurança aos trabalhadores, tendo em
vista que a maioria não possui grau de
instrução e tampouco conhecimento

As discussões acaloradas sobre a extinção da Justiça do Traba-
lho permeiam todos os ambientes sociais, pois têm gerado um
temor aos cidadãos que sentiam-se protegidos e amparados pe-
las leis trabalhistas.

Um parecer sobre o fim da Justiça do Trabalho

JOSÉ ELIEZER E HELENA MORAES, ALUNA DO 7º PERÍODO DO CURSO DE DIREITO
DA FACULDADE SIGNORELLI
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Artigo

para procurar por seus direitos. De acordo
com o presidente Jair Bolsonaro, o atual
modelo de mediação de conflitos traba-
lhistas no Brasil representa "excesso
de proteção" e cria "entraves" para
empregadores e também funcionários.
O debate sobre a necessidade de um
segmento específico do Poder Judi-
ciário para cuidar das questões tra-
balhistas não é novo, mas sempre
esbarra em polêmicas. Constitucio-
nalmente, a Justiça do Trabalho tem
a atribuição de conciliar e julgar ações
judiciais entre empregados e empre-
gadores e outras controvérsias decor-
rentes da relação do trabalho, mas há
um custo muito alto nos processos
trabalhistas que poderiam ser resol-
vidos de uma maneira mais simples.
Será possível que a proposta, de
extinção da Justiça do Trabalho, do
atual presidente altere o inciso 4º do
artigo 92 da Constituição Brasileira?
Para tal alteração o processo é mui-
to rígido e não faltarão argumentos
contra tal medida.
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Porém, na realidade, o problema decor-
re dos elevadíssimos gastos financei-
ros de refinanciamento da nossa má-
quina, por meio de títulos públicos que
remuneram os ávidos credores que
lucram progressivamente e exponen-
cialmente com o ciclo econômico cor-
rosivo vigente em nosso País. Para se
ter uma ideia, somente os bancos re-
ceberam perto de meio trilhão de reais,
no último triênio, dentre outros mecanis-
mos que remuneram e geram dívida
pública, enquanto os recursos vazam
para o setor financeiro.
O governo tem justificado a necessida-
de da reforma nos moldes propostos, por
meio de uma conta questionável que
produz um “déficit” ao comparar o valor
arrecadado atualmente com as contribui-
ções sociais ao INSS – pagas tanto pela
classe trabalhadora, como empresarial
– com todo o gasto com a Previdência
Social. Nessa explicação contábil, o
governo não leva em conta todas as va-
riáveis que compõem a massa de arre-
cadação previdenciária.
A Previdência está inserida na Seguri-
dade Social, juntamente com a Assistên-
cia Social e a Saúde, conforme está
escrito no Art. 194 de nossa Constituição

Esporte

LEANDRO COSTA
PÓS-GRADUANDO EM JORNALISMO

ESPORTIVO NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
LECARNEIROCOSTA@HOTMAIL.COM

Joel Santana: o Rei do Rio
Joel Natalino Santana é um
dos personagens mais em-
blemáticos do futebol cario-
ca e brasileiro. Nascido no
Rio de Janeiro, no dia 25 de
dezembro de 1948, conse-
guiu marcar seu nome na
história dos quatro grandes
clubes do Rio e em quase
40 anos como treinador de
futebol conquistou o cari-

nho e a admiração de torcedores, jogadores e da imprensa.
O estilo “paizão” rendeu ao treinador o apelido de “Papai Joel”.
Com uma linguagem simples e bem humorada, Joel sempre cati-
vou o seu grupo de trabalho, sendo considerado um líder nato,
daqueles que trazem os jogadores para seu lado e criam um am-
biente perfeito para as grandes conquistas. Mas se engana quem
acha que essa é a principal característica do técnico. Joel tem uma
visão de jogo privilegiada, consegue ver detalhes das partidas que
fazem total diferença para a armação de suas equipes. Auxiliado
pela sua inseparável prancheta, sempre registrou nela todos os
detalhes que o levaram a ter uma carreira vitoriosa.
Começou no futebol como jogador no juvenil do Olaria, se
profissionalizou de forma tardia, aos 23 anos em 1971 no Vasco
da Gama. Voltou ao Olaria para atuar no time profissional em 1973.
Teve uma breve carreira como zagueiro. O ponto alto como joga-
dor profissional foi título de campeão brasileiro conquistado pelo
Vasco da Gama, em 1974, o primeiro título nacional do clube
cruzmaltino. Em 1980, aos 32 anos, Joel encerrou suas atividades
como jogador, no América-RN, clube pelo qual conquistou três
vezes o Campeonato Potiguar, e decidiu se tornar treinador.
Além de obter êxito como treinador em um grande clube e conquistar
títulos, o que é algo difícil na realidade do futebol, Papai Joel entrou
para a história dos quatro grandes times do Rio de Janeiro. Pelo Vasco
foi bicampeão carioca em 1992 e 1993, campeão brasileiro em 2000
e campeão da Copa Mercosul, também em 2000, entre outras con-
quistas. No Fluminense conquistou o histórico título de 1995, mar-
cado pelo gol de barriga de Renato Gaúcho na grande final contra
o Flamengo. Pelo rubro-negro, Joel foi duas vezes campeão cario-
ca: 1996 e 2008, dentre outros torneios. No Botafogo conquistou
os campeonatos cariocas de 1997 e 2010.
Joel foi ainda campeão no Bahia (Campeonato Baiano em 1994 e 1999),
Vitória (Bicampeonato Baiano em 2002/03 e Copa do Nordeste em 2003),
Al-Hilal (campeão Saudita em 1988 e 1990) e Al-Wasl FC (UAE League
1982, 1983 e 1985) e treinou a seleção da África do Sul entre 2008 e 2009.
Durante a década de 90 o futebol carioca viveu um período de muita
rivalidade e provocações. Alguns jogadores como, por exemplo, Rena-
to Gaúcho e Romário, se diziam Reis do Rio. Com a quantidade de títu-
los conquistados e um invejável currículo não há dúvidas que o Rei do
Rio atende pelo nome de Joel Santana. Os outros são seus súditos.
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Na edição passada mencionamos que muitas pessoas acreditam
que o rombo das contas públicas de nosso País se deve a uma
previdência teoricamente falida.

Reforma da Previdência
ALEXANDRE BATISTA - ECONOMISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM FINANÇAS
CORPORATIVAS E DIRETOR DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO RIO DE JANEIRO.
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Artigo Parte 2

Federal. Essa proteção social é tão im-
portante que os constituintes cuidaram
de estabelecer fontes de receitas diver-
sas, pagas por toda a sociedade (Art.
195), ou seja: empresas recolhem sobre
o lucro (CSLL) e pagam a parte patronal
sobre a folha de salários (INSS); traba-
lhadores contribuem sobre seus salári-
os (INSS) e toda a sociedade arca, por
meio de impostos embutidos, em tudo
o que adquire (Cofins).
Além dessas, há contribuições sobre
venda de produção rural, importação de
bens e serviços, receitas provenientes
de concursos e prognósticos, PIS,
Pasep, entre outras.
Quando a conta é feita levando em
consideração todas as fontes de recei-
tas e todas as despesas com a
Seguridade Social, verificamos que a
questão do déficit precisa ser melhor
discutida e analisada.
Os recursos poderiam ser ainda maiores,
pois grandes empresas e bancos são
devedores de contribuições sociais, mas
faltam investimentos na administração
tributária para viabilizar a sua cobrança.
Na próxima edição, abordarei a questão
da simplificação da estrutura tributária e
da vinculação à Seguridade Social.
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Agenda Cultural
TEATRO SESI JACAREPAGUÁ
Av. Geremário Dantas, 940 - Freguesia
Informações: 3312-3753 / 3312-3788

Dia 11 - João Bosco - O compositor e
violonista apresenta o show solo do ál-
bum “Mano que zuera”. Às 20h. R$ 34
(inteira) | R$ 17 (meia).

Dias 19 à 30 - "Aplaude, Jacarepaguá" -
Programação especial para comemorar
os 10 anos do teatro e aniversário do bairro
(veja programação completa abaixo):

• Exposição 10 anos do Teatro Firjan SESI
Jacarepaguá. Entrada Franca.
• Dia 19, às 20h – Dança + Teatro + Poesia/
sarau + mediação clown. Entrada Franca.
• Dia 20, às 20h – Poesia/slam + Dan-
ça+ Teatro + mediação clown + micro-

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

fone aberto. Entrada Franca.
• Dia 21, às 20h – Teatro + Poesia + Dança
+ mediação clown. Entrada Franca.
• Dia 26, às 19h – Bate-papo e apresen-
tação teatral – Teatro e Juventude - Apre-
sentação teatral seguida de bate-papo -
Entrada Franca.
• Dia 27 – Oficina e show Às 15h – Vivência
de música (infanto-juvenil), às 20h – Show.
Entrada Franca.
• Dia 28, às 20h – Show Caipirando.
Ingresso: R$30 – Classificação 16 anos

Dia 29 - Peça teatral infantil "O pequeno
príncipe preto", às 17h. R$ 12 (inteira) |
R$ 6 (meia).

TEATRO VILLAGEMALL
Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do
Shopping VillageMall – Barra da Tijuca

Valor e venda de ingressos:
www.teatrovillagemall.com.br

Dia 12 - Fafá de Belém apresenta o
show de seu mais recente álbum, "Hu-
mana". Às 21h.

Dia 13 - Bee Gees One Tribute -  A ban-
da retrata com total excelência e rique-
za de detalhes, os 50 anos da vida e obra
dos Bee Gees. Às 22h.

Dia 14 - UTC no teatro - Humoristas do youtube
para o palco, com show de mprovisos. Às 21h.

Dias 14 e 15 - Patati Patatá (sábado às
11h30 e 15h e domingo às 15h).

Dias 20 à 22 - Rodrigo Teaser "Tributo ao Reio
do Pop", sexta e sáb. às 21h e dom. às 20h.

Dia 26 - Ballet de São Petersburgo com
Oksana Bondareva - The Legend Story,
às 21h.
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LONA CULTURAL JACOB DO BAN-
DOLIM – Praça Geraldo Simonard (Praça
do Barro Vermelho), no Pechincha.
Informações: 3596-5911.
Dia 11 (e todas as quartas) - Acrobaci-
as aéreas na Lona Jacob do Bandolim.
Técnicas de acrobacias aéreas em teci-
do e trapézio. R$ 10,00 à R$ 40,00.
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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 Jacarepaguá”.

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

Você Repórter

Rock in Rio
Prefeitura abre
cadastramento do
passe livre de
veículos para
moradores durante
o Rock in Rio
Moradores do entorno do Parque
Olímpico, onde será realizado o
Rock In Rio, terão até o dia 20 de
setembro para requisitar o passe li-
vre de veículos.
O credenciamento “Trânsito Livre de
Morador” deverá ser solicitado pelo
site http://prefeitura.rio/credencia-
mentodeveiculos. Cada morador
terá direito a dois passes livres por
meio de cadastro online. Quem
necessitar de mais autorizações
veiculares pode realizar a solicita-
ção presencialmente na Superinten-
dência Regional de Jacarepaguá,
localizada na Estrada do Gabinal,
313, sala: 160, Freguesia.
Informações: 4119-5061.
Após o cadastro confirmado, os
moradores devem retirar o adesi-
vo na AMORIO 2, que fica na Rua
Bruno Giorgi s/n. Vale lembrar que
o cadastro não inclui acesso ao
Rock in Rio, que será realizado nos
dias 27, 28 e 29 de setembro e 03,
04, 05 e 06 de outubro.

O XI Mutirão SOS Lagoas aconte-
ceu no dia 17 de agosto, às mar-
gens do Canal Marapendi, na Bar-
ra da Tijuca. O movimento tem o
objetivo de conscientizar a popu-
lação a não jogar lixo e nem po-
luir as praias, rios e lagoas da re-
gião. O evento aberto ao público
reúne mensalmente cerca de 100

pessoas e conta com a participa-
ção do ator Mateus Solano; do se-
cretário de Meio Ambiente, Marce-
lo Queirós; do gari sorriso, Rena-
to Lourenço; presidentes de asso-
ciações e moradores.
Informações:
Facebook: @soslagoas
E-mail: lagoasdabarra@gmail.com

Lixo na lixeira
Mutirão reúne artistas e autoridades em
prol do meio ambiente

Foto: Internert / D
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Os passageiros com voos marcados para até o dia 21 de setembro no Aeroporto Santos Dumont deverão ficar
atentos a possíveis cancelamentos ou transferências. O motivo são as obras de manutenção que estão sendo rea-
lizadas na pista principal do aeroporto. Quem for viajar pelo local neste período será avisado sobre o remanejamento
por telefone e e-mail. Segundo o Procon-RJ, os consumidores precisam ser avisados de qualquer modificação na
viagem com, no mínimo, 72 horas de antecedência. Porém, para evitar surpresas de última hora, é recomendável
confirmar com a companhia aérea se houve mudanças.

Viagem

Reforma em pista do Santos Dumont pode alterar voos

Foto: D
ivulgação / Internet

O Hospital Rios D’Or da Freguesia
realiza mensalmente duas palestras
gratuitas. O encontro com o gru-
po de apoio a Cuidadores de Pa-
cientes com Alzheimer ocorre toda
última segunda-feira do mês e será
realizado no dia 30 de setembro,
às 15 horas. Já a palestra destina-
da a familiares, professores e me-
diadores de autistas acontece na
terceira segunda-feira de cada mês
e acontecerá no dia 16 de setem-
bro, às 17 horas.
As duas reuniões são gratuitas e
contam com a participação de
especialistas que abordam vários
aspectos ligados as respectivas
doenças. Para participar, é neces-
sário efetuar inscrição pelo telefo-
ne: 2448-3646, ou pelo e-mail:
marketing@riosdor.com.br. Os
encontros serão no auditório do
hospital, localizado Estrada dos Três
Rios, 1.366, na Freguesia.

Hospital reúne
especialistas em
palestras gratuitas
sobre Alzheimer
e autismo

Agenda Rios D’Or

Notas
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Diagnósticos da web podem gerar
medo e atitudes desnecessárias
Quando alguma dor ou indisposição surge no seu corpo,
o que você costuma fazer primeiro? Marcar uma con-
sulta médica ou procurar na internet as causas da
anormalidade para saber o que está acontecendo de
errado com a sua saúde?

Se a sua escolha foi a segunda
opção, saiba que você faz par-
te de um grande grupo de
cybercondríacos. A expressão
pode soar estranha e na verda-
de nem existe no dicionário tra-
dicional. Mas significa algo bas-
tante comum, que é a prática de
chegar a conclusões precipita-
das no que está relacionado à
saúde após pesquisa de sintomas
pela internet.
Os sites de busca atualmente são
tratados pela sociedade como
se fossem “experts” em todos
os assuntos. Mas não são! Uma
pesquisa realizada pelo “New
York Times” constatou que o
autodiagnóstico pela web, na
maioria das vezes, faz as pessoas
concluírem que estão com um
problema muito mais grave do que
realmente é. “Antes de descobrir
que estava grávida, sentia muita

1 4 SAÚDE & BEM ESTAR

náusea e não conseguia me ali-
mentar direito. Pesquisei na in-
ternet e vi que os sintomas pode-
riam representar peritonite, uma
infecção que leva à falência  mú-
ltipla dos órgãos e, consequen-
temente, a óbito. Foi assustador!
Fiquei tão preocupada que pre-
cisei tomar um calmante para dor-
mir”, revela a moradora do Pe-
chincha Márcia Cavalcante.
O autodiagnóstico pode levar ao
agravamento de problemas de
saúde, gerando a automedicação
ou evoluindo para quadros de
ansiedade e síndrome do pâni-
co. A internet não é especialis-
ta! Diante de qualquer sintoma,
evite tentar descobrir o que está
acontecendo pela rede e nem
tome remédio por conta própria.
Procure sempre um médico para
obter o diagnóstico preciso e a
medicação correta. Fonte: Livros didáticos, artigos técnicos e internet
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Idosos devem ficar atentos
aos cuidados com a pele

Foto: Internet / D
ivulgação

A pele é o órgão que mais reflete os efeitos da passa-
gem do tempo. Sua aparência e saúde estão diretamen-
te relacionadas ao estilo de vida e hábitos alimentares.
A exposição ao sol, o consumo de
álcool / tabaco e a poluição, entre
outros fatores, aceleram o surgimen-
to dos sinais da maturidade, como
rugas, manchas, flacidez e aumen-
tam o risco de doenças.
A dermatologista do Hospital Rios D’Or,
Isabela Tavares (CRM: 52-67519-9) ex-
põe que, com o envelhecimento, a
pele também perde a capacidade de
se manter hidratada, ficando propensa
a algumas doenças e complicações.
“Os eczemas (ou dermatites) são um
problema bastante comum na terceira
idade. A pele ressecada pode provo-
car coceiras e em alguns casos levar
a escoriações e infecções. Uma região
frequentemente afetada são as per-
nas, pois a má circulação, também co-
mum nos idosos, contribui para o
surgimento do eczema”, destaca a
médica, acrescentando que outro pro-
blema é o surgimento de lesões que
vão desde manchas claras ou escu-
ras, causadas pela exposição solar, até
o câncer de pele.

Confira os tipos mais comuns de le-
sões que podem ser identificados
nos idosos:
• Melanoses solares – Manchas
acastanhadas, normalmente locali-
zadas nas áreas expostas ao sol. Não
causam sintomas. Podem ser ame-
nizadas com o uso de filtro solar e
alguns tratamentos.

• Leucodermias gutatas (sardas
brancas) – Manchas esbranquiçadas
principalmente nos braços e pernas,
causadas pelo efeito do sol acumula-
do ao longo da vida.

• Angiomas rubis – Bolinhas
avermelhadas, da cor de sangue, que
podem surgir em qualquer área do

corpo. Podem ser eliminadas através
de um procedimento simples, a
eletrocauterização, que é feita em
consultório.

• Ceratoses seborreicas – Lesões
benignas que surgem com o decor-
rer da idade. São amarronzadas e
costumam ser elevadas e irregulares.
Não têm correlação com o sol.

• Ceratoses actínicas – São lesões
pré-malignas, causadas pelo sol,
principalmente em pessoas de pele
clara. São ásperas e levemente aver-
melhadas, comuns no rosto, dorso
das mãos e antebraços, colo e cou-
ro cabeludo calvo. Se não tratadas,
podem evoluir para o câncer de pele.
O tratamento pode ser com medi-
cações de uso tópico ou através de
procedimentos como cauterização
química ou crioterapia.

Já o câncer da pele representa 33%
dos casos da doença no Brasil. Quan-
to mais idosa a pessoa for, aumen-
ta o risco de incidência, tendo em
vista que maior é o efeito cumula-
tivo da radiação ultravioleta. Os cân-
ceres de pele mais comuns são:
• Carcinoma Basocelular: que é
o mais comum e normalmente se
apresenta como uma ferida que não
cicatriza e sangra com facilidade.

• Carcinoma Espinocelular: é o
segundo mais comum. A exposição
excessiva ao sol é a principal cau-
sa, mas também pode surgir em cima
de feridas crônicas e cicatrizes an-
tigas de queimaduras. Pode se pare-
cer com uma verruga.

Melanoma: é o mais perigoso, pois
pode originar metástases. Costuma ser

escuro, com coloração enegrecida e
irregular. Pode surgir a partir de um
nevo (pinta). O diagnóstico preco-
ce é fundamental, pois se tratado na
fase inicial tem boas chances de cura.

A dermatologista destaca que adotar
bons hábitos previne ou evita compli-
cações de pele na terceira idade. Algu-
mas dicas são:

• Usar cremes ou loções hidratantes
com frequência;
• Evitar banhos quentes e demora-
dos. No inverno esses cuidados de-
vem ser reforçados;
• Fazer uma dieta saudável e beber
bastante líquido (em torno de 2 li-
tros por dia);
• Usar diariamente filtro solar com
FPS 30 ou superior.
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Chegada da primavera propicia aparecimento
de insetos e surgimento de doenças
O frio está indo embora neste mês, dando lugar a prima-
vera, que começará no dia 23 de setembro, às 04h50. A
estação das flores também é propícia para o apareci-
mento de insetos, incluindo o Aedes aegypti, que se re-
produzem nesta época do ano.

A nova estação possui clima ame-
no e chuvas fortes. Faz calor durante
o dia, mas as temperaturas caem um
pouco a noite. Outra característica da
primavera são dias mais longos do
que as noites (o sol nasce antes das
6 horas e se põe às 18 horas). Toda
essa mudança favorece o crescimento
das plantas, fazendo com que as flo-
res brotem e os frutos sejam produ-
zidos para amadurecimento na esta-
ção seguinte, o verão.
As cores das flores atraem a atenção
de agentes polinizadores como abe-
lhas, mosquitos, moscas, formigas e

Foto: Internet / D
ivulgação

outros insetos. O clima da primavera
favorece a reprodução deles e, é exa-
tamente aí que mora o perigo. Ape-
sar de os insetos serem de suma im-
portância para o funcionamento de
diversos ecossistemas, alguns podem
causar doenças, como é o caso do
mosquito Aedes aegypti, vetor trans-
missor dos vírus da dengue, chi-
kungunya, zika e febre amarela.
O dado mais alarmante é o núme-
ro de casos de chikungunya no Rio
de Janeiro, que praticamente dobrou
no primeiro semestre deste ano, com
59.881 casos da doença, em compa-

ração aos 30.285 casos no mesmo
período de 2018. O melhor remédio
é combater o criadouro do mosquito,
por meio da eliminação de focos. É
necessário não deixar acumular água
parada em garrafas, pneus e vasilhames;
tampar reservatórios; limpar calhas e
por areia nos pratos que ficam embaixo
de vasos de plantas. Outra opção é
instalar telas mosquiteiro nas janelas
e fazer uso de repelente de forma re-
gular. Para que o ciclo de vida do
Aedes aegypti seja interrompido, a eli-
minação de criadouros deve ser rea-
lizada semanalmente.
Para afugentar demais hóspedes in-
desejáveis, as dicas são: arruda, citro-
nela ou querosene para afugentar as
moscas; óleo de laranja com água
ou amaciante de roupas com água
em um pedaço de tecido para re-

pelir abelhas; as formigas detestam
cravo-da-índia e gerânio. Já a hor-
telã mantém longe mosquitos,
moscas e formigas. Com os inse-
tos bem longe de sua casa, apro-
veite a nova estação para admirar
a beleza das flores.
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De janeiro a abril deste ano, a Polí-
cia Militar recebeu quase 22 mil cha-
mados referentes à violência contra
mulher, mas apenas 16% desses ca-
sos tiveram registro nas delegacias.
Os dados foram divulgados no dia
28 de agosto em uma audiência
pública da Comissão Parlamentar de

Sem registro

Somente 16% dos casos de feminicídios são registrados em delegacias

Voto distrital permanece sem consenso na Câmara

Especialistas em direito eleitoral
apresentaram no dia 20 de agosto à
Câmara dos Deputados vantagens
e desvantagens do sistema eleitoral
que prevê a escolha de metade dos
vereadores e dos deputados estadu-
ais, distritais e federais do País pelo
voto majoritário.
O voto distrital misto está previsto em
dois projetos de lei em tramitação na
Câmara (PL 9212/2017 e PL 3190/
2019). De acordo com as propostas,
o eleitor passaria a votar diretamente
em um candidato para representar seu
distrito (divisão administrativa de um
governo local, neste caso, munici-
pal) e também em um partido de sua
preferência (sistema proporcional).
Para esclarecer o assunto, o JNB
conversou com Joel Bueno, ex-dire-
tor do Sindicato dos Bancários do Rio
e da Confederação Nacional dos
Bancários – CNB/CUT;  ex-vice-pre-

sidente da CABS – Central Ameri-
cana de Bancarios y Securitarios; e
ex-gerente-executivo de relações tra-
balhistas do Banco do Brasil.

JNB - Quais são os tipos de vo-
tos distritais que existem?
Joel B. - Existem vários, mas os
dois principais são: o voto distrital
puro, em que toda a bancada é eleita
pelo voto majoritário dos distritos;
e o voto distrital misto, em que
parte dos representantes é eleita
pelo sistema proporcional.

JNB - Como funcionaria o voto
distrital no nosso sistema presi-
dencialista de coalizão?
Joel B. - O chamado “presidencia-
lismo de coalizão” é resultado da dis-
persão do Poder Legislativo em mui-
tos partidos. O voto distrital, sendo
sempre voto majoritário, tende a con-

centrar a representação em apenas
dois ou três partidos. A manutenção
da governabilidade teria outros me-
canismos.

JNB - Quais são as vantagens do
voto distrital para a população?
Joel B. - A principal delas é a maior
proximidade entre o eleitor e seu re-
presentante. Cada deputado represen-
ta um distrito relativamente peque-
no e é reconhecido pelos eleitores
locais. O voto distrital também ten-
de a tornar as campanhas eleitorais
mais baratas.

JNB - Quais são as desvantagens
do voto distrital para a população?
Joel B. - Sendo voto majoritário, ele
concentra o poder em poucos parti-
dos grandes. Com isso, as minorias
ficam sem representação. A temática
da eleição tende a se tornar paroquial
e os temas políticos nacionais ficam em
segundo plano. Além disso, a distri-
buição dos distritos nem sempre re-
presenta corretamente o eleitorado.

JNB -Que tipo de dificuldades os
atuais políticos devem colocar para
a impedir a implementação do sis-
tema de voto distrital?
Joel B. - Essa implementação de-
pende de emenda constitucional,
com maioria de 3/5 dos votos na
Câmara e no Senado, em duas vo-
tações em cada uma dessas casas.
Os atuais deputados foram eleitos
pelo sistema vigente e vários têm
votação espalhada geograficamente

– Esses seriam diretamente preju-
dicados pelo voto distrital.

JNB - Como os eleitores podem
se mobilizar para solicitar a mu-
dança para o voto distrital?
Joel B. - É importante conhecer os
vários sistemas eleitorais para fazer
uma boa escolha. Além do voto pro-
porcional em lista aberta, que temos
hoje, e do voto distrital puro, há vá-
rios sistemas de voto eleitoral misto
e o voto proporcional em lista fecha-
da (onde o eleitor vota no partido).
Entidades como a CNBB (Conferên-
cia Nacional dos Bispos Brasileiros),
a OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) e o MCCE (Movimento Con-
tra a Corrupção Eleitoral) defendem
uma votação proporcional em dois
turnos: no primeiro, o eleitor escolhe-
ria um partido – esse turno definiria o
tamanho da bancada; no segundo, o voto
seria em candidatos – os mais vota-
dos de cada partido seriam eleitos.

Fonte consultada: Agência Câmara Notícias

Inquérito (CPI) do Feminicídio, da
Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj), realizada na
Câmara Municipal de São Gonçalo.
O Brasil é o quinto País com mais
feminicídios no mundo. Segundo a PM,
em 2018 foram registrados 71 casos
e 288 tentativas, 66% dos casos ocor-

reram dentro das residências das víti-
mas e 56% dos crimes tiveram como
autores companheiros ou ex-compa-
nheiros. Os números alertam para a
importância de a mulher denunciar a
violência doméstica, evitando assim o
agravamento das agressões, que po-
dem levar à morte. Fonte: Portal da Alerj
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Se encerra no dia 31 de outubro o
prazo para a troca gratuita dos cartões
do tipo Expresso do Riocard. Mas, a
aceitação do passe antigo se encerra
no dia 11 de setembro, nas barcas; 18
de setembro, na Supervia; 9 de outu-
bro, no BRT; 16 de outubro, no Me-
trô; já em ônibus, VLT e vans, no dia

Riocard

Transportes na cidade deixarão de aceitar modelo Expresso do Riocard
23 de outubro.
Para substituir os passes para o Riocard
Mais o usuário precisa apresentar o
cartão antigo em um dos postos de
troca exclusivos. No ato, todas as in-
formações do cartão, tais como sal-
do, 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. As da-
tas de substituição dos demais cartões
serão anunciadas posteriormente.

Confira as datas de pagamentos do
abono salarial 2019/2020
O calendário de pagamento do abono salarial 2019/2020
foi definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat).

A resolução com a medida foi pu-
blicada no Diário Oficial da União
do dia 10 de julho. De acordo com
o documento, o pagamento que co-
meçou a ser realizado em 25 de ju-
lho vai até o dia 30 de junho de 2020.
A resolução estabelece que, para o
pagamento do Programa de Inte-
gração Social (PIS), será considerado
o mês de nascimento do trabalha-
dor. No caso do  Programa de For-
mação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep), será observado o
número de inscrição. Caberá à Cai-
xa Econômica Federal efetuar o
pagamento do PIS e o Banco do
Brasil do Pasep.
As duas instituições financeiras serão

Foto: A
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também responsáveis pela execução
dos serviços de pesquisa, de identifi-
cação dos trabalhadores com direito
ao abono salarial, de apuração e con-
trole de valores, de processamento de
dados e de atendimento às pessoas com
direito ao abono.
Os pagamentos do PIS/Pasep pa-
ra trabalhadores identificados Rela-
ção Anual de Informações Sociais
(Rais) fora do prazo, entregues até
25 de setembro de 2019, serão
disponibilizados a partir de 4 de no-
vembro deste ano, conforme calen-
dário de pagamento anual constante
na resolução.

Fonte: Agência Brasil/ EBC

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS | 2019/2020 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
PÚBLICO - PASEP | 2019/2020
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JACAREPAGUÁ

No século 18, diversos colonizadores
se estabeleceram na região, que chegou
a ficar conhecida como a Planície dos
Onze Engenhos. A nomenclatura foi
dada como referência ao destaque que
a área possuía por ser a maior detento-

O bairro completa 425 anos no dia 9 de setembro. A região com 160 milhões de metros quadrados e mais de 700
mil habitantes muito difere da Baixada de Jacarepaguá que Salvador Correia de Sá deu, em sesmaria, a seus dois
filhos, Martim e Gonçalo Correia de Sá no ano de 1594.

ra de engenhos de açúcar na cidade.
A região também passou a produ-
zir café, no século 19, e tinha cinco
pequenos núcleos rurais: o do En-
genho de Fora, do Pechincha, do
Tanque, da Taquara e da Freguesia.

Com o passar do tempo, os quatro
últimos se desenvolveram e se tor-
naram bairros independentes.
Foi a partir da década de 1970 que
Jacarepaguá foi perdendo a sua ca-
racterística agrícola e sofrendo radi-

cal transformação. A instalação de
indústrias e habitações fizeram o
bairro crescer e se tornar um dos
mais valorizados da cidade.
Fonte consultada:
Portal MultiRio / Prefeitura do Rio.

MAIS DE QUATRO SÉCULOS DE TRANSFORMAÇÃO

Freguesia / Jacarepaguá
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Taquara: nomenclatura faz referência à Fa-
zenda da Taquara, situada à Estrada
Rodrigues Caldas, grande produtora de cana
de açúcar e café, nos séculos 18 e 19.

Freguesia: homenagem à Igreja Nossa Se-
nhora do Loreto, que era a “freguesia” da re-
gião. No local eram realizados os registros
civis nas épocas colonial e imperial.

Pechincha: denominação originada devi-
do à fama de um mercado local que vendia
produtos dos trabalhadores das roças da re-
gião a um preço muito barato, permitindo
a pechincha.

Origem do nome dos bairros...
Anil: alusão a grande quantidade de anileiras,
nome popular de uma planta chamada erva-de-
anil, que havia no local até o início do século 20.

Cidade de Deus: é uma referência aos núcleos
habitacionais com este nome construídos no
local com a intenção de abrigar famílias sem
teto da zona sul. Porém, uma enchente que
assolou a cidade em 1966 deixou mais de 20
mil desabrigados. Em meio à emergência, o
então governador Negrão de Lima autorizou
a transferência das famílias afetadas para as
moradias inacabadas. Com o tempo, o con-
domínio começou a sofrer invasão. Até que
pelo Decreto de 30 de março de 1970 as ruas,

travessas e praças da região foram nomeadas
com nomes bíblicos.

Gardênia Azul: menção às flores aromáti-
cas da região com este nome.

Curicica: O nome é oriundo da palavra in-
dígena “ya-cury-ycica”, que significa “a árvore
que baba”, da família das palmáceas. Predo-
minante na  antiga Estrada de Jacarepaguá,
que dava acesso ao morro Dois Irmãos.

Praça Seca: O nome é uma homenagem
aos Viscondes de Asseca, descendentes do
fundador da região, governador Salvador

Correia de Sá e Benevides. Uma bifurcação no
local passou a ser chamada de Largo do Vis-
conde de Asseca, que posteriormente se tor-
nou uma praça, conhecida como Praça Asseca
e, por fim, os populares passaram a chamar
de Praça Seca.

Tanque: No final do século 19 havia gran-
de circulação de bondes por tração animal.
O nome Tanque é uma referência a um re-
servatório de água com capacidade de dez mi-
lhões de litros que abastecia Jacarepaguá,
Cascadura, Quintino e Piedade. No local,
tropeiros paravam para saciar a sede de ca-
valos e burros.
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Festa Ploc
Taquara sedia Feira Cultural

A Feira Cultural Quintal da Taquara
realizou na Praça Cândido da Silva
Mendes no dia 18 de agosto a Fes-
ta Ploc, em homenagem ao Dia dos
Pais. O evento contou com diversas
atividades como artesanato, gastro-
nomia, teatro, cultura popular, sarau,
além da participação musical de Cida
Garcia, Tuninho do Roque e da ban-
da Highway.
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Autores da Freguesia marcaram
presença nos dias 30-31 de agos-
to e 6-7 de setembro nos stands
da Bienal do Livro, que aconteceu
no Centro de Convenções Rio-
centro, na Barra da Tijuca. Entre
as novidades da feira estava um
pavilhão inteiro exclusivo para cri-
anças. Foi lá que a youtuber
Giovanna Rodrigues, de 9 anos,
distribuiu autógrafos e 5 mil exem-
plares de sua revista “Brincando
com Gio Rodrigues e sua turma”.

Cultura

Bienal do Livro recebe
autores da região

Na mesma ala, o autor Emmanuel
Cavalcanti, diretor do colégio GAU,
divulgou a sua obra “Conversando
sobre a dengue”, também volta-
da para o público infantil.
A 19ª edição da feira literária rece-
beu o número recorde de 112 mil
alunos inscritos para visitações es-
colares. O evento contou também
com um espaço dedicado aos pro-
fessores, promovendo debates e in-
tercâmbio de experiências entre os
profissionais da educação.

Giovanna Rodrigues e Emmanuel Cavalcanti

Foto: G
abriela Santana / A
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Prefeitura Municipal de Porciúncula
A Prefeitura Municipal de Porciúncula (RJ) realizará concurso pú-
blico destinado a preencher 45 vagas para níveis fundamental, médio,
magistério e superior.
As oportunidades são para: auxiliar de eletricista; borracheiro;
calceteiro; carpinteiro; coveiro; eletricista; eletricista de automóvel;
fiscal de obras; guarda civil municipal; jardineiro; mecânico; me-
rendeira; motorista; operador de máquinas; pedreiro; pintor; pro-
curador adjunto; professor - suporte pedagógico em: inspetor es-
colar; orientador educacional; supervisor educacional; professor A
- educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental; profes-
sor B de: artes; ciências; educação física; geografia; história; inglês;
matemática; português; e serviço de apoio urbano/ rural.
A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 2.461,88 e a carga horária
de 20 a 44 horas semanais. As taxas são de R$ 46 a R$ 94. As ins-
crições acontecem até o dia 18 de setembro, pelo endereço ele-
trônico: www.gualimpconsultoria.com.br.

Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana
A Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) realizará três concur-
sos públicos para preenchimento de vagas do quadro de pessoal.
As oportunidades são para:
• Edital 1: assistente social (05); bioquímico (01); cirurgião-den-
tista (03); enfermeiro (03); farmacêutico (02); fisioterapeuta (01);
fonoaudiólogo (01); médico angiologista (01); médico cardio-
logista (01); médico clínico geral (02); médico dermatologista (01);
médico do trabalho (01); médico endocrinologista (01); médico
gastroenterologista (01); médico ginecologista e obstetra (01); médico
oftalmologista (01); médico ortopedista (01); médico otorri-
nolaringologista (01); médico pediatra (01); médico psiquiatra (01);
médico urologista (01); nutricionista (01); psicólogo (02); técnico
de enfermagem (05); técnico de laboratório (02); auxiliar odontológico
- auxiliar em saúde bucal (02).
• Edital 2: orientador pedagógico (02); professor II: artes (01), ci-
ências biológicas (01), educação física (01), geografia (01), histó-
ria (01), língua estrangeira - inglês (01), língua portuguesa (01),
matemática (01), música (01); supervisor escolar (01); atendente de
creche (05); professor I: atendimento educacional especial (01),
educação infantil (10) e anos iniciais do ensino fundamental (05).
• Edital 3: advogado do município (01); bibliotecário (01); conta-
dor (02); engenheiro agrônomo (01); engenheiro civil (01); agente
administrativo I (05); fiscal ambiental (02); fiscal de obras e postu-
ras (01); fiscal de tributos (01); técnico de alimentação (01); técni-
co de controle interno (01); técnico de informática (01); técnico em
segurança do trabalho (01); eletricista (01); motorista II (03) e ope-
rador de máquinas pesadas (02).

A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais e a remuneração
de R$ 1.098,77 a R$ 3.161,50.  As inscrições podem ser feitas até o
dia 19 de setembro pelo site www.ibam-concursos.org.br. A taxa
de inscrição varia de R$ 35 a R$ 85.

Dicas de Concursos
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Rede hoteleira:
Bourbon Cataratas do Iguaçu

www.bourbon.com.br

Viale Tower Hotel

www.vialehoteis.com.br

Belmond das Cataratas

www.belmond.com

Wyndham Foz do Iguaçu

www.wyndhamfozdoiguacu.com.br

San Rafael Comfort Class

www.hotelsanrafael.net

Mabu Thermas Grand Resort

www.hoteismabu.com.br

Turismo

Considerada como um dos mais importantes centros
turísticos do País, a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná,
fica na divisa do Brasil com o Paraguai e a Argentina.
Com cerca de 260 mil habitantes, o município tem
como característica marcante a diversidade cultural.

A cidade é composta por pessoas de
várias nacionalidades, entre elas li-
banesa, chinesa, paraguaia, argentina
e italiana. A integração resulta em
uma mistura de tradições e culiná-
ria bastante variada.
Uma pesquisa realizada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Turismo (Em-
bratur) e pela Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (FIPE),
entre 2004 a 2011, Foz do Iguaçu
foi considerada como o 2º desti-
no mais visitado por turistas es-
trangeiros que procuravam por
lazer, a cidade ficou atrás apenas
do Rio de Janeiro.
Durante a primavera, o clima ten-
de a apresentar dias quentes e céu
nublado. Mesmo assim, é possí-
vel visitar os pontos turísticos de
Foz do Iguaçu. Confira os princi-
pais atrativos da região:

Conheça um dos destinos mais visitados
por turistas em busca de lazer no Brasil

Cataratas
As Cataratas do Iguaçu são, na
verdade, um complexo de 275
quedas que se estendem por quase
cinco quilômetros do Rio Iguaçu.
Três quartos das quedas situam-
se na Argentina e podem ser me-
lhor vistas do lado brasileiro. São
cercadas por parques nacionais de
Mata Atlântica. No Brasil, pelo
Parque Nacional do Iguaçu, cria-
do em 1939 e, na Argentina, pelo
Parque Nacional del Iguazú. É
uma área com fauna e flora ricas.

Itaipu
A usina hidrelétrica de Itaipu é um
empreendimento binacional per-
tencente a Brasil e Paraguai e a
que mais gera energia em todo o
mundo. Ela é a responsável pelo
fornecimento de 19,3% de todo
consumo brasileiro e chama muito
a atenção por sua grandiosidade.

Parque das Aves
O Parque das Aves é um santuá-
rio ecológico, que une ecoturismo
com conservação ambiental. No
local predominam, além de aves
brasileiras, espécies da Austrália,
África e Ásia. Imensos viveiros
proporcionam um conhecimento
básico de aproximadamente 900
aves, de 150 espécies.

Espaço das Américas
O espaço foi construído para ser
utilizado na Educação Ambiental
e também visando promover a
unidade cultural das Américas
portuguesa e espanhola.

Mesquita Omar Ibn Al-Khattab
Construído em 1980 pela comu-
nidade islâmica, o templo pos-
sui bela arquitetura e é ornamen-
tado com arabescos, figuras
geométricas em desenhos per-
feitos e unificados. Sua arte é
abstrata e de caráter religioso em
sua maior parte.

Vale dos Dinossauros
Inaugurado em 2014, o atrativo
turístico leva o visitante a fazer
uma caminhada ao ar livre e
visualizar cerca de 20 dinossauros
animatrônicos em tamanho real de
diversas espécies que realizam
movimentos e emitem sons como
se fossem reais. O T-Rex, por
exemplo, possui aproximadamen-
te 12 metros de altura.

Fonte: Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

Foto: Internet / D
ivulgação
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Brownie de chocolate

Olá amigos!  Para celebrar o aniversário de Jacarepaguá, darei a re-
ceita de uma sobremesa de origem americana: o brownie. Muitas ve-
zes, este quitute é servido com sorvete de creme e calda quente de
chocolate. Independente do acompanhamento, uma coisa é certa: o
brownie é considerado uma das sobremesas mais apreciadas em
todo o mundo.

Receita

INGREDIENTES:
• 250 g de manteiga
• 300 g de chocolate meio amargo
• 2 xícaras de açúcar
• 5 ovos
• 150 g de farinha de trigo
• 2 colheres (sopa) de cacau em pó
• 1 colher (chá) de essência de baunilha
• 1/4 xícara de nozes trituradas
• 1/4 xícara de uvas passas sem caroço
• 1 colher (café) de fermento em pó

MODO DE PREPARO:
• Unte e enfarinhe uma assadeira de 20 x 30 cm. Reserve. Pré-aqueça o

forno em 180°C. Pique finamente o chocolate meio amargo, reserve
50g e coloque o restante em uma tigela. Acrescente a manteiga e leve
para derreter em banho-maria. Bata levemente os ovos, acrescentan-
do o açúcar e reserve. Peneire a farinha de trigo juntamente com o
cacau em pó e reserve.

• Assim que o chocolate e a manteiga estiverem bem derretidos, retire-
os do banho-maria e acrescente a mistura de ovos. Coloque a essência
de baunilha e mexa novamente. Acrescente a mistura de farinha e ca-
cau e mexa sem bater em excesso. Coloque o fermento, acrescente as
nozes e o chocolate reservado. Misture novamente e coloque na assa-
deira. Leve ao forno médio por 25 minutos. Retire, deixe esfriar com-
pletamente e corte em quadrados. Sirva em prato fundo com calda de
chocolate e sorvete de creme.
Dica: Na hora de servir coloque o brownie no micro-ondas ou no
forno convencional.

Estudantes da região são
premiados em concursos
de redação e de matemática

O dia 15 de agosto foi uma data especi-
al para os alunos do ensino médio e fun-
damental do Colégio GAU, na Fregue-
sia. Uma competição realizada na unidade
premiou nove alunos com certificados e
medalhas pela excelente colocação no
concurso de redação Amazônia Azul.
Na ocasião, foi realizada também a pri-
meira fase da Olimpíada Brasileira de

Premiados da 1ª fase da OBMEP

Matemática, em que seis alunos da ins-
tituição de ensino foram agraciados re-
cebendo certificado motivacional e um
jogo de xadrez.
As premiações aconteceram no audi-
tório da escola e foram organizadas
pela Academia Irajaense de Letras e
Artes (AILA), em parceria com a Mari-
nha do Brasil.

Foto: Coláegio G
A

U
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Descubra os benefícios da castração animal
Espaço Pet

Foto: Internet / D
ivulgação

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

Praia Pet Friendly

LUNNA KELLY
“Meiga e

carinhosa” YUKI
“Eduacada e
carinhosa”

Muitos tutores resistem em castrar os
seus pets por falta de conhecimen-
to acerca do procedimento. Alguns
acreditam que o processo é doloroso
para o bichinho, o que não é verda-
de. “A castração não dói! O animal
recebe medicação anestésica para a
cirurgia. No pós-operatório é obriga-
tório o uso de analgésicos para con-
trole da dor, de antibiótico e de
antissépticos para curativo local”,
esclarece a veterinária Gerusa Valver-
de Lima (CRMV-RJ 7832).
O tempo de cirurgia pode durar cerca
de 20 minutos em machos e 40 minu-
tos em fêmeas. Já o período de recu-
peração leva de 7 a 10 dias. “Nesse perío-
do, o animal recebe medicação para

CATARINA
HELENA

“A gatinha
charmosa”

“Uma pausa
para o sono”

Projeto que permite cães em praias
cariocas é aprovado só pela Câmara
A Câmara de Vereadores do Rio aprovou no dia 28
de agosto o projeto que autoriza a presença de cães
nas praias da cidade. Entre as regras da determina-
ção estão: que os animais utilizem coleira e estejam
vacinados e vermifugados. Além disso, o responsá-
vel pelo pet deverá recolher os dejetos deixados, para
que não sejam sancionados pela fiscalização que será
feita pela Prefeitura. O projeto aguarda sanção do
prefeito Marcelo Crivella e, até que isso ocorra, con-
tinua proibido levar animais de estimação para as
praias cariocas.

É comum encontrar animais, principalmente cães e ga-
tos, abandonados nas ruas da região. Entre os principais
fatores contribuintes para o problema está a falta de con-
trole de natalidade desses bichanos, que pode ser resol-
vida com a castração.

prevenir infecções e deverá utilizar o
colar elizabetano (mais conhecido como
‘abajur’) e/ou roupa cirúrgica, de for-
ma que o local dos pontos seja prote-
gido de possíveis lambeduras, que os
retirem”, orienta a especialista.
Além do controle populacional de
animais de rua, a castração traz ou-
tros benefícios, evita doenças relaci-
onadas a hormônios como infecções
uterinas, tumores de mama e gravi-
dez psicológica (ocorrida em algumas
fêmeas após o cio). Nos machos,
reduz a probabilidade de formação
de tumores de próstata ou testículos.
A castração faz com que o animal
fique mais calmo e aumenta a sua
perspectiva de vida.

Seu Pet

Foto: Internet / D
ivulgação
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Virgem:

Previsão astrológica
do mês de setembro

Áries (21/03 a 21/04): com
Marte em Leão, o seu entusi-
asmo e sua determinação o
levarão onde você deseja
conquistar e atuar. Aproveite!

Peixes (20/02 a 20/03): não dei-
xe que a preguiça o tire do
sério, levante, cante, dance e
siga para o trabalho com mais
disposição.

Aquário (21/01 a 19/02): você
pode mudar a sua rotina, um novo
trabalho será bom para você. Até
poderá fazer o que mais gosta.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
permita que o novo entre em sua
vida, essa renovação o deixará
também mais livre e feliz.

Sagitário (22/11 a 21/12): você
pode planejar festas, passei-
os, viagens e terá ajuda dos
parentes, pois esse é o momen-
to certo.

Escorpião (23/10 a 21/11):
esse momento dará a você
mais conforto e alegrias. Apro-
veite e se volte ao encontro con-
sigo na meditação.

Libra (23/09 a 22/10): toda a
forma de comunicação que
você puder ter, fazer, inclusi-
ve começando novos estudos
o levará longe.

Virgem (23/08 a 22/09): não se
importe com a opinião alheia,
quem sabe das coisas é você,
por isso peça favores se quiser.

Leão (22/07 a 22/08): a larga-
da é para já, solte seu lado
artístico, criador, assim toda
beleza será exposta e recom-
pensada.

Câncer (21/06 a 21/07): dê
uma atenção especial aos
seus desejos e prazeres, pois
o momento é muito fecundo,
favorece criar e criar.

Gêmeos (21/05 a 20/06): pla-
neje suas viagens, porque
não falta a você inspiração e
boas ideias, mas cuidado: não
se perca na dúvida!

Touro (21/04 a 20/05): não
é hora para fazer investimen-
tos e nem emprestar dinhei-
ro a outra pessoa.O melhor
é ficar quieto.

pessoas que não deixam escapar os menores detalhes, pois é isso que
faz com que elas sejam as mais cuidadosas e organizadas.
Planeta: Mercúrio. Elemento: terra. Cores: amarelo e bege. Pedra: amazonita

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) Perspectiva
Os organizadores do evento têm boas perspectivas, e não
perpesctiva.
2) Hídrica
Crise hídrica, e não híbrida.
3) Irrisória
A quantia para o presente foi irrisória, e não ilusória.
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PARA ANUNCIAR NESTA SEÇÃO ENVIE E-MAIL PARA ANUNCIOS@NOSSOBAIRRO.NET OU 3627-7945




