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Coral dos Canarinhos 
lança clipe inédito

Diante da necessidade de alteração do 
local onde funciona a unidade do Ponto 

de Apoio contra o coronavírus, montado em 
frente ao terminal rodoviário, em Itaipava, o 
governo municipal resolveu reorganizar o 
novo polo de atendimento. 

Foto: Divulgação
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Momentos de grande 
expectativa

Carlos Gama
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 PONTO DE LUZ
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Inaugurada nova maternidade do HAC
A entrega dos 17 novos leitos, na unidade do 

Hospital Alcides Carneiro amplia as vagas 
que vêm transformando o hospital na refe-
rência de tratamento e internação infantil no 
município pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ecolas recebem kits 
musicais e esportivos
Os ventiladores, kits musicais e materiais espor-
tivos para escolas que foram adquiridos pelo po-
der público no ano passado,  antes da pandemia 
e entregues neste ano para a Educação.
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Ofi cinas online 
gratuitas no Petrópolis 

Fondues, Racletes, Caldos 
e Cremes

Coronavírus: ponto de apoio em 
Itaipava passa a funcionar na UBS

IMCE vai republicar  
edital para a cultura
O Instituto Municipal de Cultura e Esportes 

vai selecionar até 100 projetos de apre-
sentações culturais pela internet. 

Foto: Divulgação

Cirurgia plástica: botox 
ou preenchimento?

Dr. Márcio Guimarães
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Venha nos conhecer 
quando acabar o isolamento 

social. Você vai adorar!

A MAIS COMPLETA 
INFRAESTRUTURA
 EM ITAIPAVA PARA 

EVENTOS EM 
GERAL

VARIEDADES

  

Cirurgia Plástica: Botox 
ou preenchimento?

Dr. Marcio C. Guimarães
Titular da Soc. Bras. de Cirurgia Plástica - Especialista em Cirurgia 

Plástica pelo CRM.RJ
E mail: drmarcioguimaraes@yahoo.com.br

Site: www.drmarcioguimaraes.com.br
Clínica Petrópolis (24) 2249 9750 / Clínica Itaipava (24) 2222 3727 

A corrida pelo reju-
venescimento está 

cada vez mais acelera-
da. Está havendo um 
verdadeiro bombardeio 
de produtos e nomes, 
e está ficando muito 
difi cil  para os clientes 
acompanhar esta evo-
lução. A todo instante 
surge um novo nome 
que faz coisas com no-
mes estranhos, e que 
no fundo tem o objetivo 
de rejuvenescer. Dentre 
estas informações existe 
uma que vem gerando 
uma enorme quantidade 
de dúvidas, decidimos 
então, esclarecê-la.  A 
pergunta é: - “Dr. devo 
usar botox ou fazer um 
preenchimento? 

Vamos  começar 
pelo botox. A toxina bo-
tulínica (Xeomin, Botox, 
Dysport) é uma substân-
cia injetável que tem a 

função de diminuir a contra-
ção muscular, ela não ser-
ve para fazer preenchimen-
tos de rugas. A toxina, uma 
vez aplicada, faz as rugas 
diminuírem ou desaparece-
rem temporariamente (3 à 
6 meses), pela ausência de 
contração muscular. 

Quando se deseja 
corrigir um espaço vazio, 
como nos sulcos nasoge-
nianos (marionetes) e men-
tonianos (bigode chinês), o 
procedimento a ser utiliza-
do deve ser um preenchi-
mento. Os preenchimentos 
podem ser temporários ou 
defi nitivos. Entre os tem-
porários os mais comuns 
são o ácido hialurônico e 
a gordura. Estes preenchi-
mentos podem durar de 3 
meses `a  2 anos, sendo 
que a gordura é o menos 
previsível devido ao alto 
grau de absorção e, portan-
to, perda do resultado. Em 

compensação, a própria 
paciente é a fonte da 
substância, e em casos 
de grandes áreas para 
serem tratadas, como 
nádegas e depressões de 
cicatrizes,  pode vir a ser 
a melhor opção.  

O colágeno já foi 
usado, mas  porque ne-
cessita de teste alérgico 
previamente à injeção, foi 
abandonado. Os bioes-
timuladores de colágeno 
tomaram o seu lugar, pois 
não precisam de teste 
alérgico previamente. O 
acido hialurônico é muito 
bom para várias regiões, 
e tem a vantagem de 
ser fornecido com várias 
densidades e tipos de 
elasticidade . Isto aumen-
ta o seu alcance poden-
do ser usado para tratar 
desde a região perilabial 
(rugas em torno da boca) 
e lábios, até “olheiras” 
e depressões maiores 
como as da maçã do rosto 
e outras. 

Entre os preenchi-

mentos permanentes 
(que não são absorvi-
dos), o mais utilizado 
foi o PMMA. Tem a van-
tagem de um resultado 
duradouro, mas deve ser 
utilizado com cautela por 
ser difícil de ser retirado, 
caso o resultado não 
agrade. Por esse motivo, 
e alem disso, por seu 
uso ter sido associado 
a reações tardias, está 
sendo evitado. Temos 
usado um recurso inte-
ressante para os clientes 
que estão em duvida 
sobre o possível resul-
tado dos preenchimen-
tos, chama-se “FT-fi lling 
test”. Trata-se de uma 
aplicação, com efeito 
temporário entre 3 e 4 
horas, para que o cliente 
veja se o preenchimento 
a ser realizado, está 
de acordo com as suas 
expectativas. 

Dessa maneira, o 
cliente em dúvida, pode 
ter uma idéia do que 
pode ser seu resultado. 

MOMENTOS DE GRANDE
EXPECTATIVA

Os meios de comu-
nicação durante os 
últimos cem anos 

foram objeto de acentuado 
crescimento. Isso é uma 
verdade incontestável.
A imprensa, o cinema, a 
televisão e as viagens es-
paciais trouxeram a espe-
rança de que estávamos 
prestes a viver fases de 
verdadeiros sonhos. Na 
verdade, nós, os orgulho-
sos fi lhos do Planeta Terra, 
ainda que em silêncio, pas-
samos a esperar cada vez 
maiores realizações. 

Afi nal, a evolução da 
Ciência nos últimos séculos 
foi incontestável... 

A vacinação trouxe a 
promessa de vida longa e 
saudável. Pelo caminhar 
das descobertas, a promes-
sa dos cientistas foi de que 
os seres humanos iriam vi-
ver muito mais – e melhor!

No entanto, repentina-
mente, partindo da Ásia, um 
vírus misterioso subitamen-
te surgiu, fazendo com que 
os seres humanos refl itam e 
constatem que ainda temos 
muito que evoluir!

Não estava no julga-
mento dos cientistas a pos-
sibilidade do surgimento 
de um vírus com tamanha 
capacidade de proliferação 
e de letalidade! A ciência 

avançara muito e os efeitos 
danosos, se surgissem, se-
riam rapidamente sanados.

Na verdade, quando 
começaram a surgir os 
primeiros sinais de extrema 
gravidade, apesar do avan-
ço da Ciência em geral, a 
orientação geral foi que nos 
protegêssemos com o ne-
cessário isolamento social.

Feito o isolamento so-
cial, surgiram os primeiros 
sinais de que estávamos (e 
ainda estamos), destruindo 
a Natureza. Florestas são 
dizimadas, os mares estão 
sendo poluídos, o ar que se 
respira em alguns países 
está irrespirável. São sim-
ples exemplos! 

Tanto isso é mais ver-
dade que baleias foram 
vistas nadando tranqui-
lamente até mesmo nas 
poluídas águas da Baía de 
Guanabara.

Teria a Doutrina Espí-
rita alguma explicação a 
respeito? Possivelmente 
sim! Vejamos.

Em 18 de março de 
1860, quando foi lançada, 
em Paris, a segunda edição 
de O Livro dos Espíritos, 
este veio dividido em quatro 
partes, de acordo com o 
tema tratado.

Pois bem! A terceira 
parte veio sob o título de 
‘Das Leis Morais’. Repa-
remos, por oportuno, que 
não são dogmas ou manda-
mentos, mas simplesmente 
alguns ensinamentos com 
o sugestivo nome de ‘Leis 
Morais’.

Analisando mais deti-
damente verifi camos que, 
nas páginas de ‘O Livro dos 
Espíritos’ existe um capítulo 
com o sugestivo nome de 
‘Flagelos destruidores’.

E o novo Coronavírus 
19 é ou não um ‘Flagelo 
Destruidor’?

Qual a razão que, espi-
ritualmente, explica o surgi-
mento do COVID 19?

Voltaremos ao assunto 
na próxima edição.

‘

Estamos autorizados a aulas
 individuais de tênis.

Venha praticar seu esporte favorito

MAIS INFORMAÇÕES:
(24) 2222 2019

(24) 98839- 7916 Whatsapp
itc@compuland.com.br

ESTAMOS SELECIONANDO
 INTERESSADOS PARA PARCERIA
 NO BAR/RESTAURANTE MANDE

 A SUA PROPOSTA!
EMAIL: itc@compuland.com.br

O Itaipava Tênis Clube está localizado no
 meiodas montanhas, num dos melhores climas 

da região serrana.
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O Hospital Alcides 
Carneiro (HAC), 

passou a contar, a par-
tir do dia 15/07, com 
mais 17 leitos da nova 
maternidade da unida-
de hospitalar. A entrega 
amplia as vagas que vêm 
transformando o hospital 
na referência de trata-
mento e internação in-
fantil no município pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). Com os novos 
leitos, a unidade soma 
66 vagas específicas ao 
atendimento à mulher e 
maternidade em geral, 
número acima do preco-
nizado pelo Ministério 
da Saúde de acordo com 
a população atendida 

O prefeito Bernardo 
Rossi conferiu, no 

dia 15/07, os ventiladores, 
kits musicais e materiais 
esportivos para escolas 
que foram adquiridos 
pelo poder público no 
ano passado (antes da 
pandemia) e entregues 
neste ano para a Educa-
ção. Ainda não há data 
de retorno para as aulas 
na rede municipal, mas 
quando o atendimento 
voltar, os alunos pode-
rão conferir os produtos 
que serão distribuídos 
nas unidades educa-
cionais da rede. Só de 
ventiladores,  foram 
adquiridos cinco mil 
unidades, kits musicais 
são 25 conjuntos com 
28 instrumentos em cada 
e mais de 4.500 itens 
de materiais esportivos 
escolares.

Com relação aos ven-
tiladores, foram compra-
dos cinco mil unidades a 
partir de adesão a ata do 
Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Edu-
cação ou seja, o governo 
federal abriu um grande 
processo de compra e as 
prefeituras interessadas 
tiveram a oportunidade de 
adquirir e pagar por todo 

material recebido. No 
caso de Petrópolis, o pro-
cesso de compra foi feito 
em 2019 e os materiais 
foram entregues neste 
ano. O investimento é de 
cerca de R$ 640 mil reais, 
provenientes de recursos 
próprios.

No caso dos kis mu-
sicais, foram comprados 
25 conjuntos, um inves-
timento de cerca de R$ 
390 mil reais, também 
proveniente de recursos 
próprios. 

A Secretaria de Edu-
cação também adquiriu 
material esportivo escolar 
para abastecer as unida-
des da rede municipal de 
Educação: mais de 4.500 
mil itens. No depósito já 
estão armazenadas bo-
las de basquete, futsal e 
vôlei, handebol, futebol, 
society, além de bola para 
deficientes (com guizo).

Foram adquiridos 
também redes de bas-
quete, futsal e vôlei, 
tabuleiros de xadrez e 
dama, raquete de tênis 
de mesa, kit de badmin-
ton, kit de frescobol e 
raquete de tênis de mesa, 
velotrol e cones para cir-
cuitos, além de coletes 
para futebol.

Fundamentada no CDC, 
o compromisso de 

ajuste de conduta para 
evitar a judicialização de 
processos, já que o acordo 
firmado por intermédio do 
órgão de defesa do consu-
midor tem valor de título 
executivo extrajudicial

O Procon municipal 
vem realizando audiências 
de mediação de confli-
tos entre consumidores e 
prestadores de serviços 
ou empresas. A medida, 
com base legal no Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC), artigo 113, tem o 

Educação: escolas recebem kits 
musicais e materiais esportivos

HAC ganha nova maternidade com 17 leitos

em Petrópolis e região, 
fixado em 60 leitos.

O investimento total 
de R$ 20,8 milhões inclui 
os R$ 13 milhões que a 
Faculdade de Medicina 
destinou como pagamento 
pelo uso do espaço como 
hospital-escola, e mais 
R$ 7,8 milhões que a Pre-
feitura empregou para a 

compra de material, como 
equipamentos de aneste-
sia, incubadoras, moni-
tores, mesas cirúrgicas e 
desfibriladores, entre ou-
tros materiais destinados, 
também, às demais áreas 
de atendimento. O Cen-
tro Obstétrico, entregue 
em 1º de fevereiro deste 
ano, oferece quatro salas 

de parto, sendo uma de 
pré-parto, duas de parto 
e uma de pós-parto, além 
de 10 leitos de apoio para 
o acolhimento de gestan-
tes. Segundo o prefeito 
Bernardo Rossi, o au-
mento na quantidade de 
vagas inauguradas, hoje, 
vai fazer a diferença em 
relação ao atendimento 
de toda a população da 
cidade.

Com mais essa inau-
guração, a maternidade 
do Hospital Alcides Car-
neiro aumenta em 30% 
sua capacidade de aten-
dimento, o que contribui 
ainda mais com a unida-
de, que tem uma média 
mensal de 250 partos. 

Procon/Petrópolis promove audiências de conciliação de conflitos

A prefeitura planeja 
o retorno das aulas 

presenciais do programa 
Agita Petrópolis no mês 
de agosto. Para garan-
tir a total segurança 
dos alunos, estão sendo 
adquiridos tapetes sani-
tizantes, termômetros e 
álcool em gel, e só serão 
permitidas as atividades 
para o público adul-
to. Até o momento, os 
professores de Educa-
ção Física responsáveis 
pelos 17 núcleos do 
programa (que atende 

regularmente cerca de 
2,5 mil pessoas) estão 
usando as redes sociais 
para ensinar exercícios 
que podem ser realiza-
dos em casa.

Os núcleos que aten-
dem adultos são nove:  
Contorno, Centro, Os-
valdo Cruz, Bataillard, 
Madame Machado, Alto 
da Serra (no CRJ), Vila 
Rica, Caxambu e Casca-
tinha. A Superintendên-
cia de Esportes e Lazer 
ainda planeja o novo for-
mato de turmas de acor-

do com o espaço usado 
em cada bairro. "As tur-
mas serão com menos 
alunos e vamos oferecer 
mais horários", explicou 
Leandro Kronemberger, 
superintendente de Es-
portes e Lazer.

Em meio à crise do 
coronavírus e a neces-
sidade do isolamento 
social, desde março, 
estão sendo publicados 
vídeos nas redes sociais 
da prefeitura com dicas 
de exercícios. São ati-
vidades que lembram 

as aulas presenciais de 
ginástica e de dança. O 
objetivo é estimular a 
prática esportiva neste 
período.

Além do Agita Pe-
trópolis, o Festival das 
Comunidades, os Jogos 
Estudantis Unificados de 
Petrópolis (Jeups) e os 
eventos esportivos tam-
bém estão suspensos. O 
Circuito Imperial de La-
zer (na Av. Barão do Rio 
Branco e da Rua Impera-
dor) também não estão 
funcionando.

PMP planeja retorno das aulas do Agita Petrópolis 

objetivo de evitar a judi-
cialização dos processos e 
também de firmar acordos, 
por intermédio do órgão 
público, gerando um do-
cumento com obrigação 
para as partes.

Recentemente, um 
desses casos realizados 
pelo Procon envolveu um 
consumidor que comprou 
móveis para um empreen-
dimento e um prestador de 
serviço de marcenaria. O 
responsável pelo empreen-
dimento encomendou um 
certo número de cadeiras 
e mesas. Veio a pandemia 

e o prestador de serviços 
não conseguiu cumprir 
o estipulado na compra. 
Depois de frustradas as 
tentativas entre as partes 
para chegar em um acor-
do, o dono do restaurante 
procurou o Procon.

Durante a pandemia, 

através dos canais de aten-
dimento (e-mail, telefone 
e WhatsApp) o Procon 
tem realizado cerca de 100 
atendimentos diários por 
telefone e mais 30 de aten-
dimentos de urgência todos 
os dias. Houve um cresci-
mento de mais de 60%.

Foto: Divulgação
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Ação da LBV I   

Ação da LBV II

Campanha solidária
A rede de supermercados Armazém do Grão está comemorando seus 12 anos de fundação 

com promoções e ofertas, mas também promovendo uma grande campanha social. O 
objetivo é doar mais de 50 toneladas de alimentos para 12 instituições da cidade: Lar Nossa 
Senhora das Graças, APAE, Comunidade Jesus Menino, Sociedade Pestalozzi, Lar de Idosos 
Morada do Sol, Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos (APPO), Educandário 
Terra Santa, Ong Sal para a Terra e Projeto C3.

Em Petrópolis, o Centro 
Comunitário de Assistên-

cia Social da Instituição, em 
parceira com a Secretaria de 
Assistência Social do muni-
cípio, benefi ciou com cober-
tores, por meio da Campanha 
“Diga Sim!”, da LBV, as 
famílias em situação de vul-

nerabilidade social da área de 
abrangência do CRAS Centro. 

Participaram dessa inicia-
tiva solidária junto à equipe da 
LBV, a secretária de Assistên-
cia Social Denise Quintella e 
a técnica do CRAS Centro, 
Tatiana Furtado. Acesse lbv.
org e faça sua doação!

Na região serrana do RJ, a 
Legião da Boa Vontade 

(LBV) benefi cia famílias aten-
didas no Centro Comunitário 
de Assistência Social com cestas 
de alimentos não perecíveis e 
kits com produtos de higiene e 
limpeza para o enfrentamento 
da pandemia do novo corona 

vírus. Por isso, a Unidade da 
LBV, no bairro Cascatinha, em 
Petrópolis, realizou a iniciativa, 
por meio da campanha S.O.S 
Calamidades, que mobiliza vo-
luntários dos diversos setores da 
sociedade para, em parceria com 
órgãos ofi ciais, promover ações 
emergenciais em todo o país.

Coral dos Canarinhos lança clipe inédito   
A composição mais famo-

sa feita sobre o texto da 
oração da Ave Maria, a “Ave 
Maria de Gounod” foi a can-
ção escolhida pelo Coral dos 
Canarinhos de Petrópolis para 
ser gravada durante a quaren-
tena. O clipe especial, feito à 
distância, foi lançado no dia 
11/07, no Facebook.

Este evento é importan-
te para manter os coralistas 
motivados e para de alguma 
forma retribuir o carinho que 
do público que sente saudades 
das apresentações,o maestro 
Marco Aurélio Lischt, anteci-
pa que outros materiais estão 
sendo produzidos pelo coral e 
serão lançados em breve.

Este ano, o Coral dos Ca-
narinhos comemora 78 anos de 
existência, dedicado à música 
sacra. Já o Coral das Meninas 
chega aos seus 32 anos, parte 
desse tempo exaltando a música 
popular brasileira, mas também 
a música sacra. O Instituto dos 
Meninos Cantores de Petrópo-
lis (IMCP) oferece formação 
coral inteiramente gratuita. O 

objetivo é transformar a reali-
dade dos integrantes, por meio 
da integração e do convívio, 
formando cidadãos conscientes.

Para a manutenção do traba-
lho, o IMCP conta com doações 
que podem ser depositadas na 
conta da Instituição no Banco 
Bradesco, agência 6349, conta 
corrente 7546-9, sob o CNPJ 
31.164.007/0001-72.

Guia C. Michelin Ano 20
Nestes tempos em que te-

mos precisado nos reno-
var o lançamento da 20ª edição 
do Guia de Gastronomia, Hos-
pedagem e Lazer de Petrópolis, 
Itaipava e Arredores, da jor-
nalista e escritora Christiane 
Michelin seguiu, também, 
novos padrões. Aconteceu 
noúltimo dia 10/07 através de 
uma postagem especial nas 
redes sociais da autora- Face 
book e Instagram(quando ela 
contou onde e como poderão 
ser adquiridos os exemplares 
desta edição histórica). 

As novidades, entretanto, 
não pararam por aí.  Houve 

sorteios de algumas das gos-
tosuras que seriam servidas no 
coquetel de lançamento, dentre 
as quais, espumante Locanda, 
uma caixa de produtos da Pasto 
com Amore di Daniela Varan-
da, uma refeição e salgados 
assados de Cida Pais do Delícia 
e Requinte e brownies da Papa 
Bolo. Vale dizer que esta edi-
ção, que pode ser adquirida na 
livraria Nobel presencialmente 
ou via delivery ou com a própria 
autora, através do seu whatssa-
pp 98813 7041, e, neste caso, 
com direito a autógrafo  Não 
apenas por se tratar de uma edi-
ção comemorativa dos 20 anos 

ininterruptos da publicação, 
trata-se de uma edição única, 
que merece ser guardada, por 
seu valor histórico, já que traz, 
também, uma refl exão sobre a 
pandemia e o momento atual 
que o mundo atravessa. 

Foto: Divulgação
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A 11ª edição do Petrópolis Fondues, Racletes, Caldos e Cremes 
não está restrita aos restaurantes. O evento, aberto no dia 3, tem 

ofi cinas gratuitas todos os sábados, tudo online e gratuito. A proposta 
é garantir ao público a oportunidade de preparar, em casa, receitas 
encontradas nos cardápios de diferentes estabelecimentos da cidade.

 As ofi cinas são transmitidas pelo instagram do Petrópolis Con-
vention & Visitors Bureau (PC&VB, o Visite Petrópolis. Para acessar, 
basta ir em https://www.instagram.com/visitepetropolis/.

 
Confi ra a programação:
>> Dia 18/07 (sábado) às 17h:
"Harmonização Européia - Gastronomia e cerveja a favor do paladar"
com Chef Germana Mathias - Cervejaria Bohemia
 
>> Dia 25/07 (sábado) às 17h: a defi nir
 

Petrópolis Fondues, 
Racletes, Caldos e Cremes tem 

ofi cinas online gratuitas

O evento 
O Petrópolis Fondues, 

Racletes, Caldos e Cremes 
é organizado pelo Petrópolis 
Convention & Visitors Bureau 
(PC&VB) e faz parte do 
calendário ofi cial da cidade. 
Neste ano, a proposta foi 
adaptada ao momento que 
o país atravessa, de enfren-
tamento ao coronavírus. 
Seguindo rígidas regras de 
segurança sanitária e res-
peitando o distanciamento 
recomendado, 42 restau-
rantes lançaram mão da 
criatividade para oferecer 
aos clientes, até o fi m do mês 
opções diferentes em seus 
cardápios. 

Em tempo de cuidados 
redobrados para preservar 
a saúde, o público pode se 
deliciar com os pratos nos 
estabelecimentos, ou optar 
pelo sistema de delivery, ofe-
recido pela primeira vez por 
muitos dos participantes.
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O Campeonato Carioca acabou com algumas 
refl exões: ganhou o melhor time, mesmo sem 
jogar o seu melhor futebol na decisão. Teve mais 
pontos no total, melhor ataque e maior número de 
vitórias. Apenas uma derrota quando jogou com 
time sub-20, já que os titulares ainda estavam 
voltando das férias.

O Fluminense se esforçou ao máximo, e nas 
três partidas decisivas conseguiu apenas uma vez 
jogar bem, mesmo assim não teve condições de 
ganhar nenhum dos jogos. Tem uma garotada de 
fi bra, mas ainda investiu em jogadores de mais 
idade e sem condições física adequada. Fica 
como lição.

O protocolo médico, que foi tanto criticado pela 
imprensa esportiva, foi um sucesso, e nenhuma 
baixa ocorreu. Mostrou que o futebol, e qualquer 
outra atividade, sendo levada a sério, e com con-
troles, pode ser realizada, sem um bloqueio total 
na vida das pessoas.

Ainda não temos uma resposta fi nal sobre 
a permanência do técnico do Flamengo, Jorge 
Jesus, mas será uma pena perdê-lo. Em um 
ano perdeu quatro jogos apenas, ganhou cinco 
campeonatos e fi cou invicto em todos os jogos no 
Maracanã. Estatística fantástica.

O Botafogo vem sofrendo com processos ju-
diciais por não conseguir pagar salários de atletas 
e funcionários. Ficam sonhando em se tornar uma 
S/A, mas se demorar um pouco mais vai faltar 
clube para ser gerenciado.

O Vasco está mais calmo, mas com os mes-
mos problemas do Botafogo. Tem uma torcida 
muito maior que pode ajudar a recuperar, mas esse 
ano teremos eleições, e São Januário é um barril 
de pólvora nessa época. risco muito grande , até 
por que será no meio do Campeonato Brasileiro.

Essa semana já recomeçam os maiores cam-
peonatos estaduais, como São Paulo, Rio Grande 
do Sul e Minas.

Brasileirão marcado para meados de agosto, 
e Libertadores em setembro. Se não existir mais 
mudanças na nossa vida por causa do Covid 19, 
estaremos voltando à uma rotina, diferenciado, 
é claro, mas já mais próxima do nosso normal 
esportivo.

NBA retorna agora também, e o futebol ame-
ricano já em refi namento para reiniciar em fi nal 
de agosto. Champions League da Europa entra 
na fase fi nal em agosto. A mudança por causa 
da pandemia é de tudo ser disputado apenas em 
uma sede.

 

BÊBADOS
Um sujeito estava cambaleando pelo 
estacionamento lotado, estava cutu-
cando a porta de cada carro com uma 
chave. O guarda, vendo aquela cena 
foi ver o que estava acontecendo e 
lhe perguntou:
 -Qual é o problema, meu amigo?
 - Perdi meu carro... Responde o 
sujeito.
– O guarda diz: 
-Onde foi que você viu o carro pela 
ultima vez? 
-Foi aqui mesmo, na pontinha desta 
chave...

Galileu, quando afi rmou que a Terra 
girava em redor do Sol, apenas con-
fi rmou o que os bêbados já sabiam.

MOTORISTA
Uma senhora pega um táxi e indica 
a direção do hotel onde está hospe-
dada. O taxista, por incrível que pa-
reça, não disse uma palavra durante 
todo o percurso, até que a senhora 
resolveu fazer-lhe uma pergunta 
e tocou levemente em seu ombro. 
Nisso ele deu um berro, perdeu o 
controle do carro e bateu num poste. 
Os dois sairam do carro assustados 
e a mulher pergunta:
- Seu maluco!  Você se assustou e 
perdeu o controle da direção só por-
que eu encostei no seu ombro para 
lhe perguntar algo? Achei que era 
um motorista experiente!!
O cara responde:
- E eu sou dona.. mas é meu primeiro 
dia no táxi. Antes eu passei 25 anos 
dirigindo carro da funerária!

* * *

POLENTA COM 
GORGONZOLA

Ingredientes: 2 xícaras 
(chá) de sêmola de milho 
(fubá para polenta), 1,750 
litro de água,½ xícara (chá) 
de queijo parmesão rala-
do,2 colheres (sopa) de 
manteiga,2 colheres (chá) 
de sal,6 fatias grossas de 
queijo gorgonzola,azeite 
a gosto,pimenta-do-reino 
moída na hora a gosto.

Modo de preparo: Prea-
queça o forno a 240 ºC 
(temperatura alta).Colo-
que a água na panela de 
pressão (sem a tampa) e 
leve ao fogo alto. Quando 
começarem a subir as pri-
meiras bolhas acrescente 
o sal e junte a sêmola de 
milho aos poucos, me-
xendo com um batedor de 

arame para não empelotar.
Feche a panela e mantenha 
em fogo alto. Assim que 
começar a apitar, abaixe o 
fogo e deixe cozinhar por 5 
minutos.
Desligue o fogo e, com um 
garfo, levante a válvula para 
liberar toda a pressão antes 
de abrir a panela. Mexa 
bem com um batedor de 
arame até a polenta fi car 
lisa – quando abrir a pa-
nela, a superfície vai estar 
mais líquida e separada da 
polenta no fundo, não se 
assuste, é assim mesmo e 
é só misturar.
Volte a panela ao fogo bai-
xo e mexa com o batedor 
por mais 2 minutos, até 

a polenta ficar cremo-
sa. Desligue o fogo e 
misture a manteiga e o 
parmesão ralado. Prove 
e ajuste o sal.
Divida a polenta em 6 
tigelas pequenas (que 
possam ir ao forno) e 
coloque sobre cada uma 
1 fatia de gorgonzola. 
Transfi ra as tigelas para 
uma assadeira grande e 
leve ao forno por cerca 
de 5 minutos, ou até o 
queijo derreter (se seu 
forno tiver a opção grill, 
pode usar). Retire do 
forno com cuidado e sirva 
a seguir com um fi o de 
azeite e pimenta-do-reino 
moída na hora a gosto.

PASSATEMPO / ESPORTES

* * *

Foto: Reprodução
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Após ser paralisa-
do para atender 

pedidos de artistas e 
também as solicita-
ções do Ministério 
Público, o Instituto 
Municipal de Cultura 
e Esportes (IMCE) 
vai republicar o edital 
que vai selecionar até 
100 projetos de apre-
sentações culturais 
pela internet. Depois 
de cumprido os trâ-
mites burocráticos, 
artistas e produtores 
cu l tura is  poderão 
fazer as inscrições 
pelo site da prefei-
tura .  A nova data 
será divulgada nos 
próximos dias.

Poderão se ins-
crever artistas e pro-
dutores com projetos 
dos mais diversos 
segmentos culturais, 
como música, dança, 
teatro, entre outros. 

Diante da necessidade 
de alteração do local 

onde funciona a unidade 
do Ponto de Apoio contra 
o coronavírus, montado 
em frente ao terminal 
rodoviário, em Itaipava, o 
governo municipal resol-
veu, nesta semana, reor-
ganizar o novo polo de 
atendimento. A mudança 
ocorre devido ao término 
do contrato de cessão 
do terreno. O novo local 
fica próximo ao anterior. 
Desde o início da pan-
demia, o ponto de apoio 
vem atendendo pacientes 
suspeitos de infecção pelo 
novo coronavírus, com 
realização de consultas e 
exames gratuitos. Pelo lo-
cal, já passaram cerca de 2 
mil pessoas até o momen-
to. A mudança completa, 
para a Unidade Básica de 
Saúde (UBS), também 
no distrito, será realizada 
no dia 17/07, por uma 

Edital da cultura será republicadoCoronavírus: ponto de apoio em 
Itaipava passa a funcionar na UBS

equipe especializada do 
SAMU e deve suspender 
os atendimentos por um 
curto período. A previsão 
é de que as equipes mé-
dicas voltem a atender os 
pacientes ainda no início 
da tarde do mesmo dia.

“A alteração foi ne-
cessária neste momento. 
O terreno foi cedido por 
um período e, diante do 
término, achamos mais 
viável fazer a mudança 
a permanecer no local 
anterior. A proximidade 
do ponto de apoio com 
a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de Itaipava 
traz inúmeros benefícios 

à população. Estaremos 
dentro de uma unida-
de importante para a 
Atenção Básica, o que 
não tínhamos anterior-
mente. Essa alteração 
vai ser feita de forma 
rápida. Vai começar 
às 8h da sexta-feira e 
deve terminar por volta 
das 13h do mesmo dia. 
Precisamos dessa agi-
lidade para que os pa-
cientes que carecem de 
atendimento não sejam 
obrigados a se desloca-
rem até o ponto de apoio 
do Centro da cidade”, 
afirmou a secretária de 
saúde, Fabíola Heck.

Cada projeto selecio-
nado vai receber R$ 
1.200. É uma forma de 
não só oferecer entre-
tenimento para a po-
pulação com produções 
petropolitanas, como, 
principalmente, aque-
cer a cadeia produtiva 
local da cultura. 

O edital vai sele-
cionar as mais diversas 
formas de manifesta-
ções culturais da cida-

de, como, por exem-
plo: performances mu-
sicais, performances 
cênicas, performance 
de dança, vídeo au-
las, oficinas, leitura 
dramatizada, recital, 
contação de histórias, 
filmes, animações, pa-
lestras sobre conteúdo 
cultural, entre outros.

 Os projetos deve-
rão ser enquadrados 
em uma das seguintes 
áreas: Artesanato, Ar-
tes Plásticas/Visuais, 
Audiovisual, Bandas 
Marciais, Canto Co-
ral,  Culturas Afro-
-brasileiras, Indígenas 
e Populares, Cultura 
Germânica, Cultura 
Urbana, Dança, Esco-
las de Samba e Blo-
cos Carnavalescos, 
Literatura, Música, 
Teatro ou Patrimônio 
Histórico e Produção 
Cultural.

Foto: Divulgação
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