
Aproveite a proximidade das
festas de final de ano para
conquistar uma oportunidade
de trabalho. | Página 6
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Confira os mitos e verdades
que permeiam o ensino a
distância.

Saiba mais
Economia | Página 6
Conheça as propostas em
discussão para a Reforma
Tributária.

Tecnologia | Página 24
Evite usar o celular se estiver
conectado à rede elétrica.

Vagas
Temporárias

Educação
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Irritabilidade, cansaço excessivo, queda no rendimento, alterações de apetite,
dores no corpo e insônia podem indicar que a saúde está comprometida.
Especialista ressalta que, se não tratada, a estafa pode evoluir para
quadros mais graves. | Página 21

| Página 22

Campanha alerta para a im-
portância do diagnóstico pre-
coce do câncer de próstata.

Novembro Azul

| Página 14
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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.

É prudente manter a calma
O ano está terminando, mas persistem
algumas dúvidas com relação ao futu-
ro econômico do País. A reforma tri-
butária, por exemplo, permanece em dis-
cussão no Congresso Nacional, e causa
dúvidas com relação ao futuro, assim
como a da Previdência (página: 4). Mas,
existe um otimismo com a retomada da
economia, que já favorece a contratação
e a possível efetivação de trabalhadores
temporários (página: 6).
A conclusão do ano letivo nos remete as
avaliações finais nas instituições de ensino.
Porém, alguns estudantes não alcançaram
a média desejada para a aprovação. Con-
fira na página 12 os critérios aplicados em
algumas escolas da região para aqueles que
necessitarão fazer a dependência.
A conquista do sucesso é algo almeja-
do por todos. Porém, as tarefas do dia
a dia muitas vezes atrapalham na conci-
liação do trabalho, vida pessoal e estu-
do. O ensino a distância surgiu como um
facilitador para quem enfrenta essa di-

ficuldade e o seu diploma possui o
mesmo valor dos cursos presenciais
(página: 14).
O excesso de atividades pode provo-
car o esgotamento mental e físico, que
nem sempre é encarado como algo que
necessita de tratamento. Alguns sintomas
podem indicar estafa, uma doença que,
se não tratada corre o risco de evoluir
para quadros mais graves (página: 21).
A prática de atividades físicas reduz a
probabilidade de desenvolvimento de
diversas doenças. O bairro recebeu no
mês passado a primeira pedalada “Vai
de Bike Freguesia”, que objetivou alertar
as autoridades públicas para a impor-
tância da instalação de ciclovias na re-
gião (página: 23).
Fique atento às atrações da agenda cul-
tural e prestigie os eventos, que incluem
Luciana Mello, no Teatro Sesi Jacarepaguá;
e tributo Elvis The Concert, no Teatro
Villagemall (página: 26).
Boa leitura!
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Direito

MARIA HELENA DOS SANTOS
ADVOGADA CIVIL

INFORMAÇÕES: 99335-1036
OFICINADEDIREITO@GMAIL.COM

Disponibilização de bens
dos idosos
Caro leitor, muitos me perguntam qual é a idade máxima que um
idoso pode disponibilizar de seus bens. Como as pessoas estão tendo
vida mais longa, trabalhando mais e por conta disso adquirindo bens
mais tarde, a esse questionamento respondo que não há limite de
idade para vender ou comprar imóveis ou qualquer outro bem.
Para um idoso vender um imóvel, este deverá estar em seu nome, o
que não é diferente para qualquer outro. Já abordei anteriormente
que a partir de uma certa idade, a ele, idoso, é imposto o regime de
separação total de bens quando decide se casar.
Sabe-se que não existe herança de pessoa viva, logo, o idoso casa-
do só poderá vender seu bem se o cônjuge consentir. Me refiro ao
casal que se casou quando ainda eram jovens e escolheram para
seu regime o da comunhão parcial de bens. Futuramente, tornan-
do-se idoso deverá observar a condição de consentimento obriga-
tória para esse regime.
As pessoas tendem a associar equivocadamente, idade e capaci-
dade para gerir sua vida, patrimônio e bens. O que são coisas dis-
tintas. Então, poderá o idoso vender seu bem sem qualquer proble-
ma. Não poderá sofrer coação para fazer ou deixar de fazer qual-
quer coisa por parte de seus filhos ou familiares sem incorrer no artigo
96 do Estatuto do Idoso que diz o seguinte:
Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso
a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de con-
tratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao
exercício da cidadania, por motivo de idade:

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
• 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menos-
prezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.
• 2o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se en-
contrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente.

Fique claro que a idade não é fator impeditivo para o idoso vender
ou comprar bens. Somente estará impedido caso venha a perder
sua capacidade de discernir, de se conectar com o mundo em que
vive, seja por problema de saúde ou outra causa qualquer. Assim
sendo, deverá ser pedida, judicialmente, sua interdição, sendo no-
meado um curador para gerir o patrimônio, sua vida.
Espero ter contribuído mais uma vez.
Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail:
oficinadedireito@gmail.com

Fique com Deus e em paz.

É preciso enfrentar esse necessário
debate de maneira honesta. A distorcida
conta que aponta para o déficit, não pode
servir de justificativa para essa reforma. É
preciso atenção a objetivos acessórios
implícitos que favorecem o mercado finan-
ceiro, como a proliferação dos planos de
previdência privada, em que a garantia de
pagamento de benefício futuro à classe
trabalhadora ficaria nas mãos de empre-
sas privadas que podem, futuramente,
correr riscos sistêmicos que impeçam de
honrar com seus compromissos.
Infelizmente, o que vemos caminhando
com sinais de aprovação no Legislativo,
até agora, é a supressão de direitos dos
que menos têm condições, como a ten-
tativa de redução no BPC - Benefício de
Prestação Continuada, o afrouxamento
para os que lucram, como a proposta de
redução da CSLL – Contribuição Social
Sobre Lucro Líquido, cuja diminuição
impactará diretamente a arrecadação
previdenciária. Aliado a isso, existem
outros absurdos marginais, como a
questão do desamparo a autistas e por-
tadores de outras sérias questões de
saúde, que deixam de receber benefíci-
os na ausência de seus pais.
Impossível, também, seria não desta-
car que os legisladores que irão definir
o futuro de milhões de brasileiros, ma-
gistrados e outras classes alinhadas

Na edição anterior abordei a questão da simplificação da estrutura
tributária da vinculação à Seguridade Social. Nesta, analisaremos
que a simples existência do mecanismo da DRU (Desvinculação
de Receitas da União) comprova que sobram recursos na
Seguridade Social. Se faltasse recurso, não haveria nada para
desvincular, evidentemente.

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

 Foto: Pedro França / A
gência Senado

Artigo Parte 4

ao governo, não sofrerão maiores im-
pactos com essa reforma.
O modelo defendido nessa reforma sai
do modelo de financiamento atual que é
tripartite, ou seja, com três fontes de pa-
trocínio, em que trabalhadores e empre-
gadores recolhem suas parcelas e o go-
verno também faz o seu repasse com a
arrecadação dos impostos destinados à
previdência, para um modelo de capitali-
zação, em que o trabalhador passa a “pou-
par” por sua aposentadoria e terá isso ad-
ministrado pelo sistema financeiro (sistema
de capitalização), em que as intempéri-
es da vida, tais como desemprego, doen-
ça, invalidez provisória ou permanente,
passarão a ser preponderantes até para
uma futura situação de extrema pobreza
e completa falta de assistência.
Se alguma reforma precisa, de fato, ser
feita, seria prudente que fosse da manei-
ra correta, cobrando-se de quem, verda-
deiramente, deve ser cobrado inicial-
mente, na proporção de ajuste que cada
grupamento social tem de responsabi-
lidade no fechamento dessas contas.
O jogo está caminhando para o seu
desfecho, em breve. Precisamos nos
informar e opinar a respeito dos nossos
direitos, avaliando o peso sobre o nos-
so futuro e o de nossas gerações futuras.
Isso é o mínimo que podemos fazer,
enquanto há tempo...
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Economia &
Finanças

CLAUDIO SAMEIRO
PERITO CONTÁBIL

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

A reforma tributária
em discussão no
Congresso Nacional
As discussões sobre a reforma tributária brasileira começaram a fazer
parte do debate político nacional. Mas você sabe o que elas propõem?
São três propostas em discussão: (1) a PEC 45/2019, baseada nas
ideias do economista Bernard Appy; (2) a PEC 110/2019, proposta
por Luiz Carlos Hauly; e (3) a Proposta do Governo Federal.

PEC 45/2019 – Propõe substituir cinco tributos: IPI, PIS, COFINS,
ICMS e ISS, por um novo que seria chamado de IBS (Imposto so-
bre Bens e Serviços). Neste caso, o IBS teria uma única base de
cálculo e regras em todo o País, mas os estados poderiam fixar suas
alíquotas. Sendo assim, o IBS seria a soma de três alíquotas: fede-
ral, estadual e municipal. Nesta proposta, haveria ainda, um tercei-
ro imposto que incidiria sobre produtos específicos como bebidas,
cigarros, com a finalidade de desestimular o consumo.

PEC 110/2019 – Nesta proposta, a ideia é substituir nove tributos:
IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IOF, PASEP, Salário-Educação e CIDE
COMBUSTÍVEIS por dois novos: O IBS (Imposto sobre Opera-
ções com Bens e Serviços) - de competência estadual-, e um outro,
que seria chamado de Imposto Seletivo - de competência fede-
ral, e que incidiria sobre petróleo, combustíveis, cigarros, teleco-
municações, etc.
Outras propostas seriam fundir a Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL) com o Imposto de Renda das empresas (IRPJ);
passar a competência do ITCMD (tributo pago na transmissão de
qualquer bem por morte ou doação) para o Governo Federal, mas
destinando os recursos para os municípios; e o IPVA (Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos Automotores) passar a incidir sobre
aeronaves e embarcações, contudo, deixando de incidir sobre veí-
culos comerciais destinados à pesca e ao transporte público de
passageiros, por exemplo.

Proposta do Governo – Ainda está sendo estudada pelo Governo
Federal, que pretende fazê-la em duas etapas. Na primeira fase, unifi-
car o PIS e COFINS, criando a Contribuição sobre Bens e Serviços
(CBS). Mais tarde, a CBS incluiria outros tributos federais como o IPI e
a CIDE. O Governo também pretende mudar a sistemática do Impos-
to de Renda, e criar um tributo nos moldes da Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira (CPMF), com alíquota de 0,4%, para
substituir o INSS que hoje onera a folha de pagamento das empresas.

A reforma tributária é essencial para dinamizar nossa economia,
melhorar a eficiência das empresas, desonerar a folha de pagamento,
e aumentar o investimento de capital externo nas empresas brasi-
leiras. Vamos torcer para que a melhor decisão seja tomada.

O final de ano será mais próspero para
a indústria e o comércio no Brasil. Um
levantamento recente feito pela Asso-
ciação Brasileira do Trabalho Tempo-
rário (Asserttem) prevê crescimento de
21,82% nas contratações no próximo
mês se comparado ao mesmo perío-
do do ano passado.
A alta projeção é influenciada, princi-
palmente, pela retomada da econo-
mia. A expectativa da Asserttem é a
de que mais de 160 mil novos postos
de empregos temporários sejam
ofertados até dezembro no País, ante
as 131 contratações originadas no
mesmo período de 2018.
O Natal é a data mais importante para
a indústria, que já iniciou as admissões
temporárias em setembro, e o comér-
cio cujo pico de contratações come-
ça em novembro. Neste caso, a maioria
das vagas disponíveis são para o car-
go de vendedor, que exige do can-
didato o ensino médio completo, ou
em curso.
A presidente da Asserttem, Michelle
Karine, aconselha aos interessados em
concorrer a uma vaga temporária a
procurarem por agências de trabalho,
autorizadas pela Secretaria do Traba-
lho. “Elas são as responsáveis por
intermediar, organizar e acompanhar
a contração junto às empresas e tra-
balhadores. No site da Asserttem é
possível encontrar as agências asso-
ciadas mais próximas”, orienta.
Michelle Karine explica que durante a

Foto: Internet / D
ivulgação

Retomada da economia
deve aumentar contratação
de temporários

entrevista, o candidato à vaga deve se
apresentar corretamente, com dados
relevantes e que demonstrem o por-
quê ele é a pessoa indicada para a
oportunidade. “É importante ser sin-
cero no currículo e na entrevista, prin-
cipalmente ao informar seus conheci-
mentos e competências. Mostrar que
possui experiência, além dos resulta-
dos e diferenciais em trabalhos ante-
riores também pode ajudar na conquis-
ta da vaga”, destaca.
Apesar de não ser regida pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT), a
modalidade de contratação temporá-
ria prevê direito a FGTS, 13º salário,
férias proporcionais ao período traba-
lhado, recebimento de horas extras e
adicional noturno. Isso tudo sem contar
as chances de ser efetivado. “A expec-
tativa é que o índice de efetivação de
temporários volte a crescer agora. Até
mesmo para repor parte do quadro de
empregados fixos que foi reduzido ao
longo dos últimos anos”, presume a
presidente da Asserttem acrescentan-
do algumas qualidades indispensáveis
a quem deseja ser efetivado. “Os prin-
cipais atributos que levam o empre-
gador a efetivar o trabalhador tempo-
rário são: comprometimento, respon-
sabilidade, pró-atividade, além de
manter um bom relacionamento no
ambiente de trabalho”, enumera.

Site da Asserttem:
www.asserttem.org.br
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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
Imposto de Renda
Receita Federal envia carta a contribuintes
com pendências na declaração do IRPF /2019
A Receita Federal está enviando car-
tas a cerca de 330 mil contribuintes
em todo o País, que se encontram
com pendências na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) deste ano, devido a indícios
de inconsistências, que podem re-
sultar em futuras autuações.
As correspondências começaram a ser
enviadas no mês passado com o in-
tuito de estimular a autorregularização.
Os contribuintes que receberem a carta
podem verificar pelo site da Receita
Federal o processamento da decla-

ração do Imposto de Renda e provi-
denciar a correção, se constatar erro.
Não é necessário comparecer à Receita
Federal para realizar a retificação.
Segundo a Receita Federal, quem
receber a carta e não se autorregula-
rizar poderá ser intimado formalmente
para comprovar as divergências. Após
receber a intimação, não será mais
possível corrigir a declaração e o
contribuinte poderá pagar multa.
Para acompanhar a situação da
declaração basta acessar o site:
receita.economia.gov.br.

Ciência

Cientistas do Centro de Pesquisa
sobre o Genoma Humano e Célu-
las-Tronco (CEGH-CEL) da Univer-
sidade de São Paulo (USP) desco-
briram recentemente uma partícu-
la que pode reduzir a agressividade
de tumores embrionários do siste-
ma nervoso central em crianças de
até quatro anos.
Os pesquisadores estudaram um
inibidor chamado microRNA-367
em testes com camundongos, cuja
ação favoreceu o combate ao tu-
mor. A expectativa é a de que a
molécula sintética consiga, ao
menos, conter o desenvolvimento
do tumor em humanos, trazendo
aumento na sobrevida.

Brasileiros
identificam molécula
capaz de reduzir a
agressividade de
câncer pediátrico

Consumidor que
acionar à Justiça será
direcionado a canal
de conciliação
Com o intuito de estimular a concili-
ação pacífica de resolução de con-
flitos em ações de consumo sem a
necessidade de recorrer ao Poder Ju-
diciário, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e a Secretaria Nacional
do Consumidor (Senacon) lançaram
no mês passado um projeto-piloto.
A iniciativa integra a plataforma
consumidor.gov.br ao processo ju-
dicial eletrônico (PJE). A ideia é que
quem acionar o Judiciário para re-
solver uma disputa com alguma
empresa seja automaticamente
direcionado para o canal de con-
ciliação mantido pela Senacon, de
modo a tentar resolver o conflito de
forma mais rápida, paralelamente à
tramitação do processo judicial.
Pelo site, o consumidor pode tra-
tar do problema diretamente com
a empresa, sem a necessidade de
um intermediador. A plataforma é
monitorada pelos órgãos de defe-
sa do consumidor e pela Secreta-
ria Nacional do Consumidor.

Resolução

Eleição do Conselho Tutelar teve o maior
número de votantes da história

Uma quantidade recorde de eleito-
res compareceu às urnas da cidade
no dia 6 de outubro para a escolha
dos novos conselheiros tutelares.
Na capital do estado 106.448 elei-
tores foram às urnas, o número re-
presenta mais do que o dobro do
verificado na eleição anterior que
aconteceu em 2015, quando 48.765
pessoas votaram. O pleito organiza-
do pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA-Rio) elegeu por voto popu-
lar 190 conselheiros, sendo 95 titu-
lares e 95 suplentes para ocuparem
os 19 Conselhos Tutelares da cida-
de no mandato 2020 a 2023. Veja a
lista da equipe eleita na região:

Os filhos de mulheres que sofrem
violência doméstica terão priorida-
de em serem matriculados em es-
colas de educação básica perto de
sua residência, independentemente
da existência de vaga. A decisão
sancionada pelo presidente Jair
Bolsonaro foi publicada no Diário
Oficial da União no dia 8 de outu-
bro, pela Lei nº 13.882.
Para usufruir do benefício, a vítima
deverá apresentar documentos
comprobatórios do registro da
ocorrência policial ou do proces-
so de violência doméstica e fami-
liar em curso. Os dados serão si-
gilosos, com acesso permitido
apenas ao juiz, ao Ministério Público
e aos órgãos competentes do
poder público.
O objetivo da nova lei é auxiliar as
vítimas que precisam fugir dos
companheiros que as agridem, mas
muitas vezes encontram dificulda-
de para matricular os filhos em meio
ao ano letivo.

Notas

Votação

Foto: Site CM
D

CA
 Rio

Conselho Tutelar 7 (área de
abrangência: Anil, Cidade de
Deus, Curicica, Gardênia Azul e
Jacarepaguá):

Titulares: Helena, Rodrigo Mancha, Jota
Marques, Denise Galdino e Rodrigo;
Suplentes: Fabio Rozendo, Alex
Dias, Claudia, Paulinho e Viviane.

Conselho Tutelar 18 (área de
abrangência: Freguesia, Pechin-
cha, Praça Seca, Tanque, Taquara
e Vila Valqueire):

Titulares: Rosemere, Katia Paiva, Clau-
dia Alves, Claudia e Valéria Rocha;
Suplentes: Silvia da Costa, Danielle,
Cida Nunes, Tio Mil, Liliane Lo
Bianco e Flavia Lima.

Educação
Mulheres vítimas
de violência
doméstica terão
prioridade em
matricular os filhos
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Prefeitura Municipal de Maricá
A Prefeitura Municipal de Maricá (RJ) está com inscrições abertas
para o processo seletivo destinado ao provimento de 200 vagas para
a função de Guarda Civil Municipal.
Serão 50 oportunidades voltadas para os interessados que se en-
quadrem nos itens especificados no edital, enquanto as 150 res-
tantes para os candidatos de ampla concorrência.
Para concorrer à oportunidade é indispensável ter idade entre 18
e 35 anos completos, no primeiro dia do período de inscrição, as-
sim como escolaridade em nível médio e Carteira Nacional de
Habilitação CNH, categoria "A" ou "B".
Os candidatos necessitam ter disponibilidade para cumprirem jor-
nadas de 40 horas semanais e a remuneração mensal é de R$ 1.749,38.
As inscrições estarão abertas até às 12 horas do dia 12 de novem-
bro e devem ser feitas pelo site www.coseac.uff.br. A taxa é de R$70.

Universidade Federal Fluminense
A Universidade Federal Fluminense (UFF) está com inscrições abertas
para concurso público que selecionará um professor substituto que
preencherá vaga na área de Língua e Literatura Francesa com atu-
ação no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas. A carga
horária é de 20 horas semanais e remuneração que varia de
R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68 acrescido de auxílio alimentação.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de novembro pelo
endereço https://app.uff.br/cpd/ mediante pagamento de taxa que
varia de R$ 50 a R$ 70.

Caixa Econômica Federal
A Caixa Econômica Federal reabriu inscrições para o processo
seletivo, válido por 12 meses, que objetiva formar cadastro reserva
de estagiários. Os interessados em participar devem estar cursan-
do graduação do 5º ao 7º período em Direito e tenha idade míni-
ma de 18 anos no momento da inscrição. Poderá ser exigido tam-
bém que o candidato possua identificação de estagiário da OAB.
A jornada é de 5 horas diárias e 25 horas semanais e os estudan-
tes receberão bolsa-auxílio no valor total de R$ 1.000,00. Os inte-
ressados em concorrer a uma vaga devem efetuar candidatura até
o dia 5 de dezembro, por meio do site portal.ciee.org.br.
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Jornada Cultural aborda
combate a preconceitos

“As diversas linguagens como forma
de combater todo e qualquer tipo de
segregação” foi o tema da Jornada
Cultural 2019 que aconteceu no co-
légio GAU-Freguesia, no dia 19 de
outubro. O evento contou com a par-
ticipação de alunos dos ensinos fun-
damental e médio, que apresentaram

na ocasião peças teatrais, vídeos e
danças para retratar a diversidade cul-
tural brasileira. “O objetivo do traba-
lho foi combater os diversos precon-
ceitos, que infelizmente persistem na
sociedade”, destacou o diretor de
projetos educacionais da instituição
de ensino, Emmanuel Cavalcanti.

Poesia é tema de concurso
literário na região

A Praça Seca sediou no dia 26 de ou-
tubro a premiação do VIII Concurso
Literário da Academia Madureirense de
Letras, que teve como tema a “Poesia”.
Estudantes dos ensinos fundamental e
médio e diversas instituições educativas
participaram do evento cultural, que pre-
miou a aluna do 6º ano do Colégio GAU,

Maria Luíza Salles, em primeiro lugar na
categoria infantil. “Fico muito honrada
ao ver que minha filha estuda em um
ambiente educacional que, além do aco-
lhimento, realiza um trabalho pedagó-
gico que reitera os valores construídos
em casa”, destaca Daniele Bernardino,
mãe da estudante.



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



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

A violência ou negligência contra crian-
ças e adolescentes ainda é preocupante.
Apesar de a denúncia ser sigilosa, ain-
da existem pessoas que receiam fazer
registros de maus-tratos contra os me-
nores. Saiba que as denúncias não só
contribuem para o fim da violência, como
também para evitar atitudes mais drás-

Denuncie

Disque 100 para denunciar maus-tratos a crianças e adolescentes
ticas como a morte da criança ou ado-
lescente. As denúncias podem ser feitas
tanto nas unidades do Conselho Tute-
lar regional, quanto pelo disque 100. É
importante que o denunciante forneça
a maior quantidade possível de informa-
ções, principalmente, o endereço com-
pleto da residência que será investigada.

Conselho Tutelar 7
Abrangência: Anil, Cidade
de Deus, Curicica, Gardênia Azul,
Jacarepaguá.
Endereço: Estrada Rodrigues
Caldas, 3.400 – Curicica
E-mail:
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
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Educadores explicam como
funciona a reprovação escolar

Foto: Internet / D
ivulgação

Lidar com a reprovação é desgastante para educado-
res, alunos e pais. O JNB conversou com o diretor do
Colégio e Curso Ação 1, Carlos Augusto Martins, e
com a diretora do Colégio Servita Nossa Senhora Rai-
nha dos Corações, irmã Rita Cassia, para saber qual é
a dinâmica utilizada por suas instituições de ensino
em relação ao tema. Confira:

JNB - O papel do professor no con-
texto da reprovação é muito deba-
tido no cenário família e escola.
Como a escola lida com a questão
da repetência quando o aluno é re-
provado na mesma série por mais
de dois anos?

Ação 1 – O papel do professor se
torna secundário neste contexto. A
lei permite que o aluno fique repro-
vado em até quatro disciplinas, cha-
madas dependências, porém cada
escola tem o seu regimento. No
nosso caso, havendo reprovação em
até duas disciplinas, o estudante é
aprovado com dependência nelas. O
resultado final do aluno dependerá
da reunião com todos os professo-
res de sua turma. Há uma votação
do comportamento deste aluno para
avaliar seu esforço e desempenho em
todas as disciplinas. Suas aptidões
são levadas em consideração e o
resultado é fruto de um consenso da
conduta do estudante.

Colégio Rainha - No geral quan-
do há a reprovação do aluno, ela é
debatida por todos os docentes du-
rante o Conselho de Classe Final.
Posterior a isso, o responsável é con-
vocado a comparecer à escola. Na
maioria dos casos de repetência, a
família opta pela troca de escola,
visto que nesta instituição não existe
a possibilidade de dependência.

JNB - Qual é a dinâmica utiliza-
da nas aulas de reforço?

Ação 1 - Trabalho de prevenção
(projeto de fixação) em que minis-
tramos aulas de revisão três sema-
nas antes de acontecerem as provas
bimestrais, por matéria. Então nesse
período o aluno terá oportunidade
de rever os conteúdos das discipli-
nas que ele tem dificuldade com os
professores da escola.

Colégio Rainha - As aulas de re-
forço acontecem de acordo com os

conteúdos dados em sala de aula.
Nela os alunos têm a possibilidade
de sanar suas dúvidas.

JNB - A partir de qual momen-
to os professores são orientados
a alertar aos pais sobre as difi-
culdades dos alunos? Como isso
é feito?

Ação 1 - O alerta aos pais a respei-
to do baixo rendimento do aluno é
feito a partir da primeira avaliação.
O nosso bimestre tem duas avalia-
ções (os testes e a PB). Já nos tes-
tes é feito um levantamento do re-
sultado desses alunos e, dependendo
dessas notas, os pais são chamados
à escola e comunicados. Por outro
lado, nos trazem informações se o
aluno já apresenta dificuldade nes-
sa disciplina ou se é um evento ca-
sual ou uma acomodação do aluno.

Colégio Rainha - Ao final de cada
bimestre, os professores são orienta-
dos a informar à coordenação os alu-
nos com dificuldades. Sendo os pais
convocados para conversar a respeito
do rendimento escolar do filho.

JNB - Quais são os principais fa-
tores que interferem na vida escolar
do aluno que geralmente resultam
em reprovações escolares?

Ação 1 - São variados. Desde uma
falta de base da escola, de hábito de
estudos, de sociabilização, fatores
como valores invertidos diversos,
pais desconhecidos ou separados
(problemas familiares) e até mesmo
pais inadimplentes (o que deixa o
aluno inibido e acuado).

Colégio Rainha - Desestrutura fa-
miliar, falta de comprometimento
por parte do aluno, problemas cogni-
tivos comprovados por laudo, en-
tre outros.
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Mediação escolar adequada
garante melhor aprendizado
Na edição anterior do Caderno de Educação, o Jornal
Nosso Bairro Jacarepaguá conversou com a pedagoga
e psicopedagoga Marcele Cortez Marcellos, fundadora
do projeto “Mediação Educação Inclusiva”, que expli-
cou a dinâmica do trabalho que treina e capacita pro-
fissionais da educação a exercerem a mediação com
alunos de inclusão. Veja o valor da descoberta de habili-
dades nos PCDs.
“O objetivo da mediação é fazer
uma parceria, ou seja, trocar com o
professor o que ele tem em poten-
cial e pode oferecer para o aluno.
Viemos para compartilhar, dividir e
agregar os saberes. Precisamos nos
unir na preparação dos alunos para
o mundo”, expõe Marcele.
As deficiências mais comuns que o
trabalho atende são os Transtornos
Globais do Desenvolvimento
(TGD), que englobam Transtornos
do Espectro Autista (TEA), as psi-
coses infantis, as síndromes de As-
perger, Kanner e de Rett. Além de
síndromes de Down, de Irlen, de
Williams, do X frágil, Transtorno de
Déficit de Atenção com Hipera-
tividade (TDAH), Transtorno Opo-
sitivo Desafiador (TOD) e transtor-
no bipolar. “Os PCDs que costumam
ficar quietos e não dão trabalho,
como alguns tipos de TEA, são os
mais prejudicados. Antigamente só
se falava de autismo quando se tra-
tava do nível severo. Alguns têm

1 3EDUCAÇÃO

comprometimentos mais leves, co-
mo, por exemplo, a capacidade de
comunicação, mas não de socializa-
ção. É um trabalho árduo, mas esse
aluno de inclusão tem outros apren-
dizados”, revela Marcellos.
A especialista destaca que cada pes-
soa com deficiência tem habilidade
para algumas coisas, mas restrição para
outras. “Precisamos descobrir isso no
período escolar para que ele possa
estimular o seu potencial e posteri-
ormente tenha uma formação den-
tro daquilo que ele se identifica”,
destaca Marcellos, acrescentando que
sua maior angústia são os jovens com
transtornos e síndromes, porque não
são vistos no mundo e no mercado
de trabalho e não têm muitas possi-
bilidades. “Depois que saem da es-
colaridade, chegam no nível em que
não têm mais etapas para absorver
dentro da escola, mas precisam re-
ceber capacitação para uma outra
função dentro da sociedade, seja em
esporte, trabalho manual, cognitivo,

habilidades tecnológicas, etc. Cada
um tem a sua habilidade”.
As mediadoras do projeto “Mediação
Educação Inclusiva” visitam as ins-
tituições de ensino e depois se reú-
nem mensalmente para analisarem
cada caso. O acompanhamento con-
siste em auxiliar as mediadoras para
verificar se estão adaptando bem o
conteúdo e se estão intermediando
corretamente, sem tomar o aluno do
professor. “A mediadora tem que
adaptar toda a matéria para o estu-
dante. Por exemplo, se o professor está
falando sobre todos os planetas e o
aluno não consegue compreender, en-
tão o mediador explica para ele ape-
nas sobre o planeta Terra”. A espe-
cialista ressalta que, ao final da aula,

o mediador deve passar para o pro-
fessor o que foi explicado ao aluno
e ele avaliará o conteúdo e o desem-
penho do estudante.
“Por mais que o professor queira,
ele não tem tempo suficiente den-
tro de sala de aula para alfabetizar
um aluno especial, porque precisa
dedicar atenção a dezenas de estu-
dantes. Com isso, muitos alunos vão
sendo aprovados nas séries, sem se-
rem ao menos alfabetizados”, apon-
ta a pedagoga e psicopedagoga.
Lembrando que os interessados em
obter o projeto “Mediação Educa-
ção Inclusiva” em seu colégio, devem
entrar em contato pelo telefone
9-8331-2998 (WhatsApp) ou e-mail
mediacao.marcelemarcellos@hotmail.com .

Foto: internet / D
ivulgação
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O ensino a distância (EAD) tem se mostrado uma boa alternativa
de formação por proporcionar maior facilidade para quem preci-
sa conciliar o emprego, a vida pessoal e os estudos.

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
Mitos e verdades sobre o ensino a distância (EAD)

Contudo, a participação em um

curso de EAD exige um proces-

so de adaptação, pois há neces-

sidade de um planejamento para

acompanhar as aulas e realizar

todas as atividades propostas.

Isso porque os cursos ministra-

dos nessa modalidade são orga-

nizados em módulos, cuja reali-

zação e conclusão só ocorrem

por meio da participação nas

aulas on-line com a realização de
todas as atividades propostas que

serão avaliadas.

O ensino a distância (EAD) ain-

da é um universo pouco conhe-

cido pelos estudantes brasileiros.

Porém é um segmento que tem

crescido muito. Tanto o número

de matrículas quanto o quantita-

tivo de cursos oferecidos tiveram

aumento acima de 20% nos últi-

mos três anos e a tendência é

que esse crescimento ainda per-

sista por algum tempo.

O motivo para isso provavelmente

são as vantagens desta modali-
dade que vão desde a flexibilida-

de em relação a horários e locais

de estudo até a relação custo-be-

nefício. Porém, alguns mitos ain-

da envolvem o EAD, como por

exemplo, se haverá diferenciação

quanto ao diploma. Mas, nesse

caso, a grande verdade é que o

diploma dos cursos presenciais e

a distância são exatamente iguais,

não havendo nenhuma observa-

ção sobre a modalidade cursada,

até porque a qualidade de ambas

deve ser a mesma.
Outra crença infundada é que o

mercado de trabalho não valori-

za o EAD como uma formação si-

milar à presencial. Atualmente não

há preconceito por parte dos

recrutadores, tendo em vista que

os cursos na modalidade a dis-

tância são plenamente equivalen-

tes aos cursos presenciais, não

trazem no diploma nenhuma di-

ferenciação e a carga horária de

ambos são rigorosamente iguais,

não havendo prejuízos na forma-
ção do aluno.

De fato, no EAD a relação custo-

benefício é real e atualmente existe

uma grande variedade de cursos

disponíveis, com exceção de al-

guns regulamentados pelo MEC,

como por exemplo, na área de

saúde que possuem exigências

específicas. Enfim, esta modalidade

apresenta muitas vantagens e

pode ser cursada por qualquer
estudante, desde que ele tenha

persistência e principalmente bas-

tante disciplina para aprender.
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Milhares de escolas públicas do País terão acesso à internet já
no primeiro semestre de 2020, de acordo com o anúncio feito
pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 4 de novembro.

Por meio do programa Educação
Conectada, o MEC levará internet a
24,5 mil escolas públicas urbanas (o que
representa 56% do total). A previsão
é a de que as instituições de ensino re-
cebam o acesso até o final do próxi-
mo semestre. A medida beneficiará
cerca de 11,6 milhões de estudantes.
O objetivo do programa é tornar a
educação mais atrativa tanto para o
ensino fundamental quanto para o
médio, colaborando para redução na
evasão e melhoria no ensino e apren-
dizagem dos alunos. Segundo a pasta,
o acesso à internet possibilitará a for-
mação de professores por meio do
ambiente virtual de aprendizagem do
MEC, chamado de Avamec.

A previsão do MEC é que cerca de 9,7
mil escolas sejam beneficiadas em 1,4
mil municípios na Região Sudeste; 7 mil
escolas em 1,5 mil municípios na Re-
gião Nordeste; 1,7 mil escolas em 257
municípios na Região Norte; 1,8 mil
escolas em 319 municípios na Região
Centro-Oeste; e 4,2 mil escolas em mil
municípios da Região Sul.
Para receber a conexão de internet, as
instituições públicas precisam ter nú-
mero de matrículas maior que 14 alu-
nos; ter, no mínimo, três computado-
res para uso pelos alunos; e, ter, no
mínimo, um computador para uso
administrativo e pelo menos uma sala
de aula em funcionamento.
Fonte: Agência Brasil.

Foto: D
esigned by Freepik

MEC disponibilizará internet
a 24,5 mil escolas públicas
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O incentivo à leitura é indispensável na formação dos alunos.
Algumas escolas inserem em seus currículos atividades que
despertam o interesse e o prazer pela prática.

A família e a escola são as princi-
pais responsáveis por despertar o
hábito da leitura em todas as fases
do ensino. Com o intuito de valori-
zar a prática, alguns colégios promo-
vem atividades como concursos li-
terários e a teatralização. O professor
e diretor do colégio GAU-Fregue-
sia, Emmanuel Cavalcanti, expõe
a importância de o estudante ter
contato desde cedo com a cultu-
ra. “Nossos alunos são estimulados
a aprenderem a ler a natureza, as
obras de artes e os textos impressos
em livros, revistas, jornais e em
meios digitais. Além disso, promo-
vemos anualmente concursos lite-

rários que trabalham prosa e poesia,
oferecendo premiação aos vencedo-
res”, destaca.
Emmanuel explica que adaptar a
leitura a algo prazeroso aos estudan-
tes, como é o caso da linguagem tea-
tral, não só ajuda crianças e adoles-
centes a se envolverem mais com o
que estão lendo, como também a se
interessarem por textos e autores va-
riados. “A teatralização é uma ativi-
dade que atrai muito os estudantes.
Nossos alunos encenam peças basea-
das em várias literaturas. Realizamos
este trabalho com o objetivo de des-
pertar neles uma visão multidisci-
plinar”, revela o professor, destacan-

do a necessidade de as escolas irem
além do conteúdo curricular e es-
timular passeios culturais. “Aqui na
escola procuramos levar os alunos
às bibliotecas, ao Salão do Livro
e à Bienal. Inclusive alguns estudan-
tes guardam parte de suas mesadas

para adquirirem obras literárias nes-
sas ocasiões. Cabe registrar também
os Cafés Literários e os cordéis que
nossa instituição participa como
estimuladores da leitura, tendo como
consequência o aprofundamento cul-
tural”, enfatiza.

Foto: D
esigned by Freepik

Incentivo à leitura deve ir
além da grade curricular
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Segunda etapa de vacinação contra o
sarampo acontece neste mês
Começará no dia 19 de novembro a segunda etapa da
campanha de vacinação contra o sarampo.

Crianças de seis meses a cinco
anos incompletos já estão rece-
bendo o imunizante desde o mês
passado. Agora, também vão
poder se vacinar os adultos com
idade entre 20 e 29 anos que não
tenham tomado duas doses da
vacina. O Dia D será no sábado,
dia 30 de novembro, data de en-
cerramento da campanha.
A ação, em suas duas etapas, é
destinada aos que não receberam
duas doses do imunizante nas
datas indicadas no calendário do
Ministério da Saúde. A vacinação
contra sarampo será feita com a
utilização de vacina tríplice viral

Foto: R
eprodução A

gência B
rasil

(que atua contra sarampo, caxum-
ba e rubéola) ou dupla viral (con-
tra sarampo e rubéola).
A vacina está disponível em todas
as 233 unidades de Atenção Primá-
ria (Clínicas da Família e Centros
Municipais de Saúde), que funcio-
nam de segunda-feira à sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas. As contraindi-
cações à tríplice viral ou dupla viral
são: indivíduos com hipersensibi-
lidade grave conhecida a algum
componente da vacina (anafilaxia),
imunodeficiência e gestantes.
A Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) ressalta que esta vacina faz
parte da rotina de imunização e,

por isso, está disponível durante
todo o ano. Segundo o Governo
Federal, até o dia 28 de agosto,

5.404 casos de sarampo foram
confirmados em todo o País, com
seis registros de óbitos.
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Os principais sintomas da estafa
incluem cansaço excessivo, irrita-
bilidade, desesperança, solidão,
alterações de apetite, impaciência,
sintomas depressivos, insônia,
sensação de nervosismo, desilu-
são, evitação de atividades relacio-
nadas ao trabalho, queda de ren-
dimento profissional e sensação de
que tudo que é feito não tem va-
lor. Podendo também incidir sin-
tomas físicos, como tensão mus-
cular, dores de cabeça ou pelo
corpo e enjoo.
A estafa pode ser causada por
fatores orgânicos ou psicossomá-
ticos e é muitas vezes confundida
com o estresse, que é crônico e
persistente sendo o principal fa-
tor para o surgimento da doença,

Estafa: conheça causas e
sintomas da doença

O excesso de tarefas do dia a dia pode contribuir para o
desenvolvimento da estafa, um quadro de origem
emocional ou física, que se caracteriza pela sensação de
esgotamento mental.
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embora não signifiquem a mesma
coisa. Quando a doença ocorre no
ambiente de trabalho, ela é cha-
mada de Síndrome de Burnout.
Segundo o psiquiatra do hospital
Barra D'Or, Felipe Duque Estra-
da Santos (CRM 52-95826-3), di-
versos fatores que podem influ-
enciar no desenvolvimento da
doença. “Alguns deles estão rela-
cionados ao indivíduo, como re-
siliência ao estresse crônico, pa-
drões de personalidade, gênero,
bem como fatores genéticos ain-
da não completamente entendi-
dos. Sobreposto a isto, há o
estresse crônico relacionado ao
emprego ou desemprego. Entre
eles, o excesso de carga de tra-
balho, elevado número de horas

trabalhadas, cobrança exagerada,
comunicação ineficiente, senti-
mentos de injustiça e iniquidade,
conflitos interpessoais, entre ou-
tros”, esclarece.
O médico ressalta que, se não tra-
tada, a estafa pode evoluir para
quadros mais graves, como o des-
envolvimento de outras doenças psi-
quiátricas, principalmente depres-
são, transtornos de ansiedade,
alcoolismo, dependência química,
transtornos psicossomáticos e dis-
sociativos, além do aumento do ris-
co de suicídio. “Geralmente o prin-
cipal pilar para o tratamento é o
afastamento da fonte do estresse crô-
nico e persistente com psicoterapia

associada. Em alguns casos, pode ser
necessário o emprego de medicações,
geralmente antidepressivos e/ou
ansiolíticos”, orienta Santos alertando
que é indispensável que o paciente
procure um psiquiatra ou psico-
terapeuta para o tratamento.
O especialista revela que, apesar
de ser muitas vezes subdiagnos-
ticada e tratada como "frescura",
preguiça ou falta de compromis-
so com o trabalho, a estafa é um
problema real de saúde pública
que já acomete grande parcela da
população e sua incidência tem
crescido nos últimos anos devido
ao aumento do ritmo de trabalho
e cobranças.
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Novembro azul: campanha visa a
conscientização contra o câncer de próstata
A campanha Novembro Azul acontece neste mês com o
intuito de conscientizar o público masculino sobre a im-
portância da prevenção de doenças, principalmente o
câncer de próstata.

A iniciativa surgiu da necessidade
de alertar os homens para o diagnós-
tico precoce da doença, tendo em vista
que a mesma é silenciosa e só mani-
festa sintomas, como dificuldade para
urinar e impotência sexual, quando
já está em estágio avançado.
O câncer de próstata é o segundo
tipo da doença que é mais comum
entre os homens no Brasil, segundo
o Instituto Nacional do Câncer
(Inca). A Organização Mundial da
Saúde e o Ministério da Saúde reco-
mendam que todos os homens aci-
ma de 40 anos façam exames preven-
tivos de dois em dois anos. Caso

Foto: Internet / D
ivulgação

apresente alguma patologia na família,
a idade para iniciar as ações deve ser
a partir dos 35 anos. Os órgãos de
saúde alertam ainda que, acima de 50
anos, a avaliação deve ser feita, no
mínimo, duas vezes ao ano.
Os exames de próstata rotineiros são:
ultrassonografia externa do aparelho
urinário e da próstata para verificar se
o volume está correto; e o PSA
(Antígeno Prostático Específico) um
exame de sangue feito em jejum e com
dois dias sem atividade sexual. Não há
como prevenir o câncer de próstata,
porém o diagnóstico precoce pode evitar
o agravamento da doença.

Projeto oferece atividades
esportivas gratuitas na região
Com o intuito de incentivar os
moradores da região à prática de
atividades físicas, o projeto Pra-
ça do Skate e Barro Vermelho
oferece aulas gratuitas de ginásti-
ca funcional, fun dance, zumba e
zumba fit. Os interessados em
participar devem se inscrever no
local, munidos de cópia da iden-
tidade e atestado médico. Veja na
tabela ao lado os dias, horários e
locais em que as aulas acontecem.
A Praça do Skate (Praça Padre
Ambrósio) fica no Largo do Tan-
que. Já a Praça do Barro Verme-
lho está localizada na Rua Coronel
Thedim, no Pechincha.
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Esporte

LEANDRO COSTA
PÓS-GRADUANDO EM JORNALISMO

ESPORTIVO NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
LECARNEIROCOSTA@HOTMAIL.COM

Milésimo gol de Pelé
completa 50 anos
No dia 19 de novembro, o milésimo gol de
Pelé completará 50 anos. Em uma partida
entre Vasco e Santos, no Maracanã, váli-
da pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa,
correspondente ao atual Campeonato Bra-
sileiro, Pelé assinalou de pênalti o segun-
do santista na vitória por 2 a 1. A data é um
marco na carreira do jogador e na histó-
ria do futebol mundial.
A busca pela marca já era aguardada há
alguns jogos. Três dias antes, em Salvador,
o Santos enfrentou o Bahia e Pelé, após uma linda jogada na qual
driblou o goleiro, viu o seu gol de número 1.000 ser evitado pelo za-
gueiro Nildo que tirou a bola em cima da linha e foi vaiado pela sua
própria torcida que queria ter visto o milésimo gol do Rei. Quis o des-
tino que o histórico gol ficasse para o grande templo do futebol, o
Maracanã, local onde Pelé e seus companheiros do Santos realiza-
ram jogos inesquecíveis.
Mais de 65 mil pessoas testemunharam o milésimo gol de Pelé na-
quela noite de 1969 no estádio. O Vasco abriu o placar aos 17 minu-
tos do primeiro tempo com um gol do meia-atacante Benetti. O San-
tos empatou aos 10 minutos do segundo tempo com um gol contra
do zagueiro vascaíno Renê. Aos 32 minutos do segundo tempo Pelé
recebeu um lançamento de Clodoaldo e trombou com o zagueiro
cruzmaltino Fernando, o árbitro Manoel Amaro de Lima marcou pê-
nalti. Os jogadores do Vasco contestaram a marcação mas de nada
adiantou. O tão esperado gol do Rei estava cada vez mais próximo.
O Maracanã uníssono gritava o nome de Pelé. O craque santista correu
para a bola aos 39 minutos do segundo tempo, deu uma paradinha
e bateu firme, no canto esquerdo do goleiro Andrada que foi para o
lado certo, mas não conseguiu evitar o gol. Enfurecido, o goleiro socava
o chão enquanto uma multidão de jornalistas, fotógrafos e penetras
invadiam o gramado para reverenciar Pelé. O Rei correu para o fun-
do do gol, pegou a bola e como um troféu a ergueu. Foi cercado
por uma multidão e carregado nos ombros da galera. Em pleno
momento de glória e consagração Pelé deu a seguinte declaração:
“Vamos proteger as criancinhas necessitadas”, na época foi taxado
de demagogo mas 50 anos depois vemos que Pelé tinha toda razão.
Durante a comemoração do milésimo gol, Pelé recebeu de um tor-
cedor vascaíno uma camisa do Vasco da Gama com o número 1.000
e de forma muito simpática e gentil vestiu a camisa e deu uma volta
olímpica no estádio, retribuindo assim todo o carinho que recebeu
do torcedor adversário naquela noite.
Ao longo de sua vitoriosa carreira, Pelé marcou 1.284 gols das mais
variadas formas possíveis: pé direito, pé esquerdo, cabeça, falta, pê-
nalti, bicicleta, placa, etc. Certamente cada um deles tem o seu valor,
mas o milésimo ocupa um lugar especial no hall dos grandes feitos
do Rei do Futebol.

Foto: Internet / D
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Freguesia recebe
primeira pedalada

Cerca de 200 pessoas participaram da
primeira pedalada “Vai de Bike Fregue-
sia”, ocorrida no dia 20 de outubro
no bairro de mesmo nome. A concen-
tração aconteceu no Rio Office & Mall
(antigo Rio Shopping) e os ciclistas
percorreram as seguintes vias: Estrada
do Gabinal, Rua Tirol, Rua Araguaia,
Rua Comandante Rubens Silva, Es-
trada dos Três Rios, Estrada do Ba-
nanal e Largo da Freguesia.
O evento organizado pela Agência
Interagir e Renovar teve como objeti-
vo cobrar das autoridades públicas
antigas solicitações da população

incluindo a construção da malha
cicloviária e a implantação de medidas
sustentáveis para o bairro, que reva-
lorizem seus espaços culturais e
ambientais. “Apesar de a chuva ter atra-
palhado um pouco, tudo transcorreu
sem incidentes. Tivemos um retorno
favorável e ainda conseguimos mobi-
lizar diversos moradores ao movimen-
to”, comemora André Fonseca, presi-
dente da Agência Interagir e Renovar.
A próxima pedalada “Vai de Bike
Freguesia” está prevista para acon-
tecer no dia 8 de dezembro no
mesmo local.

Foto: Christian M
attos
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Evite usar o celular se estiver
conectado à rede elétrica
O celular é algo que as pessoas gostam tanto, que não
conseguem largá-lo nem quando o dispositivo está com a
bateria sendo recarregada na tomada.

Embora o aparelho seja importan-
te para a nossa comunicação, é im-
prescindível estar atento a alguns cui-
dados a respeito do seu manuseio.
No ano passado, um estudante de 16
anos morreu eletrocutado ao aten-
der o celular após desconectá-lo da
tomada e inserir o cabo na entrada
USB do computador, para continuar
a recarga. O caso ocorreu no Ceará
e trouxe à tona o perigo de usar o
aparelho enquanto estiver conectado
à rede elétrica.
Especialistas explicam que um cur-
to-circuito ou até mesmo incêndios
provocados por carregadores de
celular é algo muito raro, mas o
risco existe. O ideal é nunca mexer
no aparelho com a pele úmida,
manter em dia as revisões perió-
dicas na rede elétrica das residên-

Fotos: D
ivulgação

cias e carregar o aparelho em casa.
Segundo a Light, é essencial utili-
zar sempre equipamentos adequa-
dos e em bom estado (e de acor-
do com a voltagem indicada pelo
fabricante), evitar o uso de ben-
jamins e não manusear o telefone
celular enquanto o mesmo estiver
conectado à tomada.
Apesar de serem mais caros, os car-
regadores originais passam por ins-
peção e têm a certificação da
Anatel (Agência Nacional de Te-
lecomunicações), por isso são mais
seguros. Quando a bateria está
completa, eles suspendem o carre-
gamento sozinhos. Mas, mesmo as-
sim, nunca se esqueça de desconectar
os plugs da tomada após o uso, e,
claro, jamais utilize o celular enquan-
to ele estiver recarregando.

O prazo para o recadastramento
de celulares pré-pagos em todo
o estado do Rio de Janeiro se
encerra no dia 16 de novembro.
Os usuários deverão atualizar
suas informações nas respecti-
vas operadoras e, quem não fi-
zer o procedimento pode ter a
linha bloqueada.
Os clientes que utilizam paco-
tes pré-pagos que precisam
realizar o recadastramento se-
rão acionados pelas operado-
ras via mensagem de texto, li-
gações ou pop-ups nas telas
dos celulares. O procedimen-
to será aplicado apenas aos

Pré-Pago
Clientes de celular pré-pago deverão fazer recadastramento
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o usuários com pendências
cadastrais. As operadoras tam-
bém disponibilizaram canais de
atendimento para fornecer mais
informações sobre o recadas-
tramento, como páginas espe-
cíficas nos sites e números, con-
forme dados da Anatel.
A medida visa auxiliar no
combate a fraudes cometidas
por meio de linhas pré-pagas.
Segundo a Anatel, a atualiza-
ção das informações sobre os
usuários veio em resposta a
problemas identificados pela
ausência de registros preci-
sos sobre os clientes.

Fonte: Agência Brasil
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A LINHA AMARELA É DO RIO

Segundo a própria Lamsa, em-
presa que administra a via, o
faturamento com o pedágio che-
ga a um milhão de reais por dia.
É o pedágio mais caro do mun-
do, cobrado para ligar dezesseis
bairros do mesmo município.
A atitude do prefeito Marcelo
Crivella, que, indignado pelo não
cumprimento de uma decisão ju-
dicial mandou derrubar a praça
do pedágio, representou o sen-
timento de todos os motoristas
que pagam R$15,00 ou mais por
dia para transitar pela sua pró-
pria cidade.
O Executivo fez sua parte, e
o Legislativo também. Como

vereador, encabecei a discussão
na Câmara contra essa cobran-
ça abusiva. Além disso, entrei
com uma ação civil no Ministério
Público para assegurar o direito
da população de não pagar este
valor absurdo, e sim cerca de
R$2,00, em apenas um sentido.
De acordo com estudos técni-
cos já realizados, esta seria
uma tarifa justa e suficiente
para garantir a manutenção da
Linha Amarela.
No dia 5 de novembro, por 47
votos a zero, o projeto de lei com-
plementar 143/2019, que autoriza
o Município a encampar a opera-
ção e a manutenção da via, foi

INFORME SOCIAL

aprovado em segunda discussão
na Câmara. Horas depois, me
dirigi à praça do pedágio da Linha
Amarela, onde pude acompanhar
a retirada das cancelas e a felici-
dade dos motoristas que passa-
vam por ali sem ser extorquidos.
Sim, extorsão é a palavra corre-
ta, pois, segundo o Tribunal de
Contas do Município, o valor co-
brado a mais da população é
equivalente a R$480 milhões.
Isso porque, segundo um estudo
feito pela Prefeitura, desde o iní-
cio da cobrança de pedágio, em
1998, até o fim de 2018, passa-
ram pela via 151.282.630 veícu-
los a mais do que havia sido pro-
jetado na modelagem financeira.
Quando eu era criança, tinha dois
sonhos – o de ser jogador de fu-
tebol, que realizei vestindo a
camisa do Flamengo, meu clu-

Há 22 anos, uma obra grandiosa mudou a vida
dos moradores de Jacarepaguá. A Avenida
Governador Carlos Lacerda, idealizada na déca-
da de 60, finalmente saiu do papel e ganhou o ape-
lido de Linha Amarela. O novo trajeto facilitou a
vida de milhares de pessoas, que passavam horas
dentro do transporte público para chegar ao trabalho.
Mas a conta chegou. E chegou cara demais.

be de coração, e o de ajudar a
minha cidade, o que tenho o pri-
vilégio de fazer hoje na função
de vereador. Como fui nascido
e criado em Jacarepaguá, tenho
um carinho especial por este
bairro e sempre estarei ao lado
de seus mais de cento e cin-
quenta mil moradores.
Quantas e quantas vezes
passei por aquele pedágio
imaginando o esforço que um
pai de família faz para sepa-
rar esta quantia do seu salá-
rio suado. Quinze reais por
dia são trezentos por mês.
Trezentos reais que ele dei-
xa de gastar no mercado
para dar a uma empresa
cada vez mais milionária.
Há quem diga que este im-
bróglio pode afastar os inves-
timentos, mas eu discordo. O
empresário honesto e correto
não vai deixar de investir no Rio
de Janeiro. O correto é acabar
com a corrupção e fazer cum-
prir a lei federal 8.987/95 de
concessões, que prevê modi-
cidade da tarifa.
A novela, que já está sendo cha-
mada de “A dona do Pedágio”,
deve render ainda muitos capí-
tulos, mas vocês podem ter cer-
teza de que acompanharei cada
um deles e lutarei para que os
direitos da nossa população
sejam respeitados. Esta é e
sempre será minha missão
como vereador do Rio de Janei-
ro. Se Deus quiser teremos um
final feliz.

Felipe Michel
Vereador da Cidade do Rio de Janeiro

felipemichel.rj@gmail.com
@felipemichelrj (redes sociais - Facebook e Instagram)

Vereador Felipe Michel no pedágio da Linha Amarela
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BodyBoard na Barra

O posto 3 da Praia da Barra da Tijuca sediará
entre os dias 15 a 17 de novembro a segun-
da edição do “BodyBoard Legends”, que reú-
ne grandes nomes do esporte durante as dé-
cadas de 80 e 90 com os apreciadores da
modalidade da nova geração.

O evento visa proporcionar à população um
olhar mais atento às causas sociais de inclu-
são por meio do esporte, acessibilidade e
conscientização ambiental.

Foto: Internet / D
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Pink Floyd no VillageMall

O tributo possui além de efeitos visuais, proje-
ções em Mapping 3D e um palco temático. O
show conta com orquestra ao vivo regida por
maestro que agrega ainda mais qualidade e eleva
o nível musical do espetáculo.

Dia 16, às 22h.

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

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

Dias 4,5,6,11,12 e 13 - Oficina de Dan-
ças Urbanas com Hugo Oliveira. Interes-
sados enviar e-mail para: teatrosesi.jacare-
pag@firjan.com.br com nome, idade e
telefone ou procurar a bilheteria do tea-
tro com identidade e CPF. Vagas limita-
das. Das 18h às 21h20. Entrada franca.

Dia 7 - Peça teatral "Olhos D'água", ba-
seado no Conto Olhos D’ Água de Con-
ceição Evaristo, nas poesias de Elaine
Freitas, e apresentando Tatiane Vilela. O
espetáculo chega aos palcos conectando
escritoras e propondo uma visão poético
corporal a partir do elemento água. Às 20h.
R$22 (inteira) | R$11 (meia).

Dia 8 - Peça teatral "Diário de um louco"
apresenta a adaptação do conto de
Nicolai Gogol. Atuação e direção de pro-
dução Fábyo Rolywer. Às 20h. R$ 20 (in-
teira) | R$ 10 (meia).

Dia 10 - A peça teatral infantil "Obmela - A
origem das chuvas" mistura teatro e músi-
ca e convida o público a viajar nas desco-
bertas da pequena deusa que faz chover.
Às 17h. R$12 (inteira) | R$6 (meia).

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

Dia 21 (até dia 30) - "Peça do Casamen-
to" - Após trinta anos juntos, uma crise
obriga um casal a revisar suas vidas e,
assim, aprender algo sobre si mesmos e
sobre o outro. Com Eliane Giardini e An-
tonio Gonzalez. Texto de Edward Albee.
Direção e adaptação Guilherme Weber.
Quinta, sexta e sábado, às 20h. R$ 30
(inteira) | R$ 15 (meia).

Dia 27 - Show com a cantora Luciana
Mello, apresentando sucessos de sua
carreira e do álbum “Na luz do samba”.
Às 20h. R$34 (inteira) | R$17 (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 14 - Stand up comedy com Fabio Rabin,
com o espetáulo "Tá embaçado". Sessões
às 19h30 e 22h. Para detalhes consulte o
site do teatro.

Dia 16 - Pink Floyd Experience in Concert
Às 22h.

Dia 17 - Espetáculo infantil "Show do Bita"
- Intitulada “Dentro do Mundo Lá Fora”,
reforça uma mensagem que é essência
do fenômeno infantil: o incentivo às brin-
cadeiras ao ar livre, estar em contato com
outras crianças e viver momentos de ale-
gria, carinho e diversão. Às 17h30.

Dia 20 - Abba Mamma Mia - Espetáculo
internacional em tributo ao Abba. Às 21h.

Dia 21 - Elvis The Concert - Gilberto
Augusto é responsável por interpretar
Elvis com talento, potencial vocal e mui-
to carisma junto com o Grupo Musical
Memphis, o quarteto Memphis Boys e as
Sweet Girls. Às 21h.

Dia 22 - Afonso Padilha apresenta seu
stand up "Alma de Pobre". Sessões às
19h30 e 22h. Para detalhes consulte o
site do teatro.
Dia 23 - Show com a banda Renato e seus
Blue Caps. Às 22h.

Dia 23 e 24 - Espetáculo infantil "Show da
Luna - Ao Vivo de Natal". Às 15h.

Dia 29 - Rolando Boldrin - No espetácu-
lo, conduzido com voz e violão, o artista
revela ao público, com muito humor e
emoção, toda a riqueza do canto e da
prosa do nosso povo. Às 21h.

Foto: D
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Uma das grandes cantoras da música popular
brasileira, Luciana Mello, apresenta sucessos de
sua carreira e do álbum “Na luz do samba”.

Dia 27, às 20h. R$34 (inteira) | R$17 (meia).

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

Luciana Mello no Teatro Sesi

Foto: D
ivulgação
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Receitas

FÁTIMA GUERRA
GOURMET

FATIMA@ALFABUFFET.COM.BR

Picadinho de carne com purê de aipim

Olá amigos!  A receita deste mês certamente agradará a muitas pes-
soas. Ela utiliza como ingrediente principal, o aipim (também conhe-
cido como mandioca, ou macaxeira, dependendo da região do País).
Ele é uma planta nativa da América do Sul, que já era cultivada pelos
índios antes da chegada dos portugueses ao Brasil, sendo a base da
alimentação que consumiam.

Receita

PICADINHO
INGREDIENTES
• 1 fio de óleo
• 1 xícara de cebolas picadas
• 3 dentes grandes de alho picado
• 1 quilo de coxão mole ou patinho limpo cortado em cubos
• Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
• 1 xícara de tomates picados com pele e sementes
• ½  xícara de pimentão verde cortado em cubos
• ½  pimenta dedo-de-moça picada e sem sementes
• Salsinha e cebolinha picadas a gosto
• 500 ml de vinho tinto seco
• 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
• 300 ml de água

MODO DE PREPARO
• Aqueça em fogo médio uma  panela com óleo e coloque as cebolas

picadas, o alho picado e doure levemente por 2 minutos;
• Adicione 1 quilo de coração de coxão mole limpo cortado em cubos

e tempere com sal e pimenta-do-reino moída a gosto;
•  Acrescente os tomates picados com pele e sementes, o pimentão verde

e refogue por 12 minutos. Junte ½ pimenta dedo-de-moça picada, salsinha
e cebolinha picadas a gosto e misture;

• Despeje 500 ml de vinho tinto seco, 2 colheres (sopa) de extrato de
tomate, deixe o álcool evaporar e adicione 150 ml de água e cozinhe
por 15 minutos pingando o restante da água de vez em quando;

• Apague o fogo e reserve.

PURÊ DE AIPIM
INGREDIENTES
• 400 ml de leite
• 600 gramas de aipim sem casca cozido, sem miolo e ralado grosso
• 100 ml de manteiga de garrafa
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO
• Em uma panela em fogo médio, coloque o leite e, quando começar a

ferver, adicione o aipim sem casca cozido, sem miolo e ralado grosso;
• Mexa até engrossar por aproximadamente 1 minuto e incorpore 100 ml

de manteiga de garrafa. Cozinhe por mais 1 minuto e 30 segundos, tempere
com sal a gosto, apague o fogo e reserve;

• Como sugestão de acompanhamento, use uma farofa de farinha de
mandioca.

Aconteceu no bairro...

FESTINHA ANIMADA
O Grupo de Voluntários Emmanuel visitou no dia 29 de
setembro o Lar Integrado Amor Puro (LIAP), na Curicica,
levando até os portadores de necessidades especiais
abrigados no local uma festinha com direito a teatrinho e
foto maluca.

Se você perdeu ou encontrou algum objeto ou documento no BRT, pode
comparecer no setor de Achados e Perdidos, que fica no CCO, prédio ao
lado do Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca. O atendimento é de segunda
à sexta-feira, das 8 às 20 horas, e no sábado, das 9 às 14 horas. É possível
também realizar a consulta no site brt.rio, na seção Achados e Perdidos.

Utilidade Pública

Descubra como proceder em casos de
objetos achados ou perdidos no BRT

OUTUBRO ROSA
Professor Silmar com as alunas de zumba da Praça do Skate, no
aulão do dia 3 de outubro.

Foto: D
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Sobre a proibição de blitzes
O plenário da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
votou e aprovou no dia 4 de abril
deste ano o projeto de Lei 03/2019,
de autoria do deputado estadual
subtenente Bernardo (PROS), que
suspende as blitzes de trânsito rea-
lizadas pela Polícia Militar.

Horóscopo

MALU RODRIGUES
ASTRÓLOGA,

MALUCATAO@GMAIL.COM

Signo de Escorpião:

Previsão astrológica
do mês de novembro

Áries (21/03 a 21/04): o pla-
neta Marte está dando aque-
le empurrão para que você
tome a iniciativa agora e não
desista.

Peixes (20/02 a 20/03): Netuno
está em aspecto de conflito
com a lua, sendo assim, não
fique só. Desfrute da presen-
ça de seus amigos.

Aquário (21/01 a 19/02): as di-
ferenças nos possibilitam a en-
xergar nos outros o que falta em
nós e a partir dessa análise, nos
tornamos pessoas melhores.

Capricórnio (22/12 a 20/01):
que momento bom para enca-
rar a realidade da sua vida.
Lembre que vão os anéis, mas
ficam os dedos.

Sagitário (22/11 a 21/12): esse
excesso de drama não é  da sua
natureza sagitariana, veja as
coisas de forma mais realista.

Escorpião (23/10 a 21/11): gran-
de poder de atração, você deve
aproveitar essa energia para
transformar algo que está guar-
dado no peito e que nada vale.

Libra (23/09 a 22/10): momento
ideal para concluir projetos e
trabalhos que estavam na ga-
veta. Você se surpreenderá
com o resultado.

Virgem (23/08 a 22/09): Mer-
cúrio é seu planeta regente to-
cando Vênus. Você perceberá
quanta meiguice existe nas
suas palavras.

Leão (22/07 a 22/08): se você
não controlar o seu ego vaido-
so, não chegará a nenhum acor-
do. Afinal, saber lidar com a
diferença é ser inteligente.

Câncer (21/06 a 21/07): cuide
da sua família, todos vão recu-
perar aquele elo de amor, gra-
tidão e alegria. Será bom de-
mais.

Gêmeos (21/05 a 20/06): você vive
um momento de inspiração literá-
ria, faça a sua história, comece a
escrever poemas, contos e sua ima-
ginação fluirá.

Touro (21/04 a 20/05): poderá
surgir uma forte atração com
uma pessoa que esteja ao seu
lado. Você será surpreendida e
vai gostar.

São pessoas persistentes naquilo que desejam e jogam fora o que não
serve mais. Planeta: Plutão. Elemento: água. Cor: vermelha. Pedra: rubi.
Partes do corpo: órgãos sexuais e intestinos.

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) Granizo
A chuva de granizo causou estragos, e não granito.
2) Incomodar
Bruno não quis incomodar o chefe, e não encomodar.
3) Subsídios
Várias pessoas necessitam de subsídios do governo,
e não subzídio.

Roubo, tráfico e milícia
impactam a vida da população

No encontro foi apresentado o atu-
al delegado Gustavo Rodrigues, ti-
tular da 41ªDP (Tanque), que escla-
receu a diferença entre as atuações
das polícias. “A Polícia Civil investi-
ga a infração penal, enquanto a Mi-
litar realiza o policiamento ostensi-
vo”. Já o delegado André Barbosa,
titular da 28ªDP (Campinho) ressal-
tou que as denúncias realizadas pela
população estão auxiliando muito o
trabalho da delegacia.
A plenária destacou os inúmeros as-
saltos com motos ocorridos na região
e solicitou providências das autorida-
des de segurança. O major Figueiredo,
do 18ºBPM esclarceu que o Legislativo
determinou a suspensão das blitzes
(confira a Lei no box abaixo).  Na oca-
sião, produtores culturais questiona-
ram o embargo para a realização de
eventos. “A negativa existe pela
intempestividade que o evento pode
ocasionar. Existem normas a serem
seguidas e nem sempre o que é apre-

Autoridades posam para foto após encontro

sentado no ofício condiz com a reali-
dade”, frisou Figueiredo.
Outro assunto de destaque foi o cres-
cente número de vendedores ambu-
lantes irregulares na região. A Guar-
da Municipal expôs que medidas es-
tão sendo tomadas para evitar a de-
sordem pública. O comandante San-
tos, da 7ª GPM (Jacarepaguá), apontou
que o órgão conta atualmente com um
efetivo reduzido, o que implica na
necessidade de um prazo maior para
atender as demandas.
O secretário Miranda comunicou que
participou do 7º Fórum da AISP, em
que foi elaborada a proposta para
tornar os Conselhos Comunitários de
Segurança deliberativos. O documento
já foi encaminhado para a aprovação
do governador do Rio Wilson Witzel.
A próxima reunião será na última quin-
ta-feira deste mês, no dia 28 de no-
vembro, na sede do 18ºBPM, loca-
lizada na Estrada do Pau-Ferro, 435
– Pechincha.

Cerca de 50 pessoas compareceram à penúltima reu-
nião do ano do Conselho Comunitário de Segurança
da 18ªAISP, ocorrido no dia 31 de outubro, no Bosque
da Freguesia.
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