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FESTA ESPECIAL

Projeto ‘Amigos do Lixão’ comemora um ano 
e se prepara para grande ação especial de 

Natal no Jardim Gramacho. P. 2

O NATAL
E SUAS DELÍCIAS

FOTOS NÁDIA ROSA / DIVULGAÇÃO



Baixada

Projeto 
‘Amigos 
do Lixão’ 
comemora 
um ano
Grupo prepara para ação de 
Natal e precisa de doações

FOTOS DIVULGAÇÃO

Amigos se reuniram para ajudar moradores do Lixão de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. Dia 20, acontece a grande ação de Natal

C
om as festas de final 
de ano se aproximan-
do, vemos cada dia 
mais falarem sobre 

ações sociais. Muitos pos-
suem esse tipo de trabalho ao 
longo do ano e nesta época é 
intensificado, como o caso 
do Junior Telles, que após 10 
anos de ajuda aos moradores 
do Lixão de Jardim Grama-
cho, ele oficializou o projeto 
Amigos do Lixão ao lado de 
pessoas próximas no final do 
ano passado.

Hoje, residem no local, de-
sativado pela prefeitura em 
2012, ex-catadores e pessoas 
que trabalham com recicla-
gem e ganham um salário 
simbólico. A maioria vive 

sem trabalho, através de 
doações. Junior revela que 
no início sentia um pouco de 
vergonha de pedir ajuda às 
pessoas, mas percebeu que 
daria certo quando começa-
ram a procurá-lo.

“Frequento o lixão há qua-
se dez anos e, desde a primei-
ra vez que fui lá, me apaixo-
nei. Um local tão pobre e, ao 
mesmo tempo, as pessoas 
eram tão felizes e sempre te 
recebiam com um sorriso e 
muito amor. Sempre fui so-
zinho, levando o que podia. 
Aos poucos, alguns amigos 
foram aparecendo para aju-
dar. Em um mês foi um car-
ro, no outro dois e no tercei-
ro mês já levamos um cami-

nhão”, lembra Junior.
O projeto leva o número 

mínimo de 100 cestas bási-
cas mensalmente, além de 
engradados de água, cami-
nhão pipa, roupas e brinque-
dos. Também possui equipe 
de saúde com médicos, den-
tistas, psicólogos e nutricio-
nistas. O Amigos do Lixão 
conta com a colaboração de 
70 voluntários ativos e ins-
critos. A ajuda pode ser em 
forma de dinheiro, cestas 
básicas, alimentos não pe-

recíveis, água, materiais de 
higiene, entre outros itens.

E, para comemorar um 
ano do projeto, dia 20 será 
realizada a ação de Natal, 
ás 20h. Para mais conhe-
cer o projeto ou obter no-
vas informações e doações, 
os interessados podem en-
trar me contato através das 
redes sociais www.insta-
gram.com/amigosdolixao 
ou pelo telefone 98441-1935 
(Jéssica). Também há dis-
ponível uma vakinha on-

Desde a primeira 
vez que fui lá, me 
apaixonei. Um local 
tão pobre e, ao 
mesmo tempo, as 
pessoas eram tão 
felizes”
JUNIOR TELLES

Contribuintes que não receberam o carnê 
podem procurar a prefeitura ou na web

Belford Roxo dá 
desconto de 10% na 
cota única do IPTU

A Prefeitura de Belford 
Roxo já está se preparan-
do para emitir os carnês 
do IPTU 2021. Para os 
contribuintes que paga-
rem a cota única até 10 
de fevereiro, o desconto 
será de 10%. Caso não te-
nha recebido o carnê em 
casa ainda dá tempo de 
solicitar segunda via.

De acordo com o calen-
dário, não optando pelo 
pagamento da cota única, 
o contribuinte terá as se-
guintes opções: desconto 
de 5% em parcela única 
com vencimento até 10 de 
março; dez parcelas men-
sais e consecutivas, com o 
vencimento no dia 10 de 
cada mês, a partir de mar-
ço de 2021. Nesse último 
caso não haverá desconto.

O secretário municipal 
de Fazenda, Rafael Xavier 
de Albuquerque, desta-
cou que os recursos arre-
cadados com o IPTU são 
investidos em saneamen-
to, pavimentação, saúde, 

TopShopping recebe doação de brinquedos
Arrecadação de peças novas ou em bom estado de conservação acontece até o dia 22

Brinquedos serão para crianças atendidas pelo Instituto Meduca

Até o dia 22, o TopShopping 
promove a Campanha de 
Doação de Brinquedos, em 
parceria com o Instituto 
Meduca. Os clientes que ti-
verem brinquedos novos, ou 
usados e em bom estado de 
conservação, poderão entre-
gá-los no Top Atendimento, 
no 1º piso (Portaria A), das 
12h às 22h.

O Instituto atende mais 
de 200 crianças e adolescen-
tes, de 0 a 16 anos, através 

das atividades oferecidas, 
como capoeira, jiu-jitsu, 
muaythai, inglês e reforço 
escolar, na Comunidade do 
Dom Bosco, em Nova Igua-
çu, com o objetivo de pro-
mover a educação e o bem
-estar, assim como preser-
var o vínculo familiar.

O endereço do estabeleci-
mento comercial é Avenida 
Governador Roberto Silveira 
540, Centro de  Nova Iguaçu. 
Mais informações: 2667-1787.

Caxias Shopping recebe Feira Florescer 
com árvores e enfeites para o Natal
Evento será amanhã e domingo e vai ter itens de produtores dos arredores do município

Além das flores e suculentas, feira terá itens para a decoração de Natal

Amanhã e domingo, o Caxias 
Shopping vai receber mais 
uma edição da Feira Flores-
cer, um evento colaborativo 
que vai movimentar a eco-
nomia criativa do municí-
pio com pequenos artistas e 
produtores de flores de Nova 
Friburgo e arredores de Du-
que de Caxias. Além da expo-
sição de flores, suculentas e 
plantas ornamentais, o pú-
blico poderá nesta edição en-
contrar opções de árvores e 
enfeites de natal sustentáveis, 
como pingentes especiais, va-
sos decorativos e adornos.

Um dos destaques será 
uma árvore feita de arame, 
criada pelos artistas plásticos 
Silvia Blumberg e Edson Be-
zerra, em que o cliente pode-
rá customizá-la com peque-
nos vasos de plantas naturais, 
além de pingentes com men-
sagens especiais.

“A primeira edição foi um 
sucesso e ficamos muito feli-
zes em poder contribuir mais 
uma vez com um evento sus-
tentável e colaborativo, ainda 
mais nesta época do ano”, afir-
ma Adriana Rebouças, supe-
rintendente do Shopping.

A entrada é gratuita e 
evento acontece na Praça 
de Exposições do Shopping, 
próximo a CVC Viagens. 
O endereço do estabeleci-
mento comercial é Rodovia 
Washington Luíz 2895. Mais 
informações: 2784-2020.

O evento 

colaborativo 

pretende 

movimentar a 

economia criativa

line para ajudas (www.va-
kinha.com.br/vaquinha/
natal-amigos-do-lixao).

O sonho do projeto é ir 
além: o local já tem o espa-
ço para a construção de uma 
quadra poliesportiva. Hpa 
também o desejo de erguer 
uma estrutura para sala de 
aula, onde o foco é levar es-
porte e educação para os 
moradores, principalmente 
crianças e assim tentar mu-
dar a expectativa de vida de-
les, além da sede do projeto.

educação e em outros bene-
fícios. “Nos últimos quatro 
anos percebemos que a ci-
dade melhorou sua infraes-
trutura, pois diversos bairros 
receberam inúmeros servi-
ços. O IPTU pago é revertido 
em benefício para a popula-
ção”, concluiu, destacando 
que cerca de 100 mil carnês 
serão emitidos.

O IPTU poderá ser pago 
em qualquer agência bancá-
ria, caixas eletrônicos, casas 
lotéricas ou pela internet até 
o vencimento. Após a data li-
mite, somente no banco Itaú. 

O contribuinte que não re-
ceber o carnê pode procurar 
o Balcão do IPTU para emis-
são de segunda via que a pre-
feitura disponibilizou. A sala 
funciona de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, ao lado es-
querdo da entrada do prédio, 
na Rua Floripes Rocha 378, no 
Centro. Outra opção é emitir a 
guia diretamente no site pre-
feituradebelfordroxo.rj.gov.
br clicando no ícone Emissão 

da segunda via de IPTU. 

Moradores podem solicitar a segunda via do carnê pessoalmente
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E
sse ano, desejamos comemorar 
o Natal e celebrar a vida como 
nunca antes, afinal tem sido um 
ano muito difícil. Esse será um 

Natal de esperança e nada como do-
çuras natalinas para tornar esta data 
ainda mais especial. Pensando nisso, 
a confeitaria Sonhos de Açúcar, de Ni-
lópolis, traz novas ideias. No cardápio, 
guloseimas para todos os gostos.

“Há cinco anos, espalhamos doçura 
nos lares de muitas famílias e quando 
chega essa época nossos clientes já cor-
rem para reservar rabanadas rechea-
das, que são sucesso por aqui. Elas têm 
a fama de serem as melhores do mun-
do (risos)”, afirma Fabiana Santos, pro-
prietária da confeitaria artesanal So-
nhos de Açúcar.

Como viveremos um período de fes-
tas atípico, com a recomendação de co-
memorar apenas com os familiares de 
casa, a Sonhos de Açúcar reduziu o ta-
manho das tortas para atender melhor 
a necessidade dos clientes.

“Apostamos num cardápio pocket 
com a seleção das nossas sobremesas 
mais queridas, que são nosso refres-
cante pavê de panetone com mousse de 
maracujá e nossa cheesecake de frutas 
vermelhas. Ainda acrescentamos uma 
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Cheesecake 
da confeitaria 

de Nilópolis 
Sonhos de 

Açúcar

Baixada

torta brownie com noz pecã, doce de 
leite caseiro e merengue maçaricado 
para trazer um quê de novidade e matar 
a vontade dos chocólatras”, destaca ela

A Sonhos de Açúcar também oferece 
opções personalizadas para presentes. 
Assim, os clientes vão fazer a diferença 
na vida das pessoas queridas, mesmo a 
distância. Afinal, Natal é uma época de 
demonstrar afeto e gratidão.

“Essa é a nossa aposta para o Natal 
2020: sobremesas tradicionais, como 
nossas amadas rabanadas, cheias de 
memórias afetivas e num tamanho que 
atenda às atuais necessidades dos nos-
sos clientes”, ressalta Fabiana.

Para mais detalhes sobre os demais 
sabores, valores, doces e entregas da So-
nhos de Açúcar ou fazer encomendas, 
o interessado deve entrar em contato 
através do e-mail projetosonhosdea-
cucar@gmail.com ou pelas redes so-
ciais @sonhosdeacucarporfabianasan-
tos ou @sonhosdeacucarprafestejar. 
Entregas disponíveis para todo o estado 
do Rio de Janeiro.

Pavê 

de panetone 

com maracujá 

e Torta brownie 

também fazem 

sucesso

Confeitaria de Nilópolis lança 

VERSÃO POCKET PARA O NATAL 
Entre as opções de sobremesas estão 
tortas e rabanadas de diversos sabores

Há cinco anos, espalhamos 
doçura nos lares de muitas 
famílias e quando chega 
essa época nossos clientes 
já correm para reservar 
rabanadas recheadas”

Há 
rabanada 

tradicional, com 
doce de leite ou 

Nutella
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