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JORNAL A VOZ DO CIDADÃOBR
RÁDIO

A VOZ DO CIDADÃOBR

Ouçam: radioavozdocidadaobr.listen2myshow.com
Música e Infor mação
Rua da Pátria 714 Água Santa- Rio de Janeiro

Atendimento Individualizado
e com hora marcada para:
- Incontinência Urinária
-Incontinência fecal
-Disfunções sexuais
femininas
-Flacidez dos músculos
perineais
-Dor pélvica crônica
- Preparação para Parto
(Gestantes)

99854-4733
98382-2459
Fisioterapia Pélvica

Av Monsenhor Félix 937
Irajá- Rio de Janeiro
2471-6768/ 2475-2019
3357-2683

Av Ministro Edgard Romero 931B
Vaz Lobo Tel:3391-6676 Érick Alves
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A Voz do CidadãoBR e mais publicidade na Rádio A Voz do
EDITORIAL:
CidadãoBR radioavozdocidadaobr.listen2myshow.com)
Querido(a) amigo(a) empresário(a), comerciante, nosso Jornal de
Querido(a) amigo(a) empresário(a) comerciante, queremos
Bairro A Voz do CidadãoBR está trabalhando para melhor servi-lo.
para
o bem de todos nós, voltar com o nosso Jornal de Bairro
Fundado em junho de 2003, o Jornal de Bairro A Voz do
A
Voz
do CidadãoBR impresso colorido, com seu anúncio
CidadãoBR tem uma tiragem de dez mil exemplares mensais e
colorido no impresso e no site e com mais uma chamada
circula nos seguintes bairros do Rio de Janeiro: Àgua Santadiária
na nossa rádio por uma colaboração de R$50 por mês
Bonsucesso- Cordovil- Engenho de Dentro- Irajá- Jardim Américaa
ser
paga
todo dia 05 de cada. O Jornalista Responsável
Madureira- Méier- Parada de lucas- Penha- Ramos- Vila da
Penha- Vaz Lobo- Vista Alegre. Em agosto de 2017 o Jornal de
André Costa, desde junho de 2003 realiza mensalmente o
Bairro A Voz do CidadãoBR ganhou a sua versão digital on line
Jornal Impresso A Voz do CidadãoBR, tem 14 anos de
colorida e já pode ser visto em todo o Rio de Janeiro- Brasil e
carreira e é Filiado a ABI Associação Brasileira de Imprensa e
Mundo através do site www.avozdocidadaobr.com.br Em 08 de
é Jornalista Profissional Registrado no Ministério do
setembro de 2017 fundamos a Rádio A Voz do CidadãoBR que é
Trabalho. Precisamos uns dos Outros, juntos somos fortes,
ouvida no Rio de Janeiro, no Brasil e no Mundo. Somos o único
Seja você também um apoiador cultural, fiquem com o Nosso
Jornal de Bairro do Rio de Janeiro que oferece publicidade no (
Jornal
de Bairro A Voz do Cidadãobr on Line+ Impresso+
Jornal de Bairro A Voz do CidadãoBR Impresso com uma Tiragem
Rádio.Tel
3372-7760 Email: andrecastedorj@bol.com.br.
mensal de dez mil exemplares mais publicidade no Jornal on Line

ANDRÉ LUIS CASTEDO

Anuncie já sua empresa aqui. Vamos trabalhar juntos..

EXPEDIENTE DO JORNAL

A VOZ DO CIDADÃOBR
Jornalista Responsável: André Costa
Edição 164 : Novembro de 2017
Distribuição Gratuita
Gráfica Sumaúma
Atendimento 9hs às 17hs
www.avozdocidadaobr.com.br
Tel: 3372-7760

J.R PRÓTESE DENTÁRIA
Conserte sua Dentadura
Sem sair de casa
Tel: 3624-0354
97077-9010
Ricardo

BAZAR DIANE

Precisou de òculos
de qualidade e menor
preço, procure já
a Ótica Vista Alegre
Av Brás de Pina 2047
Vista Alegre
Tel:3351-8026

Cursos de violão- Guitarra
Contra baixo- Bateria- Teclado
Piano- Canto- Cavaco
Banjo- Teoria musical
PRIMEIRA MENSALIDADE GRÁTIS
Rua José Sombra 101-Irajá
Tel:3361-7212
Rua Nunes Alves 56- sala 301
Tel:2775-0796 D.Caxias

COBEMA
MEIER FLORES Comércio
e Beneficiamento
de
Madeiras
LTDA
Rua Carolina Santos
Madeiras em geral,
Em frente ao número 219d colas, puxadores, etc
de Pina 2013
Esquina com a Rua Dias da Cruz Av Brás
Vista Alegre
Tel:3391-1322
Tel: 3902- 2946
3391-2200

SERRALHERIA
ELIAS

BAR DO KAPENGA

EDN SALÃO DE FESTAS

Cerveja gelada
Refrigerantes
Lanches
Rua Tejupá 58
Vila da Penha
Vale a Pena Frequentar
Kapenga

Aniversários- 15 anos- Casamentos- Bodas
Eventos Empresariais- Formaturas
Rua Barão de Melgaço 520
Cordovil- Rio de Janeiro
Celular: 964510980

ÓTICA VISTA ALEGRE

Grades- Portões- Coberturas
Reparos- Consertos
Rua Eng Lafayete Stocler
1239 Na Vila da Penha
98243-1874

FÁTIMA´S EXCURSÃO

Rua da Inspiração 367 A
Vila da Penha
Tel: 2481-5882
Zé Carlos

BAR DO JOAQUIM

Servimos almoço- Petiscos
Cerveja gelada- Refri
Estrada da Àgua Grande
680- Vista Alegre
Tel: 7873-3928
Joaquim

ESCOLA DE MÚSICA

50,00
MESSIAS
REI DO LANCHE

Sucos- Hamburguer
Hot Dog- Refrigerantes
Rua Honório de Almeida
Esquina com
Av Brás de Pina
Vista Alegre
tel:2481-7674\ 2481-7663

SERVIÇOS

Pedreiro- Ladrilheiro
Pintura- Etc
Telefone: 9938-21759
Hélio

Viagem para Conservatória: Dias 20-21-22 de
Outubro de 2017. Viagem para Poços de Caldas
dias 09-10-11-12 de novembro de 2017.
Informações e Reservas Tel: 3371-6935/ 99921-3220
Ligue e peça a programação e Faça a sua Resrva.

KIOSQUE HC

Carne de sol, Cerveja- Refrigerante
Filé- Aperitivo- PeixesOutrosPraça da Cetel em frente ao 108
Tio Carlos e Tio Hélio

VAGAS DE GARAGEM

Vagas de Garagem valor
R$170
Praça da Cetel
Telefone:
9938-21759
Hélio
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CHURRASCARIA TOCA
DO BOI DE VISTA
ALEGRE

Sua refeição na Churrascaria
Toca do Boi será sempre uma
experiência única e muito
agradável, seja para almoço,
j a n t a r, c o m e m o r a ç õ e s o u
reuniões de negócios a
Churrascaria Toca do Boi é
sempre uma excelente opção
aqui no Pólo Gastronômico de
V i s t a
A l e g r e .

O

ESPORTES
FLAMENGO: Em Jogo contra o Grêmio lá em Porto
Alegre, Técnico Rueda critica postura do Fla contra o Grêmio:
'Um a um não é a morte' Grêmio 3X1!

FLUMINENSE: Técnico Abel cita 'jogo perfeito' e

resgate da confiança: 'Vamos ficar mais leves'
Treinador do Fluminense valoriza postura contra
'adversário superior', esquece eliminação na SulAmericana e tira pressão das costas na reta final: 'Estava
pesado o negócio' BOTAFOGO:Má fase de uns,
desatenção de outros: o que o Bota precisa melhorar pela
v a g a n a C o p a L i b e r t a d o r e s
Uma vitória em cinco jogos, jejum de gols de atacantes
concorrentes e falta de criação são barreiras que o
Glorioso precisa ultrapassar para não colocar a
Libertadores a perigo VASCO DA GAMA: Presidente
do Vasco Eurico Miranda reafirma que o Vasco chegará
na Libertadores 2018? após empate
Presidente cruz-maltino apareceu no meio da entrevista
coletiva do técnico Zé Ricardo após empate com o Vitória
no Maracanã. SELEÇÃO BRASILEIRA: A
Seleção brasileira fecha o ano de 2017 enfrentando
Japaão e Inglaterra. Principais nomes do Brasil, os craques

melhor churrasco gaúcho
do Rio de Janeiro está
aqui pertinho de você, no
Pólo Gastronômico de Vista
Espetos de carne circulando e
Alegre. Venha apreciar nossas
balcão
de pratos diversos com
suculentas carnes, preparadas
saladas em salão espaçoso de
com o mais alto padrão. Confira
muitas mesas.Uma das
também nosso delicioso buffet
churrascarias mais antigas do
que conta sempre com os
Bairro
de Vista Alegre, a Toca do
melhores e mais variados pratos.
Boi
é
muito
conhecida e um local
Tudo isso em um ambiente
d e r e f e r ê n c i a n o P o l o Neymar e Philippe Coutinho ainda serão avaliados pelo
moderno, aconchegante e
Gastronômico.
Fica na Avenida departamento médico. O camisa 10 do Paris Saint-Germain,
f a m i l i a r . Av dos Italianos 753- Rocha
Miranda
Brás de Pina, 2830.
Nosso Jornal
A Voz do Cidadãobr ensina Como
Chegar: Av. Braz de Pina 2830 Vista Alegre Rio de Janeiro - RJ.
Linhas de ônibus disponiveis: 349
- 561 - 562 - 629 - 639 - 774 - 905 920 -928 - 942 - 951

Praça oito de maio 102- Rocha Miranda
Tel: 4108-7723/ Zap 98610-6090

está com um edema muscular na coxa esquerda, o que o tirou
de combate, quando o PSG derrotou o Angers. Já Coutinho,
que também teve um problema no músculo da coxa, foi
ausência do Liverpool nos dois últimos jogos do time de Jürgen
Klopp. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgará,
em breve, a condição física da dupla.
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A DECADÊNCIA DA
AUTORIDADE

Hospitais do município
sofrem com superlotação e
falta de medicamentos

105,9FM

Em nosso Jornal de Bairro apenas
narra os fatos que acontecem no
cotidiano no dia a dia dos brasileiros.
Já houve um tempo em que os jovens
temiam o inferno e não levantavam a
mão para ofender as mães, os mais
velhos e os amigos, senão os braços
secariam como galhos. O medo
maior era olhar pra trás e se
transformar em estátua, não se devia
olhar no espelho quando estivesse
relameando, devia-se honrar os pais
e mães. Era um tempo de crenças,
valores e princípios definidos.
Vivemos hoje uma época de
desregramento e ausência de ética
nos comportamentos que se inicia
nas famílias, estende-se nas escolas
e desagua nos representantes eleitos
pelo povo. Palavras de desrespeito,
corrupção e desonra fazem parte do
cotidiano e assustam menos do que
mula-sem-cabeça, que antigamente
assustava as crianças que
desobedecdiam aos pais. Políticos
barganham votos por cargo, juizes
vendem sentenças, policiais
assaltam, delegados extorquem,
bombeiros aprovam obras que
podem custar vidas. A lei já não
condena os excessos da sociedade.
A perda da autoridade se traduz no
crescente desrespeito as normas, a
desordem na política, no trânsito, a
criminalidade nas ruas, da agressão
ao homicídio. Alunos questionam o
saber dos professores, jovens
maltratam os velhos, filhos agridem
os pais, filhos agridem as mães,
filhos agridem os avós, alunos não
respeitam os professores, políticos
não cumprem a lei que eles mesmos
fizeram, as punições são frágeis.
Como, então construir uma
autoridade familiar que não se
justifica somente pela tradição, que já
não é mais respeitada, nem se apoie
na repressão, que é cada vez menos
temida? O que acontece em nosso
cotidiano, em muitas familias, o que
estamos vivendo no Brasil. A
autoridade dos pais, já não é
respeitada por muitos filhos, já não é
um dado natural. Cabe as familias
procurarem, cada vez mais, manter
relações afetivas de acolhimento,
confiança e proteção aos filhos, além
de transmitir os conceitos de atitudes
éticas sempre, amor e respeito aos
nossos semelhantes, valores éticos
morais e religiosos, cidadania, todos
queremos apenas um País melhor.

Com esse Anúncio
consumindo R$50
você ganha
uma sobremesa
Pétit Gateau

Com dificuldades de se movimentar e
desorientado, o aposentado José de Aguiar,
Rua Camaquam 250
de 88 anos, peregrinou por quatro horas até
Quitungo
conseguir ser atendido no Hospital
Tel:
2086-0060
Municipal Salgado Filho, no Méier. Ele foi
recusado no Hospital Estadual Carlos
Chagas, em Marechal Hermes, e nas
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de
Ricardo de Albuquerque e de Madureira.
Diante do diagnóstico de acidente vascular
cerebral, o paciente conseguiu a 101ª vaga Na compra de uma refeição grátis
Guaracamp. Na compra de 14
na superlotada emergência do hospital, que
refeições a 15 refeição é grátis.
tem capacidade para apenas 36 doentes. —
Atendemos a partir das 10hs
O meu pai com AVC, e eu tive que passar por
Aceitamos cartões sodexo,
tudo isso. Gente, cadê o dinheiro dos meus
VRefeição,TRestaurante
impostos? O meu pai não é bicho. Eu pago
Disk Quentinha 98935-7655
imposto, sou uma contribuinte — desabafa
3450-4518 Alexandre.
Marilândia Guimarães, de 61 anos, filha do
aposentado. O idoso foi levado para a sala
vermelha, onde ficam os doentes em estado
muito grave. No setor, há quatro vagas, mas
José foi o décimo paciente internado. As
salas amarelas, uma para homens e outra
para mulheres, também estavam
superlotadas. A demanda por atendimento é
tão grande que os pacientes também
Consultoria Financeira e Tributária
ocupam o corredor principal da emergência,
98854-5058///
onde contamos 18 pacientes. Havia desde
Email: paula.fiscal@hotmail.com
vítimas de AVC até quem aguardava a
www.excellenciacontabil.com.br
cirurgia para a retirada de pedra da vesícula.
O caos do setor pode ser percebido até
mesmo na falta de roupa de cama para os
doentes. Mas o drama de quem depende da
saúde pública não para por aí. Uma médica
CIVIL- TRABALHISTA- FAMÍLIA
que estava de plantão contou que
Av Brás de Pina 2033- sala 202
constantemente falta material básico, como
Vista Alegre- Rio de Janeiro
algodão e luvas: — Esse paciente (o
Tel: 2489-2086\ 98640-1310
aposentado José de Aguiar) não é da área
do Salgado Filho, mas o hospital não pode
RICARDO COELHO
se negar a atender. Os hospitais estão em
OAB RJ 40.955
condições precárias, e o resultado é a
superlotação aqui. Enfrentamos aqui uma
operação de guerra, o que só é possível

CIDA QUENTINHAS

ADVOGADOS ASSOCIADOS

graças à dedicação dos
funcionários. ALÉM DA
SUPERLOTAÇÃO, FALTAM INSUMOS.

Até 2038, a Prefeitura do Rio precisa pagar
R$ 6,9 bilhões em empréstimos realizados,
especialmente, para obras de mobilidade
ligadas à Olimpíada 2016 . Porém,
conforme afirmou o prefeito Crivella, se não
houver renegociações com os bancos, a
situação pode atingir em cheio os
servidores, com o atraso de salários.

Devido a isso Profissionais da
Educação da Arte e da Saúde
municipal estão passando
dificuldades sem receber salários .

Jornal A Voz do CidadãoBR__

A Cultura é a Alma de
Uma Nação!

Artistas e funcionários técnicos e
administrativos alegam que não
receberam o salário de setembro, não
tiveram qualquer sinalização de que
receberão o de outubro e também
aguardam o 13º de 2016. Com um
repertório variado, que foi do clássico ao
samba, o coro, o balé e a orquestra
sinfônica do Theatro Municipal
mobilizaram centenas de pessoas, em
um protesto artístico contra o atraso dos
salários dos funcionários da instituição. A
situação atinge tanto os artistas quanto
os funcionários. Eles alegam que não
receberam o salário de setembro, não
tiveram qualquer sinalização de que
receberão o de outubro e também
aguardam o 13º do ano
passado.Inaugurado em 1909, o Theatro
Municipal tem cerca de 550 funcionários.
É vinculado à Secretaria de Estado de
Cultura do Rio e sofre os impactos da
crise financeira que atinge o governo
estadual. No dia 9 de maio, os
funcionários já haviam realizado uma
manifestação. Na ocasião, conseguiram
receber os salários devidos de 2017. Mas
o 13º de 2016 continuou pendente e os
pagamentos dos meses seguintes
voltaram a atrasar. A Escola de Dança
Maria Olenewa, sediada no Theatro
Municipal, não foi atingida pela crise.
Seus recursos são garantidos pela
Associação de Amigos da Escola de
Dança Maria Olenewa (Amadança), uma
entidade sem fins lucrativos criada em
1985, que gere as atividades usando

VASSOURAS IRAJÁ

Atacado e Varejo
Rua Pedro Teixeira 556 Irajá
Tel: 3371-9922// 2471-1432
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recursos obtidos com a contribuição
mensal dos alunos, doações e bilheteria
CICLE ESPORTE VISTA ALEGRE
de apresentações. O ato foi realizado na
escadaria do Theatro Municipal e se
encerrou ao som da música Apesar de
Você, de Chico Buarque, cantada com a
participação do público. "Os funcionários
querem trabalhar. o Theatro Municipal só
continuou com as portas abertas durante
todo este ano porque os funcionários se
nagaram a cruzar os braços. Esta casa é
uma responsabilidade cultural do Poder

Público. As pessoas pagam impostos
para ter cultura a sua disposição no
Município do Rio de Janeiro. Esta não
é uma casa para dar lucro, para
render dinheiro. É um teatro para
retornar às pessoas aquilo que elas já
pagam diariamente", afirmou o
violinista Ayran Nicodemo, presidente
da Associação da Orquestra do
Theatro Municipal. Tereza Cristina
Ubirajara é bailarina do Theatro
Municipal há 36 anos. Hoje ela não
dança mais, porém integra cenas
como personagem. Para Tereza
Cristina, além do impacto financeiro
resultante do atraso dos salários, os
artistas sofrem com o abalo
psicológico. "Exercemos profissões
em que não podemos errar. Você não
pode subir ao palco atordoado com
seus problemas particulares, sem
foco no que está fazendo. É isso ai
nosso jornal está ao lado dos artistas
do Teatro Municipal do Rio de Janeiro,
trabalhou tem que receber, a cultura é
a alma de uma Nação de um País .

CONSERTO DE VÁLVULAS

Av Oliveira Belo 345 Loja B
Vila da Penha
Tel: 99979-0782

N

a foto acima Luís e Luís filho da Cicle Esporte
Vista Alegre. Pensando em dar uma Bicicleta de
presente para o seu filho e/ou neto no natal,
então procure já o Cicle Esporte Vista Alegre. Lá
existem profissionais qualificados para cuidar de todos
os detalhes de sua bicicleta. No Cicle esporte vista
alegre, você pode comprar bicicletas novas, de todos os
tamanhos, tipos, acessórios, equipamentos, peças e
ferramentas. Nossa oficina possui equipamentos, de
alta qualidade. Todo serviço é feito para acima de tudo,
garantir a satisfação dos nossos clientes. O Cicle
Esporte Vista Alegre, conta com uma competente
equipe de mecânicos capacitados e experientes e
oferecemos produtos das principais marcas, pelos
melhores preços do Rio de Janeiro. O Cicle Esporte
Vista Alegre
oferece Revisão, Regulagem,
manutenção, recuperação, centragem, montagem.

CICLE ESPORTE VISTA ALEGRE
Estrada da Água Grande, 1208, loja B
Cep 21230355 Rio de Janeiro
Telefone: 3372-11373372-1158

J. S EPORTES VISTA ALEGRE

Estrada da Água Grande 1190Bairro:Vista
AlegreCEP:21230-355Cidade/Município:Rio de
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F E I J O A D A D A
PORTELA: Na foto acima
Tia Surica da Portela. A
Feijoada da Família
Portelense acontece todo
primeiro sábado do mês e
começa às 13h e a
quadra da Portela fica na
Rua Clara Nunes, 81, em
Madureira. A entrada
custa R$ 25 (antecipada,
à venda na bilheteria da
escola) e R$ 30, no dia. A
feijoada custa R$ 20.
Maiores Informações:
(21) 3256-9411. Vale a
pena Conferir a Feijoada.

FEIJOADA DO IMPÉRIO
SERRANO: Parabenizamos a
Presidenta Vera e a Todos da
Escola pela brilhante
Conquista. A Feijoada da
Família Imperiana acontece
todo terceiro sábado do mês a
partir das 13hs na quadra do
Império Serrano. Que fica na
Avenida
Ministro Edgard
Romero 114 Em Madureira. As
duas Escolas de Samba,
Portela e Império Serrano todo
mês oferecem excelentes
opções de lazer para os
moradores de Madureira e
Bairros Vizinhos que amam um
bom samba e gente linda.

ANIVERSÁRIO DO LEITOR
ANDRÉ GONÇALVES PINTO.
Morador do Engenho de Dentro, que
fez aniversário no dia 15 de outubro e
recebeu a equipe do jornal de bairro A
Voz do CidadãoBR. Filho de Jorge e
Fátima, e irmão de Mônica. André é
casado com Patrícia. Torcedor do
Vasco da Gama. Espirita. Sobrinho de
Angela e primo querido de Luciene e
Viviane. Portelense de coração
acredita no Bi- Campeonato da Portela
no carnaval de 2018. Nosso Jornal
parabeniza o leitor e amigo André por
mais um ano de vida e deseja a ele e a
toda sua família os mais snceros votos
de saúde- sorte e sucesso!

O

O Veras Bar fica na
E s t r a d a d a Agu a
Grande 321 em Iraja.
Um ambiente familiar e
aconchegante.
Servimos almoço,
onde podem vir
deglustar de comida
caseira e noite curtir
de terça e quarta
Karaokê de quinta a
Domingo música ao
vivo. Oferecemos
também delicioso
churrasco a quilo e uma
festa tematica todo
segundo domingo do
m
ê
s
.

Vale muito a pena
conhecer essa casa
m a r a v i l h o s a .
Oferecemos delicioso
pao de alho e bolinho
d e f e i j o a d a .
O Veras Bar fica na
Estrada da Agua
Grande 321 em
I r a j a .
Levem a Família e
Boa Diversão
meus amigos!

Kiosque

da

Kika

fica na Praça da Cetel na Vila da
Penha. Jorge é carinhosamente
chamado por Jorge Espanhol e
Solange é carinhosamente
chamada por Kika. Por seus
queridos amigos e
frequentadores do local.
Sempre trabalhando e ajudando
a preparar os deliciosos
petiscos e o chorrasco servidos
no Kiosque da Kika. Um dos
frequentadores do Kiosque da
Kika, é o amigo Celso, que
frequenta o local para saborear
a cerveja mais gelada da Vila da
Penha, que é servida para todos
os frequentadores do Kiosque
da Kika. Um ambiente familiar,
repleto de gente amiga, bonita,

vale muito a pena conhecer o
Kiosque da Kika, e passar a
frequentar o Kiosque da Kika
com a família filhos e com os
n o s s o s a m i g o s .

Na foto acima Jorge Espanhol,
com o Jornalista André Luís
Costa do Jornal de Bairro A Voz
do CidadãoBR que é
frequentador do Kiosque da
K i k a
n a
C e t e l .
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CANTINHO DA SAUDADE
NO MÉIER- RIO DE JANEIRO

Na foto acima o amigo Alemão lá do Cantino da Saudade no
Méier- Que fica na Rua Dias da Cruz 250. A Festa de Natal do
Cantinho da Saudade será Realizada dia 17 de Dezembro de
2017 e nosso Jornal de Bairro estará Presente

GESSO VISTA ALEGRE

Rua Honório de Almeida 274 loja
Vista Alegre
Tel: 3391-8574/ 99556-7137
CABANA J.B
Aniversários- 15 anos- Casamentos- Bodas
Eventos Empresariais- Formaturas
Estrada Padre Roset 680 Vila da Penha
Tel: 96499-0488
Jorge Luís

HLO CONTABILIDADE

Avenida Brás de Pina 2752
Em Vista Alegre
Tel: 3351-1988
3391-6874
Anderssom
ESPAÇO ALEXANDRE
TEIXEIRA E FATINHA
CABELEIREIROS

Beleza e Estética
Rua Vila Pureza 148
Irajá
Tel:3013-1901

Na foto acima os amigos do Cantinho da Saudade que fica na Rua
Dias da Cruz 250 no Méier- Reunindo torcedores do América- do
Vasco- Botafogo- Flamengo e Fluminense num ambiente familiar e
totalmente de paz e de respeito ao próximo.

Zap 964775444

BAR DO CLEBINHO
Cerveja gelada- Refrigerantes
Tira gosto- Ambiente Familiar
Rua Honório de Almeida
Esquina com a Av Brás de Pina
Em Vista Alegre
Direção: José Cleber
Clebinho
KI DELÍCIA SORVETERIA
E AÇAÍ

Venda no atacado e no varejo
Mais de 40 sabores de sorvetes
Açaí, Milk Shake, Torta de sorvete
Rua Pereira de Araújo 47
Tel: 3391-2980 IrajáEstrada do Colégio 1088
Colégio
Tel:3048-0367 Léo
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que, embora os tratamentos
Percepção de
para aids sejam eficazes, a
pessoa infectada fica
pouco risco de
dependente do uso diário de
doenças faz
medicação. “Então, é uma falsa
noção
de que se tratar ele vai
pessoas não se
ficar bem”, disse. Segundo
protegerem durante Tânia Vergara, o tratamento
exige acompanhamento médico
o sexo
regular e tem efeitos colaterais.
A ampla divulgação de que a
Sífilis e hepatites. A única forma
aids é uma doença que tem
segura e eficaz de se prevenir
tratamento eficaz dá às
contra as ISTs é com o uso da
pessoas, a falsa sensação de
camisinha, que ressalta que as
proteção e faz com que elas não
pessoas lembram da aids, mas
se protejam contra essa e
se esquecem de outras
outras Infecções Sexualmente
doenças como sífilis e hepatites
Tr a n s m i s s í v e i s ( I S Ts) . A virais. “Estamos em uma grande
afirmação é da infectologista do
epidemia de sífilis há dois anos”,
Comitê de HIV/Aids da
destacou. Segundo Tânia,
Sociedade Brasileira de
mesmo contraindo a sífilis
Infectologia (SBI), Tânia
várias vezes, manifestada por
Vergara. A especialista alerta
feridas, corrimentos ou
que essa percepção de “pouco
verrugas ano genitais, as
risco de morte” por aids é
pessoas continuam se expondo
equivocada e não pode ser
à infecção por não se
confundida com uma segurança
protegerem. Segundo Tânia
de exposição indiscriminada ao
Vergara, a desproteção também
vírus. “A cura da aids não é uma
está relacionada à ideia de que
realidade ainda. E se não se
o prazer é a coisa mais
trata corretamente essa
importante. Ao mesmo tempo,
doença, que tem um potencial
segundo ela, se fala muito
alto de mortalidade, ela vai
pouco sobre sexualidade com
ocorrer. O desenvolvimento
os jovens. “Está cada vez mais
natural da doença sem controle
na escura as mídias ao invés de
é para a morte. Nos últimos
apenas se preocupar em fazer
cinco anos, o Brasil tem
publicidade precisam acima de
registrado uma média anual de
tudo informar a verdade e
41,1 mil casos de aids. A conscientizar a população.
infectologista da SBI explica

BAR DA DONA MARA

Cerveja- Refrigerantes- PetiscosAmbiente Familiar
Rua Gustavo de Andrade 208 Irajá
Dona Mara!

LEQUINHO LANCHES

De domingo a quinta feira
até 00:30hs- Rua Honório
de Almeida 123- Irajá
Venha Faça Seu Pedido
Faceboock: Lequinho
Lanches Gigabyte

979781244
966023966

CAFÉ BAR DO SERINGA

Cerveja gelada- Refrigerantes
51- Caldo Verde- sopahora
Ambiente familiar
Rua Carvalho Moutinho 50
Em RamosDireção: Seringa

SELF SERVICE SEM BALANÇA
Comida caseira pratos variados
Carnes diversas- Seis tipos
de saladas- De segunda à sabado
das 11hs às 15hs
Av Monsenhor Félix 659B
Em Irajá
Tel:3566-4672\ 7892-3347

TRAILER DA LOIRA
Crepes- Petiscos
Estrada Agua Grande
400- Vista Alegre
Funciona de 4 feira
à Domingo.
Verônica

