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EDUCAÇÃO INCLUSIVA
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Conheça o projeto que avalia e reestrutura a inclusão social nas escolas por
intermédio da mediação. O objetivo é garantir aos alunos com deficiência
uma aprendizagem eficiente e um ensino de qualidade. | Página 13

| Página 4

| Página 20

Delegada Carolina Salomão  é
apresentada como titular da
32ª DP (Taquara) no CCS.

Campanha alerta sobre a im-
portância do diagnóstico
precoce do câncer de mama.

Fique por dentro dos temas
abordados nos cadernos de
Educação e Saúde.

Saiba mais
Enem Digital | Página 14
Especialista aborda as inova-
ções previstas para a aplicação
do exame nos próximos anos.

Lazer | Página 26
Fique de olho nas atrações
especiais para o Dia das
Crianças na agenda cultural.

Outubro Rosa

Segurança

| Página 5

Projeto de Lei
Conheça o projeto de lei que
torna inafiançável o contra-
bando e adulteração de cigar-
ros e bebidas.

Especiais
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JORNAL FILIADO | ADJORI-RJ
ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO

INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Editora H. Sheldon:
CNPJ: 29.418.852/0001-85

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

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

A abrangência do ensino
Neste ano, o JNB traz no Caderno
de Educação as vantagens que a me-
diação escolar bem aplicada pode
proporcionar aos alunos portadores
de deficiência. A inclusão escolar é
algo que transcende os muros das
escolas e deve ser encarada, não
como algo imposto, mas como um
agregador de valores (página: 13).
No mês passado, a região recebeu a
19ª Bienal do Livro Rio, que trouxe
como lema nessa edição a valoriza-
ção da diversidade e da inclusão,
além de reservar pela primeira vez um
pavilhão inteiro dedicado à literatu-
ra infantil. Inclusive, autores do bairro
autografaram as suas obras durante
o evento (páginas: 12 e 13).
É comprovado que quem lê adquire

mais habilidade na escrita. Aliás, ela-
borar bons textos é uma das exigên-
cias em concursos e no Enem não é
diferente. O Exame Nacional do
Ensino Médio será realizado em
novembro (página: 6) e novidades são
cogitadas para a aplicação das pro-
vas nos próximos anos (página: 14).
Confira no Caderno de Saúde a
campanha Outubro Rosa, que des-
taca a importância da prevenção
e do diagnóstico precoce do cân-
cer de mama (página: 20). Fique
de olho nas atrações do circuito cul-
tural, que inclui o Circo da Turna da
Mônica, como show “Brasilis” e a
peça “Tatá - O travesseiro” e divir-
ta-se com as crianças.
Boa leitura!
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Autoridades destacam
no CCS que operações
policiais são sigilosas
e estratégicas

Apesar de contar com a presença de
apenas 40 pessoas, o encontro abor-
dou assuntos de relevância. O fato
de ser um conselho com função con-
sultiva, e não deliberativa, faz com
que muitos participantes se sintam
desmotivados, tendo em vista que
a ata é encaminhada apenas para
apreciação do Instituto de Seguran-
ça Pública (ISP), sem que haja bre-
ve retorno quanto à resolução das de-
mandas apresentadas.
É notório que permanecem os roubos
a transeuntes em determinados pon-
tos do bairro, mas o índice têm redu-
zido, segundo a delegada Carolina
Salomão, que deixou a titularidade da
41ªDP (Tanque) para assumir a 32ªDP
(Taquara) na ocasião. “As portas da
delegacia estão abertas à população,
que não deve deixar de fazer os Regis-
tros de Ocorrência”, destaca. O titular
da 28ª DP, delegado André Barbosa re-
forçou que os aparelhos de celular e
notebooks devem ser comprados com
nota fiscal. “Não compre de terceiros e
nem em feirinhas, pois objetos de origem
duvidosa podem comprometê-lo”, alerta.
Participantes da plenária relataram a
importância dos eventos culturais nas
comunidades e solicitaram a presen-
ça de representantes da Secretaria de

O encontro mensal do Conselho Comunitário de Segurança (CCS)
da 18ªAISP, ocorrido no dia 26 de setembro, no condomínio Bos-
que da Mirataia, em Portugal Pequeno, teve baixo índice de com-
parecimento da população.

Cultura para reduzir a burocracia nas
autorizações. Na ocasião, o tenente-
coronel Roberto Cristiano Dantas se
posicionou expondo que não é fácil
fazer cultura em áreas deflagradas.
“Nós apoiaremos os eventos de vocês
verificando sempre a melhor forma no
contexto”, ressalta o comandante do
18º BPM.
Moradores das áreas mais conflituosas
do bairro questionaram os horários em
que as operações da polícia são rea-
lizadas. As autoridades policiais ex-
pressaram que as ações são sigilosas
e seguem um cronograma estratégi-
co. Completaram reforçando que rea-
lizam um intenso combate às milícias
e ao tráfico de drogas na região.
Já o superintentente regional de
Jacarepaguá, Leandro Marques, des-
tacou que tem realizado várias ações
sociais nas comunidades e intensifica-
do a retirada dos moradores de rua
encaminhando-os para abrigos. A pró-
xima reunião do CCS será no dia 31 de
outubro, às 9 horas, no Bosque da Fre-
guesia, com entrada pelo Rio Office &
Mall (antigo Rio Shopping), na Estrada
do Gabinal, 313, Freguesia.  Participe,
leve as suas demandas e não esqueça
de realizar os Registros de Ocorrência
via online ou na delegacia.

Delegada Carolina Salomão (32ª DP), delegado André Barbosa (28ª DP), Ten. Cel. Dantas e secretário Miranda

Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Direito do aposentado ao
PIS/PASEP

Caro leitor, vamos conversar sobre o direito que o aposentado tem
ao PIS/PASEP. Os aposentados que tenham trabalhado no período
de 1971 a 10 de outubro de 1988 têm direito e poderão sacar, caso
tenham fundos. Aqueles que têm mais de setenta anos ou estão
gravemente doentes poderão receber cotas e saques disponíveis.
Em outubro de 1988 o órgão arrecadador mudou. O FAT (Fundo
de Arrecadação do Trabalhador) passou a ser o responsável por isso,
sendo assim, no período de transição muitos deixaram de receber.

Em caso de falecimento do aposentado ou do titular do direito, po-
derão sacar os beneficiários, os dependentes ou o representante legal,
que devem se dirigir à Caixa Econômica Federal munidos dos do-
cumentos pessoais do falecido, os documentos pessoais daquele
que for resgatar, o  Alvará Judicial, certidão de óbito e certidão de
nascimento ou de casamento, ou ainda de união estável que com-
prove a sua condição junto ao falecido.
Para sacar até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) poderá fazê-
lo em uma agência da CEF com o cartão e senha no autoatendimento.
Em se tratando de falecido, os documentos pessoais.  Acima de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) até R$ 3.000,00 (três mil reais)
poderá sacar no autoatendimento com cartão cidadão e senha. Até
esse valor poderá sacar nas loterias, sempre com os documentos
oficiais: carteiras de identidade, habilitação ou trabalho. Acima des-
se valor só poderá ser feito na CEF, com a apresentação dos docu-
mentos com foto.
Espero ter contribuído mais uma vez.

Qualquer dúvida entre em contato através do e-mail:
oficinadedireito@gmail.com

Fique em paz e com Deus.

 Foto: Internet / D
ivulgação
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Acompanhe os Projetos de Lei
PL 3116/2019

Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

PL 3149/2019

Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

AUTOR: Deputado Federal Chiquinho Brazão do AVANTE do Rio de Janeiro

TELEFONE: (61) 3215-5507

https://www.camara.leg.br

Contato com o deputado Chiquinho Brazão pelo e–mail: dep.chiquinhobrazao@camara.leg.br

DEPUTADO FEDERAL CHIQUINHO BRAZÃO DO AVANTE/RJ APRESENTA PROJETO
DE LEI 3.116 E 3.149 DE 2019 QUE PROPÕE TORNAR CRIME INAFIANÇÁVEL O
CONTRABANDO, FALSIFICAÇÃO OU ADULTERAÇÃO DE CIGARROS E BEBIDAS

É de conhecimento de todos, que pi-
rataria é crime. O deputado federal
Chiquinho Brazão apresentou um Pro-
jeto de Lei que torna crime hediondo,
ou seja, inafiançável, o contrabando, fal-
sificação ou adulteração de cigarros e
bebidas. É fundamental que os consu-
midores saibam exatamente o que con-
tém nos produtos que estão compran-

vo para a comercialização de forma clan-
destina, ou seja, acrescentar um teor bem
maior de metanol, acima do que é per-
mitido pela legislação.
Uma pesquisa realizada pelo Datafolha
(fevereiro/2018) comprovou que a po-
pulação apoia medidas mais duras para
o combate ao contrabando e adultera-
ção desses produtos. Além disso, 86%
da população (de acordo com a pesquisa)
afirma que tal prática colabora para o
crime organizado e tráfico de drogas e
armas. Segundo o deputado Chiquinho
Brazão, o projeto tem como prioridade
a punição rígida e necessária para garan-
tir e respaldar os consumidores de sabe-
rem exatamente o que estão compran-
do. Além dos riscos pela adulteração ou
falsificação de qualquer produto, existem
os prejuízos significantes à arrecadação
dos impostos no País. A economia fica
prejudicada, aumentando o número de
desempregados, colocando uma grande
parcela na informalidade.

do. Na composição dos produtos adulte-
rados estão presentes diversos componentes
que não são indicados em sua descrição,
como: bicho do fumo, plásticos, inseticidas
e diversos outros que são proibidos no Brasil
há mais de 20 anos por serem cancerígenos.
De acordo com o Ministério da Saúde, 27%
dos homens e 19% das mulheres fazem uso
de bebidas alcoólicas, esse número é atrati-

Deputado Federal Chiquinho Brazão
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O aniversário de 13 anos do projeto Praça
do Skate (PSK) foi celebrado no dia 15 de
setembro com uma caminhada realizada
por alunos e professores pela orla da Praia
do Recreio dos Bandeirantes.
O projeto oferece aulas gratuitas de gi-
nástica funcional, zumba, dance mix e fun
dance, na Praça do Skate, localizada no
Tanque. Os interessados em participar
devem se inscrever no local, munidos de
cópia da identidade e atestado médico.

Comemoração
Mais de 200 alunos e professores realizam
caminhada pelo aniversário do projeto Praça do Skate

As regiões de Madureira e Jacarepaguá receberam recentemente a primeira
câmara privada de solução de conflitos. Esta atua como órgão auxiliar da
justiça e teve seu Ato de Credenciamento no  Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro em 15 de abril deste ano.
A entidade de caráter privado tem o objetivo de difundir a cultura da paz
utilizando meios alternativos de solução de conflitos, bem como contribuir
com a redução significativa de ações perante o Poder Judiciário. A câmara
atua nas áreas cível, consumo e família e fica localizada na Estrada dos Ban-
deirantes, 470, sala 441, Taquara. Informações: (21) 3648-3777 ou pelo site
www.dialogo-ccma.com.br.

Justiça

Câmara privada de solução de conflitos
é inaugurada no bairro

Economia &
Finanças

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

Impacto da arrecadação
dos tributos no bolso do
brasileiro em 2019

Segundo o site impostometro.com.br, até o mês de setembro des-
te ano, o povo brasileiro já pagou mais de R$1,78 trilhões em im-
postos aos três níveis de governo: municipal, estadual e federal. Entre
eles estão o imposto de renda das pessoas físicas (IRPF) e das
empresas (IRPJ), o imposto sobre circulação de mercadorias (ICMS),
o imposto sobre serviços (ISS), e outros mais 90 tipos diferentes de
tributos existentes hoje no Brasil. Estes tributos incluem impostos,
taxas e contribuições previstas na legislação. Muitos deles, nós pa-
gamos sem sabermos, pois, podem estar embutidos nos produtos
e serviços que consumimos. Então quando compramos um quilo
de arroz no supermercado, estamos pagando impostos como ICMS,
IPI, PIS e Cofins, que vão sendo acumulados nos preços, desde o
produtor, passando pelo fabricante, pelo distribuidor, até chegar no
comércio varejista que repassa tudo ao consumidor.
No estado do Rio de Janeiro, já passamos da marca de R$ 236 bi-
lhões, e na capital quase de R$ 9,3 bilhões de reais. Em São Paulo,
o estado mais rico da federação, já foram ultrapassados os R$ 659
bilhões de reais.
Só para termos uma ideia do que representa todo este dinheiro,
segundo o site Impostômetro, os mais de R$1,78 trilhões de tribu-
tos arrecadados até agora no Brasil, são equivalentes a 4.104.167.245
cestas básicas, ou receber 50 salários mínimos por mês durante
3.175.593 anos, ou comprar 25.508.458 unidades do carro Jeep
Renegade 1.8, ou comprar 1.081.977 apartamentos com 3 quartos,
1 suíte e 2 garagens de 126 metros quadrados em Botafogo, ou se
aplicado na poupança, esse dinheiro renderia R$ 345.711.886 de
juros por dia.
Estima-se que trabalhamos cerca de 153 dias por ano somente para
pagarmos estes tributos, o que corresponde a 41,92% de nosso salário.
Para quem ganha um salário mínimo, que hoje está em R$ 998,00,
cerca de R$ 418,36 é pago com impostos sobre a renda ou embu-
tidos nas mercadorias e serviços. Imagine agora o que você faria
com todo este dinheiro!
Evidentemente, que seria impossível zerar a carga tributária, visto
que cabe ao Governo promover o bem comum, e para isso, é ne-
cessário arrecadar tributos. No entanto, podemos questionar como
os governos federal, estaduais e municipais gastam estes recursos.
Temos direitos como cidadãos, de acordo com o artigo 150, § 5º,
da Constituição Federal, de fiscalizar a arrecadação dos tributos e
cobrar das autoridades o uso correto deste dinheiro, que não é pouco.
Vamos ficar de olho!
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Provas do Enem serão
aplicadas em novembro

As datas das provas do Enem 2019 se
aproximam. Neste ano, os exames de
Linguagens, Códigos e suas Tecno-
logias, Redação e Ciências Humanas
e suas Tecnologias serão aplicados no
dia 3 de novembro; já as avaliações
de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias e Matemática e suas
Tecnologias acontecerão no dia 10 de
novembro. Segundo o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educaci-
onais Anísio Teixeira (INEP), responsável
pela aplicação da prova, mais de cinco

milhões de pessoas se inscreveram no
Enem deste ano.
Lembrando que os portões se fecha-
rão, pontualmente, às 13 horas de
acordo com o horário oficial de
Brasília. As provas começarão às 13h30,
com duração de 5h30 no primeiro dia
e 5 horas no segundo.
O Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) tem o objetivo de avaliar o
desempenho do estudante ao fim da
escolaridade básica. Podem parti-
cipar do exame alunos que estão
concluindo ou que já concluíram o
ensino médio em anos anteriores. O
Enem é utilizado como critério de
seleção para os estudantes que pre-
tendem concorrer a uma bolsa no
Programa Universidade para Todos
(ProUni). Além disso, cerca de 500
universidades já usam o resultado
do exame como critério de seleção
para o ingresso no ensino superior,
seja complementando ou substitu-
indo o vestibular.

Foto: Internet / D
ivulgação

A coordenadora do projeto Ana Luiza
Martinez ao lado do professor Ari e dos
alunos Cristina e Gaspar.
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Viagem

Uma empresa de médio porte pas-
sará a operar voos entre a base
aérea de Jacarepaguá e o Aeroporto
de Congonhas, em São Paulo, a
partir do dia 28 de outubro.
A aeronave utilizada pela companhia
aérea é do modelo Cessna Grand
Caravan, com capacidade para aten-
der até nove passageiros por viagem.
Os voos terão duração média de
1h15 e serão oferecidos de segun-
da a sexta-feira em três horários de
partida do Rio, às 6h, 10h50 e 17h10.
O retorno de Congonhas acontecerá
às 7h45, 12h40 e 19h. As passagens
devem custar a partir de R$550.

Aeroporto de
Jacarepaguá operará
voos comerciais para
São Paulo

Alcóolicos Anônimos
promove encontros
de recuperação
na região
O alcoolismo é um problema crônico
e que não tem cura, que afeta cerca
de 10% da população brasileira, segun-
do informações da Agência Senado.
Para auxiliar na recuperação de seus
portadores foi criado o grupo Alcoóli-
cos Anônimos, que completou em ju-
nho 84 anos de existência no mundo.
O grupo de apoio é uma irmandade
sem fins lucrativos e sem orientação
religiosa, que atende em todo o Brasil
adictos de ambos os sexos, indepen-
dente do tipo ou grau de dependên-
cia de álcool apresentada. As reuni-
ões gratuitas proporcionam a troca
de experiências e ajudam na recupe-
ração da doença. A única exigência
é a de que o participante realmente
deseje a mudança. Os encontros
ocorrem em diversos pontos do bairro,
entre eles na Estrada do Tindiba,
2.263, sala: 2, na Taquara, com reu-
niões de segunda-feira a sábado, das
18 às 20 horas; e domingos, das 9
às 11 horas. Linha de ajuda: 2253-
3377 ou 2253-9283
Informações sobre
pontos de encontro:
www.alcoolicosanonimos.org.br.

Apoio

Agenda  Rios D’Or
Veja as datas das palestras gratuitas
sobre Alzheimer e autismo
O Hospital Rios D’Or da Freguesia
realiza mensalmente duas palestras
gratuitas. O encontro com o grupo
de apoio a Cuidadores de Pacientes
com Alzheimer ocorre toda última
segunda-feira do mês e será realiza-
do no dia 28 de outubro, às 15 ho-
ras. Já a palestra destinada a familia-
res, professores e mediadores de
autistas acontece na terceira segun-
da-feira de cada mês e será no dia

Governo concede pensão vitalícia para
crianças com microcefalia causada por zika

O Presidente da República, Jair
Bolsonaro, assinou no dia 4 de setem-
bro uma  Medida Provisória que insti-
tui pensão especial vitalícia para cri-
anças com microcefalia decorrente do
vírus zika, nascidas entre 2015 e 2018,
anos de maior incidência da doença
no País. O beneficio será de um salá-
rio mínimo e substitui o Benefício de
Prestação Continuada (BPC), antes
concedido pelos três primeiros anos
de vida das crianças vítima da doen-
ça, por meio da Lei 13.301/16.
Segundo o Ministério da Cidadania,
atualmente no País existem 3.112 cri-
anças com microcefalia, nascidas
neste período, que recebem o Be-
nefício de Prestação Continuada
(BPC). Famílias elegíveis, que opta-
rem pela pensão especial, no entan-
to, não poderão acumular os dois be-
nefícios e deixarão de receber o BPC
em caso de concessão da pensão.
O benefício deverá ser requerido no

Carteirinha de
estudante ganha
versão digital
Em breve os estudantes brasileiros
poderão baixar a carteira estudantil
digital em seus smartphones nas
lojas Google Play e Apple Store
para usufruir de descontos em in-
gressos de shows, cinemas, teatros
e outros eventos culturais. Isso
porque uma Medida Provisória (MP)
publicada no Diário Oficial da União
no dia 9 de setembro deu um pra-
zo de 90 dias a contar da referida
data para que o documento come-
ce a ser emitido.
Para obter o programa no celular,
o aluno precisará preencher um
formulário com os seus dados, que
será complementado com as infor-
mações acrescentadas pela insti-
tuição de ensino.
A validade da carteirinha digital
permanecerá durante todo o perío-
do em que o aluno estiver matri-
culado no curso. Já a carteirinha
física poderá ser utilizada normal-
mente até 31 de março do ano
seguinte à sua solicitação.

Notas

Meia-entrada

Benefício

Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e concedido após a realização
de perícia médica que confirmará a
relação entre a microcefalia e o vírus zika.

Sobre a microcefalia
Microcefalia é uma malformação con-
gênita em que o cérebro não se de-
senvolve de maneira adequada. Esse
distúrbio pode ser efeito de uma série
de fatores de diferentes origens, como
substâncias químicas e infecciosas,
além de bactérias, radiação e vírus.
O zika é um vírus transmitido pelo
Aedes aegypti, vetor também da den-
gue, da chikungunya e da febre ama-
rela. Em novembro de 2015, o Minis-
tério da Saúde reconheceu a relação
entre a má-formação do cérebro, a
infecção pelo vírus zika e o surto de
microcefalia. A condição produz uma
série de alterações corporais que pre-
judicam o desenvolvimento e a parti-
cipação social da criança.

21 de outubro, às 17 horas.
As duas reuniões são gratuitas e con-
tam com a participação de especia-
listas que abordam vários aspectos
ligados as respectivas doenças. Para
participar, é necessário efetuar inscri-
ção pelo telefone: 2448-3646, ou pelo
e-mail: marketing@riosdor.com.br. Os
encontros serão no auditório do hos-
pital, localizado na Estrada dos Três
Rios, 1.366, Freguesia.

Agressores
domésticos passarão
a ressarcir custos
médicos de vítimas
Uma lei sancionada no dia 18 de
setembro pelo presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, obriga o
agressor de violência doméstica a
ressarcir todos os custos médicos
e hospitalares com o atendimen-
to à vítima de suas agressões, in-
clusive ao Sistema Único de Saú-
de (SUS). Os recursos arrecadados
serão encaminhados para o Fun-
do de Saúde do ente federado
responsável pelas unidades de
saúde que prestarem os serviços
de atendimento à vítima de violên-
cia doméstica.

Violência

Foto: D
ivulgação / TV

 Brasil
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Dicas de Concursos
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inscrições abertas para o concurso público destinado ao preenchi-
mento de 18 vagas para os níveis médio/técnico e superior.
As oportunidades são para as funções de analista, nas especialida-
des administrativo (3) e processual (8); e técnico ministerial nas es-
pecialidades administrativo (6) e oficial do Ministério Público (1). A
remuneração varia entre R$ 4.382,84 a R$ 7.139,16.
As inscrições podem ser realizadas até às 16 horas do dia 24 de
outubro, pelo site www.fgvprojetos.fgv.br. A taxa de participação é
de R$ 95,00 a R$ 120,00.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Foi redistribuído o total de oportunidades para o preenchimento de
vagas no cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Esta-
do do Rio de Janeiro (TJ - RJ). A remuneração é de R$ 30.404,42,
mas para concorrer é necessário que o candidato seja bacharel em
Direito por, no mínimo, três anos e tenha três anos de atividade ju-
rídica até a data da inscrição definitiva, exercida a partir da conclu-
são da graduação, comprovada por documentos e certidões; além
de possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições
do cargo; não registrar antecedentes criminais; não estar sendo pro-
cessado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desa-
bonadores no exercício profissional; e ter até 65 anos de idade à
data da inscrição definitiva.
Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 25 de
outubro pelo endereço eletrônico www.vunesp.com.br e pagar a
taxa no valor de R$ 250,00.

Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro
A Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro (PGM - RJ)
realizará concurso público visando a formação de cadastro de re-
serva para a classe inicial da carreira de Procurador do Município,
com remuneração inicial de R$ 29.576,88. É obrigatório que o can-
didato seja bacharel em Direito e tenha, pelo menos, dois anos de
experiência na área, além de estar em dia com as obrigações elei-
torais e o serviço militar (no caso dos homens).
As inscrições devem ser realizadas por meio do endereço eletrôni-
co da empresa organizadora www.ibfc.org.br até às 23h59 do dia
14 de outubro. A taxa tem o valor de R$ 250,00.

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) está com

1 0 EDUCAÇÃO
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Conheça os estímulos que auxiliam
na concentração e foco das crianças

D
esigned by photoroyalty  / Freepik

A psicopedagoga Regina Lima
explica que alguns procedimen-
tos podem auxiliar os pequenos
nessa questão, tais como a esco-
lha de um ambiente propício, es-
timulante e seguro para que eles
possam desempenhar suas tare-
fas. "A concentração está ligada
ao interesse próprio do indiví-
duo, aquilo que é a sua escolha.
Muitas são as ofertas com as
quais ele se depara, por vezes
mais atrativas e interessantes.
Portanto, o estímulo ao apren-
der é uma consideração de suma
importância para a autonomia e
para o sucesso tão desejados",
destaca a especialista.
Quanto aos adolescentes, a arti-
culação se dá da mesma forma.
“É dever de todos que os cercam
potencializar a responsabilidade
de realização das tarefas que lhes
são propostas. Quando não há
uma patologia, uma avaliação
racional da realidade permite
construir um modelo de apren-
dizagem considerando a partici-
pação de todos os envolvidos no

É natural que crianças não consigam manter a concen-
tração por um tempo prolongado, principalmente em se
tratando do ambiente escolar.

processo”, esclarece Lima. A
psicopedagoga ressalta que o uso
de jogos interessantes sob o pon-
to de vista da criança pode ser uma
estratégia eficaz para conseguir sua
atenção. "O jogo vai aprimorar
ainda as noções de limite e de res-
peito; assim como no transcorrer
do desenvolvimento da aceitação
da vitória à frustração. Contudo,
é preciso que, junto com ela, ex-
perimente situações de aceitação
e prazer", aconselha.
As atividades manuais também
são boas dicas, tanto para o be-
nefício do desenvolvimento da
imaginação e criatividade além de
favorecerem o raciocínio e a co-
ordenação motora,  fundamentais
para o progresso cognitivo. "O in-
centivo à aquisição de livros é uma
ótima prática. A leitura é um há-
bito que traz benefícios valoro-
sos para o estímulo da concentra-
ção, auxilia o estreitamento de laços
entre as pessoas que dividem o
momento prazeroso da imagina-
ção e do conhecimento", acres-
centa Lima.

A 19ª Bienal do Livro Rio recebeu mais
de 600 mil pessoas entre os dias 30
de agosto a 8 de setembro, no
Riocentro. Pela primeira vez, em 38
anos, as crianças tiveram um pavilhão
exclusivo na feira literária. A valorização
da diversidade e da inclusão foi o lema

Feira Literária

Bienal é sucesso de público
da edição que ofereceu no espaço
infantil outra novidade: o serviço gra-
tuito de visita guiada para pessoas com
deficiência visual. Livros em braille (sis-
tema de escrita tátil) foram expostos e
possibilitaram aos que possuem bai-
xa ou nenhuma visão o acesso a leitu-

ra. Além disso, a programação oficial
contou com tradução em libras para
deficientes auditivos.
O público teve a oportunidade de par-
ticipar de debates, atividades e de se
aproximar dos autores favoritos. Um dos
destaques da Bienal foi a presença do
cartunista e escritor Mauricio de Sousa,
criador da Turma da Mônica, que foi

Pavilhão dedicado às crianças
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Projeto capacita escolas a trabalharem
com educação inclusiva
A inclusão de alunos com deficiência no sistema de
ensino brasileiro é um assunto que tem ganhado des-
taque nas últimas décadas. Apesar de ser um direito
garantido pela Lei Federal 13.146/2015, até hoje al-
gumas escolas encontram dificuldade em habilitar o
seu corpo docente a lidar com alunos portadores de
necessidades especiais.
Com o intuito de capacitar profes-
sores e técnicos da equipe pedagó-
gica das instituições de ensino a tra-
balharem com alunos de inclusão
social, a pedagoga e psicopedagoga
Marcele Cortez Marcellos fundou o
projeto “Mediação Educação Inclu-
siva”. A iniciativa consiste em vi-

sitar, observar e conceder conheci-
mento às escolas regulares para que
tenham mediadores e equipe peda-
gógica preparada, ou seja, com co-
nhecimento, habilidade e compro-
metimento com a inclusão escolar.
Sendo que assim garantirão o aces-
so e permanência de crianças e ado-
lescentes nos colégios.
Segundo a especialista, algumas escolas
se restringem a receber um aluno de
inclusão por não saberem como tra-
balhar de forma correta com este pú-
blico, ou acreditando que o percentual
de aprovação e nível de escolarida-
de da instituição ficará baixo. “Infe-
lizmente essa questão ainda é vista
de forma preconceituosa”, lamenta.
A profissional destaca que são inú-
meros os benefícios que os alunos
de inclusão trazem àqueles que es-
tão a sua volta. Entre eles está a so-
cialização, que concede aos profes-
sores e aos demais estudantes a
compreensão de como conviver com
a diferença e aceitá-la. “Quando a

escola passa a perceber
os seus membros como
frutos da diversidade e
com características indi-
viduais que completam
e formam a coletividade,
tende a criar um ambi-
ente propício ao surgi-
mento de uma comuni-
dade equilibrada, em que
um se abastece do ou-
tro”, explica.
Toda escola necessita
passar por uma avaliação
e reestruturação no que
diz respeito a inclusão.
“É preciso re(construir) com os
possíveis professores da escola in-
clusiva que deficiência não é sinô-
nimo de incapacidade; pelo contrá-
rio, esses alunos são capazes de
aprender e fazer muitas coisas. As
dificuldades que eles têm são ape-
nas uma parcela de limitação”, ex-
põe a especialista acrescentando
que “Quando a mediação chega,
vem para fazer uma parceria em
trocar com o professor o que ele tem
de potencial para oferecer a esse alu-
no”, esclarece.
Para que os alunos que necessitam
de atendimento especializado te-
nham uma aprendizagem eficiente,
Marcellos enfatiza que não basta

apenas a presença de um mediador
em salas de aulas. “Todos os indi-
víduos têm direito a uma educação
de qualidade e, por isso, não é acei-
tável que a escola ‘faça de conta que
ensina’, enquanto o aluno ‘faz de
conta que aprende’. A inclusão é um
processo. Ela tem as suas etapas e
cada uma delas deve ser avaliada
com responsabilidade e olhos críti-
cos, a fim de que haja um ensino de
qualidade”, avalia.
Os interessados em obter o proje-
to “Mediação Educação Inclusiva”
em seu colégio, devem entrar em
contato pelo telefone 9-8331-2998
(WhatsApp) ou e-mail: mediacao.mar-
celemarcellos@hotmail.com .

homenageado pelos seus 60 anos de
profissão com um painel de 210 metros
quadrados com os seus famosos per-
sonagens dos gibis estampados.
O bairro foi representado na feira li-
terária pela youtuber Giovanna Rodri-
gues, de 9 anos, que distribuiu 5 mil
exemplares da segunda edição de sua
revista “Brincando com Gio Rodrigues

e sua turma”; e também pelo autor do
livro infantil, que teve edição esgota-
da durante o evento, “Conversando
sobre a dengue”, Emmanuel Cavalcanti.
“As crianças aprendem com muita fa-
cilidade. Seus cérebros são como es-
ponjas, que absorvem com rapidez o
que agrega ou não valor. O fato de haver
um pavilhão dedicado a elas me dei-

xou confiante, pois estão sendo incen-
tivadas ao hábito da leitura. Outra van-
tagem é a oportunidade de trocarmos
informações e consolidarmos parceri-
as”, comemora Cavalcanti.
A próxima edição da Bienal do Livro
Rio acontecerá no Centro de Conven-
ções Riocentro, nos dias 3 a 12 de
setembro de 2021. Professor Emmanuel Cavalcanti

Foto: internet / D
ivulgação

Fundadora do projeto, Marcele
Cortez Marcellos
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No próximo ano (2020), o Enem Digital será aplicado opcio-
nalmente em quinze capitais brasileiras, inclusive no Rio de Ja-
neiro e, conforme o Ministério da Educação (MEC), a partir de
2026 este exame passará a ser feito totalmente online.

Até a redação será realizada de
forma digital, o que exclui do con-
texto avaliativo da prova digital a le-
tra cursiva, aproximando o aluno de
uma escrita cada vez mais usual
do nosso cotidiano, que é feita por
meio de diferentes teclados.
O MEC defende que esta moda-
lidade permitirá a aplicação de
questões mais interativas, com a
inclusão de vídeos, infográficos
e até jogos, contudo, a grande
vantagem é a economia que ocor-
rerá ao se substituir gradativa-
mente as provas de papel pelo
formato digital.
O Ministro da Educação durante
anúncio do Enem Digital afirmou
que o estudante irá até o colégio
responder às questões diretamen-
te no computador, em vez de fa-
zer isso no papel e após terminar
a prova inteira, poderá recebê-la
já corrigida, assim que a finalizar.
Os argumentos usados para defen-
der a imediata implantação desse

FLAVIO CHAME BARRETO É ESCRITOR, BIÓLOGO,
PROFESSOR E MEMBRO DA ACADEMIA FLUMINENSE
DE LETRAS. É POETA, ROMANCISTA E AUTOR DE
VÁRIOS LIVROS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO,
BIOLOGIA E INFORMÁTICA.

Artigo O ENEM Digital e a realidade da escola brasileira

modelo digital citam dados recentes
da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) sobre o uso de tecnologia
nas escolas que mostram que o nos-
so País já possuía em 2015 uma taxa
de 22,1 alunos por computador,
sendo que a média entre os países
da OCDE era de 4,7 estudantes no
mesmo período.
Segundo o Censo Escolar de 2018,
apenas 80% das escolas de ensi-
no médio no Brasil possuíam ban-
da larga e mesmo assim este uso
ainda é extremamente tímido em
sala de aula e no processo ensi-
no e aprendizagem.
Aliado a isso, considerando que
mais de 85% deste nível de ensi-
no está sob a responsabilidade da
esfera pública o quadro não é muito
animador para milhões de alunos
brasileiros em relação ao preparo
igualitário para todos realizarem
este tipo de teste digital sem uma
prévia adequação.

Para quem convive na sala de aula
cotidianamente em nosso País,
sabe que o uso efetivo da tecno-
logia, tanto para a aprendizagem
quanto para a avaliação de ren-
dimento, ainda está muito distante
da realidade de outros países ou
do mínimo desejado. Logo, exis-
te um grande hiato entre a práti-
ca atual digital nas escolas e a im-
plantação imediata de uma prova
online tão importante para os es-
tudantes brasileiros.
Além disso, outros desafios reais
permeiam essa mudança ime-
diata, como garantir locais com
computadores, especialmente
nas regiões mais isoladas do
Brasil e também o contínuo in-
vestimento para evitar fraudes no
sistema eletrônico.

Deste modo, a previsão da gran-
de economia inicial feita pelo
MEC esbarra em custos muito
maiores, não mensurados e que
seguem postergados nas salas
de aulas já há alguns anos. Ou
seja, os colégios, sejam públicos
ou privados, precisam inserir
cada vez mais tanto as novas
tecnologias quanto os elementos
digitais em seus currículos e
principalmente em suas práticas
de aprendizagem e consequen-
tes avaliações.
Quem sabe após essa inserção
mais ampla da tecnologia em to-
dos os colégios, o Enem Digital
seja realmente algo natural, eco-
nômico e até bem mais equilibra-
do entre os diversos alunos oriun-
dos de nossas diferentes escolas.

Telefones úteis

Corpo de Bombeiros .......................................... 193

Defesa Civil .......................................................... 199

SAMU .................................................................... 192

Polícia Civil .......................................................... 197

41ª DP (Tanque) ...................................... 2332-2514

32ª DP (Taquara) ..................................... 2333-6520

Central de atendimento à mulher ..................... 180

Polícia Militar ....................................................... 190

18º BPM (Jacarepaguá)... 2232-2594 / 2232-2602

Conselho Tutelar ................................................. 100

Disque Denúncia ..................................... 2253-1177

Central de atendimento ao cidadão ............  1746



WWW.NOSSOBAIRRO.NET    |    ESTE É O NOSSO BAIRRO 1 5



1 6 ESTE É O NOSSO BAIRRO    |     WWW.NOSSOBAIRRO.NET

A escolha de uma data para home-
nagem aos responsáveis pelo desen-
volvimento da educação no Brasil
surgiu em 1827, quando D. Pedro I
baixou um Decreto Imperial que ins-
tituiu o Ensino Elementar no País. Pela
determinação, o imperador abordou

Dia do Professor - 15 de outubro

Todos os profissionais um dia passaram por ele!
questões como descentralização do
ensino, remuneração dos profissionais,
currículos educacionais, número de
professores contratados, entre outros.
Porém, somente em 1963, ou seja, mais
de um século depois, a data foi oficia-
lizada pela lei Decreto Federal 52.682.

Infância: amizade sim, namoro não!

Foto: M
ichael Schw

arzenberger por Pixabay

Qual é o pai ou a mãe que nunca se surpreendeu com
a cena de seus filhos pequenos chegarem da escola
anunciando um namorico? Inevitavelmente a reação
é sempre de susto e ao mesmo tempo de surpresa.

Namorar antes do tempo é como
querer pular uma etapa da vida e,
sem querer, estimular a sexualida-
de de forma precoce. Mas, crian-
ças não namoram e nem devem,
elas apenas têm afinidades quan-
to aos amigos. A verdade é que
muitos responsáveis não sabem
como agir em relação ao assunto,
porém, a psicóloga Carla Ribeiro
(CRP: 25079/05) explica que tudo
o que a criança faz não passa de uma
reprodução do que elas veem. “O
namorar de uma criança muitas ve-
zes é um beijinho no rosto ou um
abraço. Essa é a visão de compor-
tamento que ela observa nos adul-
tos e reproduz isso como um namo-
ro”, esclarece.
Para a especialista, é importante
explicar para a criança que tais ati-
tudes são demonstrações de afeto e
amizade, não um namoro. “Às ve-
zes os pais incentivam esse compor-
tamento afetivo e depois se assus-
tam. Cultive com os seus filhos essa
relação de carinho, pois isso é um
elo de proximidade e amizade”, ori-
enta Ribeiro acrescentando que os
pais devem dedicar tempo para ex-
plicar aos filhos sobre como eles vão
se relacionar com pessoas. “É pre-
ciso ajudá-los a entender os afetos

e a descobrir o quanto é bom dedi-
car atenção e cuidado aos colegui-
nhas, sem que haja qualquer ideia
de namoro”.
Antes de reprimir ou proibir, os pais
devem ouvir e entender o que o fi-
lho está passando para ajudá-lo a
amadurecer nas relações afetivas,
que nem sempre são discernidas por
ele. Por isso, o diálogo, não só a res-
peito deste assunto, como de todos,
deve começar desde cedo. “É neces-
sário buscar melhor entendimento
de como poder ajudar os seus filhos,
se preciso até mesmo pedindo au-
xílio a especialistas. É muito bom para
os filhos saberem que podem con-
tar com o apoio de seus responsá-
veis para todas as dúvidas que te-
nham”, reforça Ribeiro.
Quanto a idade certa para namorar,
a psicóloga explica que tudo depen-
de de cada faixa etária e do desen-
volvimento cognitivo do pré-adoles-
cente ou adolescente. “A ideia de
namoro vai acontecendo natural-
mente de acordo com a maturida-
de emocional e cognitiva. Após lan-
çar mão dos brinquedos, por volta
dos 12 anos, há uma probabilidade
dele começar a se interessar por
pessoas fora do seu núcleo. Cada
responsável deve acompanhar esse

momento, vendo como o filho vai
se desenvolver, em vez de determi-

nar uma idade para que o primeiro
namoro aconteça”, aconselha.

1 6 EDUCAÇÃO

O JNB parabeniza todos os professores!
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Outubro Rosa: campanha objetiva a
conscientização contra o câncer de mama
Outubro é o mês da campanha de conscientização contra
o câncer de mama.

A iniciativa visa destacar a im-
portância do diagnóstico precoce
da doença e da prevenção, que
se baseia no controle dos fato-
res de risco e no estímulo aos
fatores protetores, como alimen-
tação, controle do peso e atividade
física. Tais medidas podem reduzir
em quase 30% o risco de a mulher
desenvolver a doença.
O câncer de mama é o segundo
tipo da doença mais comum en-
tre as mulheres no Brasil e no
mundo, ficando atrás apenas do
de pele, não melanoma, segundo
o Instituto Nacional do Câncer
(Inca). A doença é causada pela

Foto: Internet / D
ivulgação

multiplicação desordenada de cé-
lulas anormais da mama que se
multiplicam, formando um tumor.
Há vários tipos de câncer de
mama. Por isso, a doença pode
evoluir de diferentes formas. Al-
guns tipos têm desenvolvimento
rápido, enquanto outros crescem
mais lentamente. Esses compor-
tamentos distintos se devem as
características próprias de cada
tumor. A mobilização anual da
campanha Outubro Rosa envol-
ve ações e compartilhamento de
informações sobre a doença.

Fonte consultada: Portal Inca
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Saiba como evitar a proliferação
de ácaros e fungos nos ambientes
As baixas temperaturas típicas do inverno fazem com
que as pessoas optem por manter portas e janelas fecha-
das. Porém, a falta de circulação do ar e a baixa ilumina-
ção favorecem a proliferação de ácaros e fungos nos recin-
tos, o que pode provocar quadros alérgicos e infecciosos,
principalmente em idosos e crianças.

Cuidados como trocar toalhas, rou-
pas de cama e demais itens que
acumulam poeira são essenciais. O
ideal é passar o aspirador, ao me-
nos uma vez por semana em col-
chões, cortinas, estofados e carpe-
tes, tendo em vista que os ácaros
ficam alojados em suas fibras, além
disso, restos de alimento em con-
tato com o estofado podem gerar
fungos e mofo. A utilização de
bactericidas, anti-ácaros e anti-mofo
auxiliam no combate à proliferação

desses causadores de alergias.
Para quem não tem muito tempo
para passar o aspirador com fre-
quência na limpeza, uma boa dica
é utilizar capas e mantas para pro-
teger os estofados, pois são fáceis
de lavar e ainda os mantêm com
aparência de mais conservados. Pe-
riodicamente deve-se solicitar uma
limpeza profissional com o uso de
produtos químicos específicos, que
não são prejudiciais à saúde e ga-
rantem a higienização.

Foto: Internet / D
ivulgação

Pulseiras para identificar
idosos será gratuita

Pessoas que sofrem de Alzheimer, Mal
de Parkinson, epilepsia, autistas e
idosos e outros em situação de
vulnerabilidade têm direito a receber
do gratuitamente do Governo do Es-
tado uma pulseira de identificação. A
determinação é da Lei 8.311/19, de
autoria do deputado Filipe Soares
(DEM), sancionada pelo governador
Wilson Witzel em março deste ano.
A pulseira terá código para o acesso
de informações como o nome do
portador, endereço, telefone para

Lei que determina a distribuição de pulseiras de identificação para idosos e doentes
crônicos está em fase de planejamento

emergências, alergias a medicamen-
tos, tipo sanguíneo e doenças preexis-
tentes. O acessório será feito de ma-
terial resistente, à prova d’água e de
difícil remoção, com distribuição gra-
tuita pelo Governo do Estado, que será
responsável pelo cadastro dos interes-
sados. Segundo a Subsecretaria de
Gestão da Atenção Integral à Saúde
o processo ainda está em fase de pla-
nejamento orçamentário e de
implementação entre representantes
dos órgãos competentes.

Foto: Internet / D
ivulgação
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Sim. O ideal é que a ingestão de
líquidos ocorra 30 minutos an-
tes de comer ou 1 hora após a
refeição. Isso porque, os líqui-
dos em excesso atrapalham o
processo de digestão, deixan-
do o suco gástrico mais diluí-
do e menos potente. Assim, ele
tem reduzida a sua capacida-
de de digerir o alimento e dimi-
nui a absorção de alguns nu-
trientes importantes. Refrige-
rante é uma das principais be-
bidas que devem ser evitadas,
pois contêm gases que estufam
o abdômen e atrapalham ainda
mais os mecanismos da diges-
tão. Outra consequência do

Mitos ou Verdades
Ingerir líquido durante as refeições faz mal?
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o consumo de líquidos é a dila-
tação do estômago. O órgão é
um músculo que comporta um
volume de cerca de um litro a
um litro e meio de alimento. Mas
ele tem a capacidade de se ex-
pandir em até quarenta vezes.
Se você o enche, com o passar
do tempo, o estômago se dis-
tende e será necessária uma
quantia cada vez maior de ali-
mento para saciá-lo. Assim, o
esperado é que o consumo de
calorias aumente, resultando
em ganho de peso.

Paula Sznajder, nutricionista do
Hospital Rios D’Or

Descubra como organizar a casa e as
visitas para a chegada do recém-nascido
O nascimento de uma criança é sempre motivo de cele-
bração. Sendo assim, a primeira reação de parentes e
amigos da família é ir imediatamente à maternidade ou
a residência para ver o bebê.
Apesar de a ansiedade ser comple-
tamente normal, a coordenadora da
pediatria do Hospital Rios D’Or,
Maria Fernanda Motta (CRM:
75804-3) dá a dica de alguns cuida-
dos necessários para evitar contra-
tempos na hora da visita e nas adap-
tações do bebê em casa.

JNB - Quais cuidados os pais do
recém-nascido devem ter ao re-
cepcionar as visitas?
MFM - Solicitar a higienização das
mãos de quem for segurar o bebê e
evitar visitantes doentes. Pessoas
com perfumes fortes ou cheirando
a cigarro não devem carregar o re-
cém-nascido. É importante não dar
beijos na criança, especialmente nas
mãos e no rosto; isto porque ela ain-
da tem a imunidade baixa.

JNB - É aconselhável esperar
quanto tempo até receber visitas?

Foto: FotoSete

MFM - O ideal seria aguardar até
o bebê completar dois meses de ida-
de, tendo em vista que antes disso
ele ainda não possui anticorpos su-
ficientemente desenvolvidos para
combater quaisquer agentes infeccio-
sos que poderão estar ao seu alcan-
ce. Os pais podem comunicar ami-
gos e parentes de uma forma amigável
que a criança ainda não está prepa-
rada para receber visitas. Outro de-
talhe é que o tempo de permanên-
cia na casa da família também não
deve ser prolongado, tendo em vista
que os primeiros dias com o bebê são
muito cansativos para os pais.

JNB - A casa deve ficar arejada
no momento das visitas?
MFM - A casa arejada é algo impor-
tante independentemente de receber
ou não visitas. O quarto do bebê deve
ser simples e estar sempre limpo, para
evitar o acúmulo de poeira.

JNB - A partir de quando é re-
comendado o banho de sol e
quanto tempo deve durar?
MFM - O banho de sol pode ser in-
dicado desde a primeira semana de
vida. É importante fazer uma con-
sulta com um médico pediatra para
que as condições de saúde da cri-
ança sejam avaliadas e ele possa
indicar quando iniciar e o período
apropriado. O banho de sol deve ser
realizado antes das 10 horas ou após
as 16 horas, que são horários de sol
menos intenso, com duração de 5 a
10 minutos e pode ser feito diaria-
mente. Deve-se retirar o excesso de
roupas, deixando o maior número de
partes do corpo expostas para me-
lhor absorção, mas protegendo rosto
e olhos que devem ficar cobertos.
Lembrando que protetores solares
não estão indicados nos menores de
seis meses, uma vez que eles têm a
pele muito sensível e protetores po-
dem causar alergias.

JNB - Como proceder caso os pais
possuam animais de estimação?
MFM - Um ponto importante é, an-

tes de o bebê nascer, conferir se o
animal tomou todas as vacinas neces-
sárias e se está com a saúde em dia.
O veterinário pode avaliar se o pet
está com vermes, doenças de pele ou
outros distúrbios que podem afetar
a saúde do recém-nascido. Outras ori-
entações básicas são: delimitar o es-
paço do animal e, quem lida com ele
deve estar sempre com as mãos muito
bem higienizadas; e a criança nunca
deve ficar sozinha em algum ambi-
ente com o animal, devendo ter sem-
pre a supervisão de um adulto.
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A Previdência Social já vem, há algum
tempo, dando sinais de necessidade de
atenção, e inúmeras medidas, com vie-
ses diferentes, já foram pensadas ou
propostas sem que, efetivamente, se
atingisse algumas questões principais
desse dilema. Gostaria de abordar uma
questão inicial que muitos não param
para refletir ou se aprofundar: Há défi-
cit?  Se sim, o que tem contribuído para
a sua existência?
A fórmula de cálculo usada pelo governo
para defender a teoria do déficit da
Previdência Social é questionada,
contabilmente, por diversos especialis-
tas. Eles apontam que as três fontes de
receita da previdência - empregado,
empregador e arrecadação tributária da
Confis, da CSLL e do PIS/PASEP -
garantem, juntos, que a seguridade
seja superavitária.
O grande problema, é que as receitas
previstas pela Constituição Federal
para financiar a Previdência têm sido
utilizadas para a quitação de dívidas de
outros setores, conforme previsto pela
Desvinculação das Receitas da União
(DRU). Dentre todos os redireciona-
mentos, está a grande vilã, que é a
amortização da dívida pública.

Não há assunto ou questão, no momento, mais importante e defini-
tiva para a população brasileira como a Reforma da Previdência
proposta pelo governo.

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 3

A metodologia de cálculo do Governo,
que alega déficit, não leva em consi-
deração alguns tributos e também não
considera a DRU. A narrativa para jus-
tificar a necessidade da reforma deve-
ria passar por questões muito mais
amplas e cruciais. As renúncias fis-
cais, a sonegação de impostos e o
refinanciamento de dívidas das gran-
des empresas que, sempre são bene-
ficiadas, são muito mais nocivas ao
sistema previdenciário do que a neces-
sidade de pagamento dos trabalhado-
res, sobretudo, a grande massa atin-
gida que tem seus rendimentos muito
próximos ao salário mínimo vigente
ou que estão longe de salários mira-
bolantes. É necessário encarar e re-
solver um problema de orçamento pú-
blico sistêmico maior, sem sacrifício
do trabalhador.
Infelizmente, muitos querem fazer acre-
ditar, de forma massificadora, que o pro-
blema está numa previdência teo-
ricamente falida, como se os poucos
direitos da classe trabalhadora brasilei-
ra tivessem alguma relação com o rombo
das contas públicas em nosso País.
Na próxima edição abordarei os fatores
que levam a esse desfalque financeiro.

Esporte

LEANDRO COSTA
PÓS-GRADUANDO EM JORNALISMO

ESPORTIVO NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
LECARNEIROCOSTA@HOTMAIL.COM

Termos curiosos do futebol
Algumas expressões utilizadas no futebol são bastante conhecidas,
porém de origem curiosa. Descubra como surgiram algumas delas:

Gandula
O gandula é a pessoa responsável por buscar e recolocar em jogo
as bolas arremessadas para fora do campo durante a partida de
futebol. O termo surgiu quando, em 1939, o Vasco da Gama con-
tratou o jogador argentino Bernardo Gandulla, que não conseguiu
ser inscrito a tempo para atuar no campeonato, e por isso ficou
alguns meses sem poder jogar. Durante esse período, ele perma-
necia do lado de fora do campo de São Januário buscando as
bolas que saiam e devolvendo-as para os jogadores.

Gol Olímpico
O gol olímpico ocorre quando é feito diretamente de uma cobrança
de escanteio. É um lance raro e de difícil execução. Recebeu esse
nome em 1924, em um amistoso entre Argentina e Uruguai, em
Buenos Aires. O atacante argentino Cesáreo Onzari, abriu o pla-
car na cobrança de escanteio. Os argentinos venceram por 2x1 e
o gol foi batizado de olímpico para ironizar a seleção uruguaia, co-
nhecida como Celeste Olímpica, por ter vencido o torneio de fu-
tebol das Olimpíadas de Paris no mesmo ano.

Gol de Placa
O termo é usado para designar um gol muito bonito, que deixa os
torcedores maravilhados. A expressão se popularizou devido a um
gol de Pelé, no dia 5 de março de 1961, em uma partida entre
Fluminense 1x3 Santos, válida pelo torneio Rio – São Paulo, no
Maracanã. O Rei driblou vários jogadores tricolores antes de con-
cluir em gol a linda jogada. Para homenageá-lo, o jornalista Joelmir
Beting mandou fazer uma placa de bronze para colocá-la no sa-
guão do estádio com os seguintes dizeres: "Neste estádio, Pelé
marcou no dia 5 de março de 1961 o tento mais bonito da história
do Maracanã". Daí em diante a imprensa passou a utilizar o termo
para se referir a lindos gols.

Gol de Bicicleta
É, sem dúvida, um dos gols mais plásticos do futebol. De costas
para o gol, o jogador inclina seu corpo para trás, apoiando-se com
uma das pernas e colocando a outra por cima da região da cabe-
ça para desferir o chute em direção a meta. O lance é muito pare-
cido com o pedalar de uma bicicleta. Leônidas da Silva, o Diamante
Negro, foi um jogador brasileiro na década de 30 que executou
como poucos os movimentos da “bicicleta”, porém o criador da
jogada foi Ramón Unzaga, espanhol naturalizado chileno, no iní-
cio do século 20.
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Fique atento ao
calendário de saque
do FGTS
A Caixa Econômica Federal (CEF) já iniciou o
pagamento de até R$ 500 por conta do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
O valor foi depositado auto-
maticamente em setembro,
para pessoas nascidas nos
meses de janeiro a agosto, que
têm conta poupança na CEF.
Para trabalhadores nascidos em
setembro, outubro, novembro
e dezembro, o pagamento será
feito a partir deste mês. Veja
ao lado o calendário de saque
do FGTS.
Os saques de até R$ 100 po-
derão ser realizados em casas
lotéricas mediante a apresen-
tação de documento de identi-
dade original com foto e número

do CPF. Para quem tem car-
tão Cidadão e senha, o saque
poderá ser feito nos terminais
de autoatendimento, em uni-
dades lotéricas ou correspon-
dentes Caixa Aqui. Quem não
possui, deverá procurar uma
agência da Caixa.
Já o trabalhador que não de-
sejar retirar o recurso, deverá
informar a decisão pelo link:
fgts.caixa.gov.br, até 30 de
abril de 2020. Desta forma,
os valores não sacados serão
devolvidos à conta vinculada
ao FGTS.

Neste mês em que celebramos o Dia
das Crianças, o JNB aproveita para
relembrar que as denúncias não só
contribuem para o fim da violência,
como também para evitar atitudes
mais drásticas que é a morte da cri-
ança ou adolescente. As denúncias
podem ser feitas tanto nas unidades
do Conselho Tutelar regional, quan-
to pelo disque 100. É importante que
o denunciante forneça a maior quan-
tidade possível de informações, prin-
cipalmente, o endereço completo da
residência que será investigada.

Conselho Tutelar 7
Abrangência: Anil, Cidade de Deus,
Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá.
End.: Estr. Rodrigues Caldas, 3.400 – Curicica

conselhotutelar7.jacarepagua@hotmail.com

Conselho Tutelar 18
Área de abrangência: Freguesia, Pe-
chincha, Tanque, Taquara, Praça Seca
e Vila Valqueire.
Endereço: Estrada do Tindiba, 2.527 (esquina com
a Rua Atituba) – Taquara.
E-mail: ct18taquara@gmail.com

Denuncie
Disque 100 para
denunciar maus-tratos a
crianças e adolescentes

Rio regulamenta uso de patinetes

Foto: Tom
az Silva/A

gência Brasil

As novas regras para a utilização de patinetes elétri-
cos na cidade, em caráter experimental, foram
publicadas neste semestre, no Diário Oficial do Municí-
pio do Rio de Janeiro.

A partir de agora, quem utilizar os
equipamentos compartilhados só
poderá circular em vias destinadas
ao tráfego de veículos se a velocidade
máxima for de até 40 km/h. Nesse
caso, a velocidade do patinete não
pode ultrapassar 20 km/h. Não é per-
mitido circular com patinetes pelas
calçadas e nem nas vias exclusivas
do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).
Está permitido utilizar as ciclovias
e ciclofaixas, também com veloci-
dade de até 20 km/h. Nas faixas
compartilhadas, em vias fechadas
para lazer, parques urbanos e pra-
ças públicas, a velocidade permiti-
da é de até 6 km/h. Para usuários
iniciantes, considerados assim até a

nona viagem realizada, as empresas
deverão limitar a velocidade do
equipamento a 12 km/h.
O uso de capacete é recomendado,
mas não obrigatório. Só poderão
usar patinetes quem tiver mais de
18 anos e ficou proibido o transporte
de animais, passageiros e cargas.
Para estacionar, o usuário poderá
utilizar calçadas com largura de pelo
menos 2,5 metros, sem obstruir a
passagem para pedestres e somen-
te utilizar a faixa junto ao meio-fio.
Além de locais com suportes espe-
cíficos disponibilizados pelas ope-
radoras do serviço.

Fonte: Agência Brasil
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Atriz mirim da região faz
sucesso no teatro e no cinema

Fotos: D
ivulgação / Cineasta W

ashington Carvalho

Não é só adulto que exibe talento. Muitas crianças sur-
preendem bastante com os seus dons. Um exemplo dis-
so é a moradora do Camorim Cecília Albuquerque.
Com apenas 10 anos de idade, o
currículo da atriz já conta com tra-
balhos no cinema como os longas-
metragens “Filhas do Rio”, “Teste
de Elenco” e “Girls From Rio”. No
teatro, nos espetáculos “O Leão e
a Bailarina”, “História de Brinque-
dos”, “Frozen”, entre outros.
Apesar da extensa lista de seu cur-
rículo, as atuações de Cecília não
param por aí. Para interpretar uma
bailarina no clássico "O Grande
Circo Místico", a menina chegou a
ter aulas em circo. “No curso tive
contato com acrobacias de solo,
corda bamba, lira, trapézio, perna de
pau, porém o que mais gostei foi do

tecido acrobático”, destaca a atriz.
Exercitar artes circenses auxiliou a
menina não só a mostrar mais na-
turalidade na interpretação de sua
personagem, como também a desen-
volver habilidades necessárias a
quem trabalha com atuação. “Além
de oferecer melhor preparação para
o ator, o que aprendemos no circo
fortalece demais o corpo e ajuda na
concentração, o que é muito bom.
É incrível que quanto mais a pes-
soa treina, mais facilidade  tem de
entender e memorizar os textos.
Parece não ter nada a ver com a
atuação, mas tem!”, revela.
Cecília divide sua rotina entre pal-

cos, estúdios, ensaios e a escola, onde
cursa o quarto ano do ensino fun-
damental. Mas, ela garante que dá
para conciliar tudo sem transtornos.
“Meus pais sempre me orientaram
a administrar minhas atividades de
forma que o colégio não fique pre-
judicado. Consigo conciliar tudo

tranquilamente, tanto que, além de
ser aluna MB (Muito Boa) na Escola
Municipal Desembargador Ney Pal-
meiro, ainda encontro tempo para ser
do grêmio de minha escola, me dedi-
cando as causas dele e me diverto, afi-
nal de contas, sou criança!”, acrescen-
ta a artista. Contato: (21) 98033-7415
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A Taquara recebeu no dia 9 de setembro sessões
do cinema itinerante do projeto Cine em Cena Brasil.
A programação gratuita contou com a apresenta-
ção de filmes nacionais e internacionais em uma
sala itinerante com capacidade de 225 lugares.

A Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes
Tubino recebeu programação especial com ati-
vidades para toda família entre os dias 11 e
14 de setembro em homenagem ao aniversá-
rio de Jacarepaguá. O evento contou com cir-
cuitos: cultural, esportivo, meio ambiente, saúde
e ação social.

A Taquara realizou no dia 8 de setembro uma edi-
ção comemorativa da Feira Cultural Quintal de
Sabenças pelo aniversário de Jacarepaguá. O
evento contou com música ao vivo, teatro, ex-
posições, oficinas para as crianças, entre outros.
A programação teve a presença da cantora
Caroline Alves, do cantor Amitrano, do gru-
po Panambis com o espetáculo “O coco que
vira cocada vira roda”, do grupo teatral
Aslucianas com o espetáculo “Essas mulhe-
res”, entre outros.

Foto: Sam
uel da Silva

A Taquara receberá no dia 13 de
outubro, às 14 horas, o especi-
al de Dia das Crianças da Feira
Cultural Quintal de Sabenças. O
evento terá música ao vivo, dan-
ça, artesanato, gastronomia, tea-
tro, sorteio de brindes, oficina de
slime, pintura artística e muita
diversão. Não deixe de prestigiar
esta festa.

Local: Rua Alberto Soares Sam-
paio, na Praça Cândido da Silva
Mendes, Taquara.
Informações: bit.ly/2FwRMev

Foto: D
ivulgação

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 05 (até dia 25) - Circo da Turma da
Mônica com o show "Brasilis". Uma produ-
ção circense-musical que levará o público
a uma viagem pelas raízes do Brasil. Con-
sulte o site do teatro para saber os horári-
os e valores das sessões. Às 22h.

Dia 19 - - Sr. e Sra. Maloka com o show "Quem
mandou você casar?". Com muito humor,
emoção e música, o casal que vem conquis-
tando a internet está agora nos palcos di-
vidindo sua história. Às 22h.

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

Dia 24 - The Beatles Abbey Road - Você vai
entender como e porque o grupo consegue
se destacar de outras bandas cover, recri-
ando a atmosfera da época com seus terni-
nhos de tecido inglês, suas botinhas, pulsei-
ras, relógios, instrumentos raros e principal-
mente, competência musical. Às 21h.

Dia 31 - A bella e os tenores - Formado pela
soprano Giovanna Maira e os tenores Jor-
ge Durian e Armando Valsani, o trio apre-
senta seu novo show “A Bella Itália”. Às 21h.

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

Dias 11 e 12 - Oficina "A sombra: princí-
pios básicos para seu uso na cena tea-
tral". Das 9h às 13h. Entrada franca

Dias 12 e 13 - Teatro de sombras "Iara".
Inspirado na lenda e no mito da sereia
brasileira. Às 17h. Entrada franca.

Dias 16 - Peça teatral infantil "Tatá - O tra-
vesseiro" - O espetáculo utiliza a lingua-
gem do teatro de animação, com bone-
cos, máscaras e teatro de sombras, para
contar a aventura de um menino tímido e
introspectivo que tem como melhor ami-
go o seu travesseiro. Às 17h. R$ 12 (in-
teira) | R$ 6 (meia).

Dia 18 (até dia 27) - Peça tearal infanto-
juvenil "Forró Miudinho". O espetáculo
narra a viagem do menino Júnior, mora-
dor do subúrbio carioca, em companhia
de sua tia Jurema, à cidade de Juazeirinho
(PB), terra natal da tia do menino, para
visitar Dona Sebastiana (mãe dela, avó
dele). Sextas, às 15h | Sábados e Domin-
gos, às 17h. R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

Dia 30 - Orquestra Sinfônica Cesgranrio
convida Maria Gadú - Na série "Brasili-
dade", a cantora e compositora apresen-
ta seus sucessos em versões orquestrais.
Às 20h. R$ 34 (inteira) | R$ 17 (meia)

Taquara sediará
evento de Dia
das Crianças

Destaque

Aconteceu no bairro

Cinema itinerante gratuito Celebrando os 425 anosFeira Cultural Quintal
de Sabenças

Foto: Reprodução Facebook V
ila O

lím
pica

Foto: D
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Foto: D
ivulgação

O grupo teatral Aslucianas apresentaram o espetáculo
"Essas Mulheres"

Foto: D
ivulgação
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Bolo de banana com brigadeiro

Olá amigos!  No mês em que se comemora o Dia das Crianças, não há
nada melhor do que reunir a turminha para saborear um delicioso bolo
para o lanche da tarde no intervalo entre as brincadeiras.   Os ingredi-
entes principais desta receita certamente agradarão a todas as crian-
ças: banana e brigadeiro de chocolate.

Receita

INGREDIENTES - MASSA DO BOLO:
• 50 g de manteiga derretida
• 170 g de iogurte natural
• 1 xícara de açúcar
• 1 ovo
• 1 xícara  de farinha de trigo
• 4 colheres (sopa) de coco ralado umedecido
• 1 colher (chá) de essência de baunilha

INGREDIENTES   -  BRIGADEIRO
• 1 lata (395 g) de leite condensando
• 4 colheres de sopa de achocolatado
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 2 colheres (sopa) de raspas de chocolate

INGREDIENTES   -  PARA PREPARAR A BANANA
• 3 bananas prata maduras cortadas em rodelas
• Açúcar para polvilhar
• Suco de 1 limão

MODO DE PREPARO
Unte uma fôrma refratária e coloque as bananas cortadas em
rodelas, polvilhe o açúcar e misture o suco de limão. Reserve;
Bata no liquidificador os ingredientes para a massa;
Prepare o brigadeiro, misturando todos os ingredientes em uma
panela com fogo baixo e vá mexendo sempre até o ponto de
brigadeiro mole;
Montagem: Sobre as bananas, coloque o brigadeiro e em se-
guida o preparado do liquidificador (a massa);
Se desejar, salpique por cima da massa raspas de chocolate;
Leve ao forno  pré-aquecido a 180°C, por 35 minutos.
Bom apetite!

Cerca de 120 pessoas compareceram
ao Segunda Instrumental do dia 9 de
setembro. O evento gratuito promo-
vido bimestralmente pela Igreja Cris-
tã Nova Vida da Freguesia recebeu o
grupo Baixada Jazz Big Band. A apre-
sentação contou com a participação
dos músicos: Altair Martins, Jessé
Sadoc, José de Arimatea e Thiago
Elias nos trompetes; José Maria, Le-
andro Alves, João Batista, Fernando
Trocado, Giuliano e Wallace Garcia nos
saxofones; Eduardo Motta, Ronan

Souza, Vinícius de Souza e Reinaldo
Seabra nos trombones; Natan Gomes
no piano; Lipe Portinho no baixo;
Milton Vaz na guitarra; e Kleberson
Caetano na bateria. A plateia se di-
vertiu ao som de sucessos do jazz.
A próxima edição do Segunda Instru-
mental acontecerá no dia 11 de novem-
bro, às 19 horas. A Igreja Cristã Nova
Vida fica na Avenida Geremário Dantas,
1.141, Freguesia. Estacionamento no
local. Informações:  www.facebook.com/
segundainstrumental.

Foto: Renato V
ieira

Sétimo Encontro de Corais
Acija homenageia Elis Regina

A Associação Comercial e Industrial de
Jacarepaguá (Acija) promoveu a 7ª
edição do Encontro de Corais Acija
no dia 7 de setembro. O evento, que
neste ano homenageou a cantora Elis
Regina, aconteceu no Teatro de Câ-
mara, na Cidade das Artes.
Cerca de 700 pessoas assistiram ao
espetáculo que contou com a parti-
cipação dos corais: Chorus Lux (regen-
te Paulo da Hora); Amantes da Músi-
ca (regente Fátima Mendonça); Coral
SERVIER (regente Thiago Garcia);

Coral Vozes de FAR, da Farmanguinhos
– Fiocruz (regente Leônidas Barbosa);
Coral da Fraternidade Espírita Irmãos
de Cascais (regente Gabriel Szántó);
Coral da Associação Atlética Banco do
Brasil (regente Yan Guimarães) e Co-
ral As Bocas da Asbac (regente Mar-
cos Dantonio). O vasto repertório de Elis
Regina entoado na voz dos coralistas
surpreendeu o público deixando um
gostinho de “quero mais”. Ao final do
evento os grupos de coralistas foram
agraciados com troféus.

Coral Amantes da música se apresentou no evento

Segunda Instrumental
recebe Baixada Jazz Big Band
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Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Libra:

Previsão astrológica
do mês de outubro

Áries (21/03 a 21/04): uma
nova paixão poderá surgir,
pois este é um momento de
charme e elegância.

Peixes (20/02 a 20/03): você
será reconhecido por seu ta-
lento por meio de um convite
que surgirá para liderar um
novo grupo no trabalho.

Aquário (21/01 a 19/02): você
tem descoberto talentos únicos
em si. Procure demonstrá-los
e você se surpreenderá.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
as amizades podem ser testa-
das com a possibilidade de
alguns dramas mudarem a
vida de amigos.

Sagitário (22/11 a 21/12): um
trabalho de propaganda vai
trazer a você uma grande re-
alização. Acredite e vá fundo.

Escorpião (23/10 a 21/11):
sua vida amorosa sinaliza um
bom momento. Siga a sua in-
tuição e seja feliz.

Libra (23/09 a 22/10): uma festa
linda de aniversário deixará
você muito feliz. Só não exage-
re nos gastos! Lembre-se de
que a simplicidade faz parte.

Virgem (23/08 a 22/09): não se
acanhe em tomar as decisões
necessárias para que seu pla-
no se concretize com sucesso.

Leão (22/07 a 22/08): a fase de
restrição financeira vai passar,
então não desanime, pois você
não é aquela pessoa que per-
de o brilho.

Câncer (21/06 a 21/07): dedi-
que-se aos estudos! Fazer um
curso pode ser uma boa op-
ção, tendo em vista que este é
um bom momento para você
crescer e expandir na vida.

Gêmeos (21/05 a 20/06): o
ciúme não faz parte do seu ser.
A indiferença será seu ganho
real, sem sofrimentos.

Touro (21/04 a 20/05): a sua
segurança é o seu maior trunfo.
Por isso, não se deixe levar por
belas palavras. Fique atento a
realidade dos fatos.

A empatia e a diplomacia fazem parte da personalidade dos librianos.
Eles curtem a beleza e a arte.Planeta: Vênus. Elemento: ar. Cor: rosa.
Pedra: ônix

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) Lhama
A lhama é um animal de pelagem longa, e não ilhama.
2) Caboclo
Caboclo é a pessoa gerada a partir da miscigenação de um
índio com um branco, e não cabocolo.
3) Alastrar
O vento fez a queimada se alastrar, e não lastrar.



WWW.NOSSOBAIRRO.NET    |    ESTE É O NOSSO BAIRRO 3 1ESPAÇO PRODUTOS E SERVIÇOS

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




