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Peças e 
animações 
para ajudar 

a entreter os 
pequenos

O mundo moderno 
não estava preparado

Carlos Gama
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 PONTO 
       DE LUZ

Obras na União e Indústria podem 
ganhar celeridade durante pandemia

A ideia da empresa, vencedora da licitação para a revitalização de 25 quilômetros da estrada, é aproveitar o período da 
pandemia e o isolamento social para acelerar a obra, prevista para começar nas próximas semanas.

Covid-19: município passa a contar 37 novos leitos de UTI 
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 EDUCAÇÃO
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Trabalho de assistência social continua 
durante isolamento nos Cras da cidade
As famílias atendidas pelos Centros de Refe-

rência de Assistência Social em Petrópolis 
continuam sendo acompanhadas neste período 
de isolamento.Os atendimentos estão sendo 
realizados por telefone ou de forma presencial, 
mas com restrições.

Projeto obriga operadoras 
a informar áreas de sombra
Projeto de Lei do vereador Jamil Sabrá Neto 

(PSC) propõe ainda que a informação seja 
exposta aos clientes pelas operadoras de tele-
comunicação na contratação do serviço.
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 ACONTECENDO
Ações de 

solidariedade 
pela cidade

De confecção de másca-
ras a campanhas de doa-
ção de alimentos, ações 

movimentam a sociedade 
civil petropolitana para 

ajudar famílias carentes 
durante a pandemia.
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O MUNDO MODERNO NÃO            
ESTAVA PREPARADO

A Revolução Francesa 
(1789/1794) havia ter-

minado. Com o fim das 
atividades militares, o po-
der civil, com as noções 
de liberdade, igualdade e 
fraternidade aos poucos 
foi sendo implantado es-
pecialmente na Europa, 
mas com refl exo em outros 
continentes.

O surgimento do ca-
pitalismo foi uma conse-
quência não esperada, 
mas hoje perfeitamente 
compreensível.

Aos poucos, até mes-
mo para as religiões, a 
mudança foi signifi cativa. 
Tanto assim é que os gran-
des médiuns americanos 
logo começaram a surgir, 
com o nascimento de mui-
tos deles, o que também 

aconteceu na Inglaterra, 
com imensa surpresa para 
os leigos americanos e 
europeus.

A ciência não ficou 
atrás. A descoberta do 
microscópio, da vacina e 
da anestesia marcou os 
novos tempos. Madame 
Curie e seu marido Pierre 
Curie receberam o Prêmio 
Nobel pelas descobertas 
vinculadas à radioativida-
de; a penicilina, descoberta 
por Fleming, comprovou o 
avanço da Ciência.

A gripe espanhola deu 
um grande susto, mas logo 
foi também superada.

O avanço das Ciên-
cias fez surgir a idéia de 
que mais cedo ou mais 
tarde as bactérias e os 
vírus estariam totalmente 

dominados, sem maiores 
riscos para os humanos. 
Muito conhecimento sobre 
a matéria e nenhum avanço 
sobre o mundo espiritual!

Mas, como que para 
comprovar que ainda existe 
um universo de conheci-
mentos de que não dispo-
mos, surgiu o Coronavírus, 
e não sabemos até quando 
continuará a dizimar ho-
mens, mulheres, crianças 
e especialmente os idosos!

Os cientistas afi rmam 
que, em dois anos, se Deus 
quiser, teremos a cura dos 
atingidos pelo COVIT-19.

No meio de tanto pro-
gresso surgiu um livro que 
trouxe muitos conhecimen-
tos, especialmente sobre 
o que nos espera após o 
nosso retorno à Espiritua-
lidade, ou seja, quando 
desencarnarmos, e que 
teve imediata repercussão 
no Brasil: “O Livro dos Es-
píritos” que nos revelou o 
que acontece após nossa 
morte

‘O Livro dos Espíritos’, 
lançado em 18 de abril de 
1857, tem como autores os 

próprios Espíritos que reve-
laram o que efetivamente 
acontece após à morte, 
ou melhor, após nossa 
desencarnação!

Composto em forma 
de perguntas e respos-
tas, abriu novos campos à 
pesquisa.  O indispensável 
está escrito, sem necessi-
dade de interpretação!

Revelou claramente, 
na questão 132,  que  to -
dos nós ‘Somos criados 
simples e ignorantes, mas 
destinados à perfeição’ que 
alcançaremos através de 
muitas vidas, ensinando 
assim a reencarnação.

Na terceira parte de ‘O 
Livro dos Espíritos’ (ques-
tões 737/741) os Espíritos 
ensinam o que precisamos 
saber sobre os chamados 
‘Flagelos destruidores’, já 
que uma pandemia existe, 
ceifando incontáveis e pre-
ciosas vidas.

Mantenhamos a fé, 
pois nada acontece por 
acaso. 

Voltaremos na         
próxima edição.

‘

E-mails para redação: jorita@terra.com.br

ITAIPAVA TÊNIS CLUBE -  Estrada das Arcas s/n, 
Santa Mônica  Itaipava - Petrópolis  RJ – 

Tel. (24) 2222-2019  |  e-mail: itc@compuland.com.br

OPORTUNIDADE ÚNICA

SEJA SÓCIO DO ITAIPAVA TÊNIS 
CLUBE

TÍTULO R$ 3.000,00, em 5 x s/ juros e 
sem taxa de manutenção nesse período

MAIORES INFORMAÇÕES:
(24) 2222 2019

(24) 98839- 7916 Whatsapp

A MAIS COMPLETA INFRAESTRUTURA 
EM ITAIPAVA PARA EVENTOS EM GERAL

CASAMENTOS
15 ANOS

O Itaipava Tênis Clube está localizado no meio das 
montanhas, num dos melhores climas da região 
serrana. Agende uma visita e venha nos conhecer!

Queiramos ou não, a vida não é 
mais a mesma de meses atrás! 

Vínhamos, até então, com a vida toda 
estruturada dentro de certos parâ-
metros que rendiam a produtividade 
esperada, o que, daqui para frente, não 
será mais possível devido aos efeitos 
deixados por esse drama, vindos por 
meio zade um vírus, que ainda não 
sabemos muito bem como se tornou 
nessa desgraça toda!

Em primeiro lugar vem o reco-
nhecimento de que certos trabalhos e 
atividades podem ser feitos a partir da 
residência do trabalhador, o que não se 
admitia até então, mesmo se sabendo 
que isso era possível, viável, só não 
era aceito! Isso mudou, e mudou de 
forma defi nitiva.

O universo do trabalho foi modifi -
cado completamente no mundo todo! 

O acesso ao dinheiro, salário, 

A NOVA ORDEM 
LABORATIVA MUNDIAL!  

solução de muitos problemas, se 
já era difícil, a partir de agora está 
cada vez mais complexo o acesso! 
A relação entre trabalho e emprego 
nunca mais será a mesma. Traba-
lho continuará tendo, emprego, 
porém nem tanto! Já é assim em 
grande parte do mundo. Enquan-
to há trabalho existe ocupação, 
do contrário, é esperar até que o 
mesmo volte! 

A palavra da moda é live, assim 
tudo por meio do celular! Portanto, 
nós estamos a assistir uma verdadei-
ra mudança generalizada nos modos 
de se estar na vida, no trabalho, nos 
relacionamentos! Ou seja, todos 
juntos, mas cada um no seu recinto, 
muito longe ou muito perto.

É interessante porque quere-
mos a quarentena, o isolamento, os 
cuidados universais, mas com todo 

o conforto assegurado! O supermer-
cado; o posto de gasolina; os bancos; 
farmácias; uma cozinheira que entregue 
pasteis prontos, sendo só fritá-los; com 
tudo o que precisamos funcionando! 
Mas que quarentena e essa? Eu posso 
me afastar, me defender, me proteger, 
mas, e os outros profi ssionais!? São 
imunes às ações do vírus?

O mundo foi tomado por uma 
inesperada urgência, para a qual não 
temos soluções rápidas,imediatas! Não 
temos tratamento médico, medicamen-
tos, leitos hospitalares e infelizmente 
nem covas, sepulturas sufi cientes para 
atender as avalanches de pessoas que 
tiveram de ir, de nos deixar mais cedo 
do que o esperado!  

Infelizmente, começam a chegar 
informações de que houve negligência 
no trato com os estudos desse vírus, em 
laboratórios chineses, muito antes de que 
ele mostrasse a sua fúria para o planeta.

Parar esse monstro agora, não é 
fácil, mas urgente. Temos de encontrar 
uma forma de destruí-lo antes que ele 
nos acabe ligeiro!

Professor Cícero Maia
CRA - 012.767

E-mail: artigosbsb@gmail.com 
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A prefeitura, por in-
termédio do decreto 

municipal 1.169 do dia 28 
de abril deste ano, reforçou 
as medidas de atuação do 
controle sanitário instalado 
nas entradas da cidade. 
Com a publicação, os ocu-
pantes de veículos com 
registro de licenciamento 
de outros municípios, in-
cluindo táxis ou trans-
porte por aplicativo, pro-
venientes de locais onde 
há casos confirmados de 
Covid-19, estão proibidos 
de adentrar em Petrópolis. 
Os ônibus intermunicipais 
também já estão proibidos 
de circular desde o início 
do mês de março.

De acordo com relató-
rio que é feito diariamente 
pela CPTrans, do dia 23 
de março até o dia 01 de 
maio, mais de 900 veí-
culos foram orientados a 

Controle sanitário aperta cerco com veículos de fora 

retornar para as cidades 
de origem.

Para que um carro pos-
sa entrar em Petrópolis, o 
condutor e os ocupantes 
que com ele estiverem, de-
vem comprovar residência 
ou domicilio na cidade. 
Também podem acessar o 
município os condutores e 
ocupantes que comprova-
rem atividade profissional a 
ser realizada no dia da abor-
dagem. O decreto ainda 
aponta que profissionais de 
saúde, agentes públicos a 

ção, está delegada aos 
servidores da Secretaria 
de Saúde, da Secretaria 
de Segurança, Serviços e 
Ordem Pública (SSOP), 
Guardas Civis e agentes 
da CPTrans, solicitar a 
parada dos veículos nas 
barreiras para aferição de 
temperatura, averiguação 
do motivo da viagem para 
certificar que o mesmo se 
adequa a alguma exce-
ção prevista no decreto. 
Os agentes também estão 
embasados a solicitar do-
cumentos para o enqua-
dramento do condutor, dos 
passageiros, a fim de cer-
tificar que estão de acordo 
com as exceções previstas. 
Caso seja verificado que 
o condutor não se enqua-
dre nas determinações, os 
agentes estão autorizados a 
proceder com a proibição 
de entrada em Petrópolis.

serviço, correios, militares 
da ativa, advogados a ser-
viço e sócios de empresas 
com sede em Petrópolis, 
exceto microempreende-
dor, podem entrar sem 
restrições. Os veículos clas-
sificados como ambulância 
e viaturas de forças de 
segurança, de transporte 
de gêneros alimentícios, 
medicinais, de combustível 
e mercadorias de caráter 
essencial também estão 
isentos das restrições.

Com a nova reda-

A Câmara Municipal 
vai repassar à Prefei-

tura mais de R$ 500 mil 
para ações de combate 
à Covid-19. O anúncio 
foi feito no dia 01 de 
maio pelo presidente da 
Casa, vereador Hingo 
Hammes. Deste o início 
da pandemia, a Mesa 
Diretora da Câmara vem 
discutindo formas de 
economizar recursos du-
rante o período de distan-

ciamento social, de forma 
a auxiliar financeiramente 
o Governo Municipal nas 
ações para conter a propa-
gação do vírus.

Com este novo re-
passe, a Câmara tota-
lizará a quantia de R$ 
2.854,528,43 encaminha-
dos à Prefeitura em 2020. 
Em fevereiro, a Casa Le-
gislativa já havia feito o 
repasse do saldo orçamen-
tário e financeiro relativo 

ao duodécimo de 2019, no 
valor de R$ 2.021.269,01; 
e, no final de março, os 
parlamentares encaminha-
ram mais R$ 333 mil.

O compromisso fir-
mado entre os Poderes 
Legislativo e Executivo 
é de que estes valores se-
rão utilizados na compra 
de insumos básicos no 
combate ao vírus, todos 
direcionados à atuação 
de pacientes infectados e 

profissionais da saúde que 
atuam na linha de frente 
do tratamento.

Para garantir o uso 
correto e a transparência 
na aplicação dos recursos, 
a Câmara criou a Comis-
são de Acompanhamento 
das Ações de Combate ao 
Coronavírus em Petrópolis, 
que está acompanhando e 
pedindo informações sobre 
todos os investimentos 
realizados pelo Governo.

Câmara vai repassar mais R$ 500 mil à Prefeitura 

Município passa contar 
37 novos leitos de UTI 

O prefeito Bernar-
do Rossi esteve no 

Hospital Nossa Senhora 
de Aparecida, antiga 
Casa da Providência, 
acompanhado pela Se-
cretária de Saúde, Fabío-
la Heck, e pelo Secretá-
rio Chefe de Gabinete, 
Renan Campos, para re-
ceber as novas unidades 
de UTI disponibilizadas 
pela casa de saúde ao 
município. Ao todo, os 
37 leitos estarão à dis-
posição da Secretaria 
de Saúde para possíveis 
internações de pacientes 
contaminados pelo Co-
ronavírus na cidade. 

As novas unidades 
chegaram no momento 
em que a cidade vem 
registrando crescimento 
acelerado no número 
de casos da doença. De 
acordo com o último 
boletim epidemiológico, 
divulgado no dia 31/04, 

Petrópolis já contabiliza 
152 casos confirmados e 
mais de 50 pessoas inter-
nadas devido à Covid-19.

A nova unidade já 
possui todas as equi-
pes montadas. Entre os 
profissionais, médicos, 
enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, auxi-
liares de enfermagem, 
técnicos de informática, 
administrativos e higie-
nização capacitada para 
lidar com ambientes de 
alta contaminação. Tudo 
o que é necessário para 
que a cidade se man-
tenha equipada diante 
do enfrentamento ao 
Coronavírus.

A abertura das unida-
des vai gerar uma média 
de 150 novos empregos 
na cidade, além de trazer 
colaboradores temporá-
rios da área de saúde para 
atuação na emergência 
atual do município. 

A meta da Santa Luzia, 
empresa vencedora 

da licitação para a revi-
talização de 25 quilôme-
tros da Estrada União e 
Indústria, é aproveitar 
o período da pandemia 
para acelerar a obra , que 
se inicia nas próximas se-
manas nas pistas da via. 
O trabalho de topografia 
está encerrado e agora a 
empresa se concentra na 
contratação de equipes, 
estabelecimento do can-
teiro de obras e início 
efetivo da recuperação 

Revitalização da União e Indústria pode ganhar celeridade
da pavimentação. O de-
putado federal Vinícius 
Farah (MDB) percorreu 
parte da via com o ob-
jetivo de acompanhar 
todas as etapas da inter-
venção.  A obra inicia no 
entroncamento com a da 
BR-495 (Estrada Philú-
vio Cerqueira, que liga 
Petrópolis a Teresópolis), 
na altura de Itaipava em 
direção a Pedro do Rio.  A 
revitalização vai ser feita 
até o trecho do Retiro.

Cinco cidades, além 
de Petrópolis, se bene-

ficiam da obra porque a 
estrada é ponto de ligação 
com a Cidade Imperial: 
Três Rios, Areal, São 
José do Vale do Rio Preto, 

Teresópolis e Friburgo.  
Na parte operacional, 

o engenheiro Vitor Ar-
ruda, um dos que atuam 
diretamente na obra pela 

veículos diariamente.  O 
escoamento da produção 
rural apenas do Brejal e 
Bonfim, em Petrópolis, 
é oriunda de pelo menos 
600 agricultores. “É uma 
rodovia com perímetro 
urbano em praticamen-
te todo o seu trajeto. É 
importante acompanhar 
as fases da obra para 
que ela não interfira 
na rotina de comércio 
e moradores”, pontuou 
Vinícius Farah.   A obra 
tem previsão de durar 
pelo menos 15 meses.

Santa Luzia, crê que este 
período de isolamento so-
cial com menos trânsito 
no local vai beneficiar o 
andamento dos trabalhos. 
“É um desafio grande ter 
uma obra com a estrada 
em seu pleno funciona-
mento. Vamos aproveitar 
o fluxo reduzido para ter 
mais celeridade, porém 
mantendo a qualidade 
que norteia os trabalhos 
da empresa”, afirmou.

Considerando fluxo 
normal transitam pela 
via pelo menos 25 mil 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Por intermédio da união da prefeitura com a sociedade civil, em menos de 
um mês, 612 cestas básicas já foram entregues a famílias em vulnerabili-

dade social por meio da campanha “#Petrópolis no combate ao coronavírus. 
Seja Solidário”. E os pontos de coleta  (que estão em mercados, farmácias e 
petshops) continuam funcionando para que mais pessoas sejam benefi ciadas. 
As doações também podem ser feitas em dinheiro, através da conta da Associa-
ção Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) – parceira da campanha: 
Banco Itaú, agência 9244, conta corrente 24940-6, CNPJ: 36.548.949/0001-78. 
Os números de atendimento são: 08000242526 /2233-8108 /2233-8110. Uma 
porcentagem das doações fi ca para ajuda dos pacientes oncológicos e outra é 
revertida em compras para as famílias em vulnerabilidade social.

Casamento on line
Em tempos de isolamento social, Petrópolis saiu na frente e é a pri-

meira cidade do interior do estado a realizar um casamento on line. A 
cerimônia foi realizada no dia 07/05, através de videoconferência. Outros 
casais também resolveram recorrer à internet para não ter que cancelar os 
matrimônios. Segundo o Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Interdições 
e Tutelas de Petrópolis, outro casamento já está agendado. 

Quem estiver interessado, basta acessar a página do cartório (www.car-
toriopetropolis.org.br), preencher o formulário e agendar uma data. 

O projeto social De 
Grão, em Nogueira, 

iniciou o   "Máscaras para 
Todos" com o objetivo de 
doar cinco mil máscaras 
para pessoas vulneráveis 
na comunidade dos distritos 
de Petrópolis e arredores.  
Para isso, as costureiras 
formadas na instituição 
estão confeccionando as 
peças, a partir de materiais 
reutilizáveis, conseguidos 
através de doações de ma-

Grão em Grão confecciona máscaras

téria prima ou dinheiro para 
a compra da mesma.  

As doações podem ser 
feitas em nome da Mitra 

Diocesana de Petrópolis, 
Banco Itaú, Agência 8017, 
Conta-Corrente  06934-8 e 
CNPJ 28805190/0038-25.

 
GM faz entrega de alimentos

A Guarda Civil come-
çou a entregar 54 

cestas básicas para famí-
lias carentes. As doações 
foram feitas no Sargento 
Boening, Chácara Flora, 
Siméria, Dr. Thouzet, Rua 
Amazonas, Estrada da 
Saudade, Rua Nova, Mor-
ro da Ofi cina e Rua dos 
Ferroviários. A coman-
dante Cláudia da Con-
ceição, responsável pela 
mobilização “Um gesto 
solidário”, entregou pes-
soalmente os donativos.

Além dos alimentos, 
foram doados “kits de 
inverno”, com manta, 
touca, cachecol e meia 
de crochê e pantufas de 

moletom. As famílias be-
nefi ciadas também rece-
beram máscaras e itens 
de higiene para proteção 
contra o coronavírus.

Campanha Seja Solidário

O Drive Thru Chopp do Bem, realizado no dia 07/05  nas imediações do Palácio 
Quitandinha e também no Hortomercado Municipal, em Itaipava, arrecadou 

quase duas toneladas de alimentos não perecíveis, que serão entregues famílias 
carentes, assistidas pela Secretaria de Assistência Social.

A iniciativa foi da Associação das Microcervejarias de Petrópolis, que em 
troca, distribuiu 600 litros de chope aos motoristas.

Chope do Bem

Foto: Divulgação
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A Micro Cervejaria Ar-
tesanal Doutor Du-

ranz e integrante da Rota 
Cervejeira RJ, realizou 
uma campanha, em par-
ceria com a entidade fi -
lantrópica Dog’s Heaven, 
para arrecadação de ração 
para cães abandonados.

Para estimular as doa-
ções, a cervejaria Doutor 
Duranz criou um voucher 
de 20% de desconto no 
growler de chopp que po-
derá ser utilizado quantas 
vezes o cliente quiser até 
o dia 31 de maio. O beer 
tour na cervejaria acontece 
aos sábados, mas está sus-

Parceria para arrecadar ração

penso durante a pandemia, 
portanto, assim que for no-
vamente liberado, a cerve-
jaria abrirá o agendamento.

De acordo com os par-
ceiros da campanha, qual-
quer ração é importante 
neste momento, mas seria 

interessante os doadores 
participarem levando ra-
ção sem corante, já que 
este pode provocar a longo 
prazo (em alguns animais 
mais sensíveis a curto 
prazo) problema de trato 
urinário, trato renal, de 
pele e até perda de pelo.

Maiores informações 
sobre a campanha de arre-
cadação de ração poderão 
ser obtidas através dos 
telefones da cervejaria 
Doutor Duranz (24) 3065-
3934 ou (24) 99981-1985 
(WhatsApp), e das redes 
sociais da cervejaria @
doutorduranz.

Foto: Divulgação
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Espetáculos infantis on line 
para entreter a criançada

Entreter a criançada, sobre-
tudo as de mais tenra idade 

durante a quarentena por conta 
da pandemia de Covid 19 pode 
ser uma missão difícil. Inventar 
brincadeiras e administrar o 
tempo entre estudos e lazer é 
complicado para pais e respon-
sáveis pela garotada. 
Nesta edição, listamos alguns 
espetáculos teatrais e curtas-
-metragens infantis, disponíveis 
gratuitamente na plataforma 
Youtube que vão encantar os 
pequenos e mantê-los de olhos 
pregados na tela por algumas 
horas, com música, cultura e 
diversão.

A  N o v i ç a  R e b e l d e :   h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=AdT9z8KsMm4&feature=emb_logo

¨O Casamento da Dona Baratinha¨  - Cia. de Teatro e Dança Arte 
é Vida.https://www.youtube.com/watch?v=cXQhTBGAgHo

"A Revolta dos Brinquaedos" - Grupo Gemt: https://www.youtube.
com/watch?v=U2H79Th575w

A Bela e a Fera -  O musical.  https://www.youtube.com/
watch?time_continue=2&v=Xa6pxvlMeAY&feature=emb_logo

O Mágico de Oz  -  Grupo Arte do Teatro: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=5&v=QFfFv6StVRM&feature=emb_logo

Independência - Curta produzido pela Pixel que traz o passarinho 
Piper com uma mensagem sobre a independência.  https://www.youtu-
be.com/watch?time_continue=6&v=ulde8n7cC68&feature=emb_logo

Dificuldades - Também da Pixel, este curta é ótimo para os pequenos 
que estão pedindo um bichinho de estimação ou aprendendo sobre 
responsabilidade. 

Trabalho em Equipe- O filme mostra de uma maneira muito bonita 
que é errando e tendo paciência que se aprende!  https://www.youtube.
com/watch?time_continue=46&v=NfBnh3hcst8&feature=emb_logo
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Continuamos com os esportes parados 
devido à pandemia do Covid19. Aos poucos, 
a China e alguns países europeus começam 
a liberar o retorno às atividades, mas muito 
precariamente...

A falta de dinheiro começou a apertar aos 
times, dos mais estruturados aos de maiores 
dívidas. A parada dos jogos trouxe perda da 
bilheteria, assim como a parada de pagamen-
tos das cotas de televisão. Hoje, há clubes 
que não pagam salários há cinco meses, 
não só dos jogadores, mas até mesmo dos 
funcionários em geral.

No Rio, o Fla e o Vasco começam a 
retornar para treinamentos, embora ainda 
se discuta com a prefeitura se poderão se 
enquadrar ou não nas liberações.

Muitos problemas estão ocorrendo na 
Europa, por que o término da temporada 
sempre é em maio. Alguns países já decre-
taram o fi nal do campeonato, respeitando 
a colocação pré interrupção, e outros sem 
declarar nenhum campeão. Agora é saber 
o que vai acontecer no próximo reinício. Em 
agosto, provavelmente.

Acabou também complicando o problema 
das Eliminatórias aqui da América do Sul. Co-
meçaria esse ano, e até agora está suspen-
sa. Ano que vem teremos a Copa América, 
que vai emborcar mais ainda as competições. 
Vamos esperar alguma solução em breve.

Por enquanto temos apenas que esperar 
o tempo passar para ver as decisões que 
aparecerão no meio esportivo. Mas, por 
enquanto esperemos em casa...

SEGREDO
O fi lho chega pra mãe e diz:
- Mãe eu preciso te confessrar um se-
gredo e eu espero que a senhora esteja 
preparada.
Ela responde:
- É lógico que eu vou, espera só um minu-
tinho que eu vou pegar o cinto.

CAIPIRAS
Dois caipiras estavam na rua e avistaram 
um aglomerado de gente. E um caipira 
perguntou pro outro:
- Ô cumpadi como é que a gente vai ver 
o que aconteceu?
O outro responde:
- Cumpadi, vem comigo que eu tive uma 
ideia.
E lá foram os dois gritando:
- 'Sômo parente da vítima', 'sômo pa-
rente da vítima'.
Chegando lá eles viram que era um ju-
mento atropelado.

ABRE O OLHO
Depois de um mês do nascimento do seu 
fi lho, Manoel voltou na maternidade, com 
o bebê no colo:
- Doutor... O que está a aconteceu? Meu 
fi lho já nasceu faz um mês e nada de 
abrir o olho!
Depois de olhar para o garoto o médico 
diz: quem tem que abrir o olho é o senhor, 
o garoto é japonês!

VELÓRIO DO PEDREIRO
Em um velório de um pedreiro estava a 
esposa e o servente do defunto choran-
do. De repente o servente se pronuncia:
- Ainda lembro de suas últimas palavras 
para mim...
- E qual foram elas? - pergunta a esposa.
E o servente relembra:
- Não mexe nessa tábua!!!!

 

SOPA DE CEBOLA
GRATINADA

Ingredientes: 4 cebolas, 150 g de manteiga, 70 g de farinha de trigo, 1 litro de caldo de galinha, sal a gosto,pimenta-
-do-reino a gosto.  Torradas: 2 unidades de pão francês,1 colher (sopa) de manteiga,20 g de queijo gruyére,15 
ml de conhaque.
Modo de preparo: corte a cebola em julienne (meio círculos) e leve ao fogo brando com a manteiga e deixe 
refogar de 10 a 15 minutos. Adicione o conhaque e deixe fl ambar.Adicione a farinha de trigo, o caldo de galinha 
e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e reserve.
Corte o pão francês em rodelas, passe a manteiga e polvilhe o queijo gruyére ralado.Leve as torradas para 
gratinar no forno.  Sirva a sopa em cumbucas com as torradas no centro.

Foto: divulgação
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Aprovado em segun-
da discussão o Pro-

jeto de Lei do vereador 
Jamil Sabrá Neto (PSC) 
propõe que as empresas 
de telefonia móvel de 
Petrópolis informem as 
áreas de sombra existen-
tes no município. O dado 
deverá ser exposto aos 
clientes pelas operadoras 
de telecomunicação na 
contratação do serviço. 
O objetivo é garantir que 
o consumidor saiba, exa-
tamente, se o aparelho 
irá contar com cobertura 
nos locais onde mora, 
trabalha e frequenta.

Áreas de sombra, de 
acordo com o projeto, 
são os locais dentro da 

Operadores de telefonia poderão ser obrigadas
a informar possíveis áreas de sombra em Petrópolis

A vereadora Gilda 
Beatriz (PSD) pro-

tocolou, na Câmara 
Municipal, um projeto 
para implementação de 
consultas médicas vir-
tuais durante o período 
de isolamento social. A 
proposta, que visa evitar 
a contaminação e man-
ter o atendimento mé-
dico de forma regular, 
poderá funcionar para 
especialidades como a 
cardiologia, pediatria, 
clínico geral e outras 
especialidades.

“É necessário que 
sejam criados meca-
nismos para consultas 
virtuais como forma 
de evitar o contágio do 
novo coronavírus em 

nosso município. Infe-
lizmente, muitas con-
sultas importantes estão 
sendo desmarcadas de-
vido ao atual cenário de 
isolamento social, uma 
situação muito preo-
cupante. Deste modo, 
o projeto poderá man-
ter o acompanhamento 
clínico, principalmente 
em casos de doenças 
crônicas”, destacou a 
parlamentar.

A med ida  se r i a 
complementar a atual 
proposta do Ministério 
da Saúde, que busca a 
criação de atendimen-
tos virtuais na área da 
Saúde da Família, por 
intermédio do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

As 45 mil famílias 
a tend idas  pe los 

nove Centros de Refe-
rência de Assistência So-
cial (Cras) em Petrópolis 
continuam sendo acom-
panhadas mesmo neste 
período de isolamento. 
Os serviços de convi-
vência em grupo foram 
suspensos, mas os aten-
dimentos seguem sendo 
realizados por telefone 
ou de forma presencial, 
mas com restrições para 
evitar a propagação do 
coronavírus na cidade.  

Os Cras atendem fa-
mílias em situação grave 
de desproteção, pessoas 
com deficiência, idosos, 
crianças retiradas do tra-

Serviços de assistência social continuam 
durante período de isolamento nos Cras

balho infantil, pessoas 
inseridas no Cadastro 
Único, beneficiários do 
Programa Bolsa Família 
e do Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC), 
entre outros.

“Muitas pessoas, 
como idosos, por exem-
plo, dependem do tra-
balho realizado pelas 

Assistência Social, De-
nise Quintella.

Todos os Cras estão 
funcionando na cidade. 
O Centro de Referência 
de Assistência Social 
é a porta de entrada da 
Assistência Social. Em 
Petrópolis eles estão no 
Centro, Quitandinha, 
Retiro, Posse, Corrêas, 
Carangola, Itaipava, Ma-
dame Machado e Inde-
pendência. São ofereci-
dos os serviços com o 
objetivo de fortalecer a 
convivência com a famí-
lia e com a comunidade.

Vale ressaltar que o 
horário de funcionamen-
to dos Cras está reduzi-
do: de 9h às 15h.

equipes do Cras. Recen-
temente, fomos recom-
pensados com o depoi-
mento de uma usuária 
que recebeu o atendi-
mento da nossa pedago-
ga e se disse emocionada 
com o trabalho. Muitos 
idosos estão se sentindo 
sozinhos neste período”, 
explica a secretária de 

Projeto visa implementar 
consultas virtuais na cidade

área de cobertura da 
operadora, onde, por 
razões técnicas, o sistema 
apresenta ausência ou in-
termitência do sinal para 
originar ou receber liga-
ções e/ou internet móvel.

“Recebemos muitas 
denúncias sobre pro-
blemas de operadoras 
no gabinete e, acre-
ditamos que medidas 
como essa, garantirá ao 

consumidor que tenha 
ciência, na contrata-
ção do serviço junto à 
operadora, se terá seis 
anseios atendidos com 
a contratação do serviço 
daquela operadora. É 
uma lei que, se aprova-
da, garantirá segurança 
aos clientes”, explicou o 
autor do Projeto, Jamil 
Sabrá Neto.

De acordo com a 

proposta, as empresas 
também serão punidas 
em caso de não obede-
cerem a lei. Da primeira 
vez poderá receber uma 
advertência; na segun-
da, multa de 200 UFPE 
(R$ 28.048); já da ter-
ceira a quinta reinci-
dência o valor dobra e 
a cobrança passa para 
400 UFPE (R$ 56.096); 
se houver uma sexta 
reincidência cometida, 
a empresa sofrerá com 
a suspensão do alvará 
daquela empresa.

A proposta segue, 
agora, para o Executivo 
Municipal, a quem cabe-
rá a sancionar ou vetar a 
proposta.

Foto: Divulgação
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Cancelado o Dia 'D' contra 
a gripe em todo o Brasil
O Ministério da Saú-

de comunicou aos 
municípios brasileiros 
o cancelamento do Dia 
de Mobilização Nacio-
nal da Campanha de 
Vacinação contra a In-
fluenza, o Dia D contra 
a gripe. A ação, prevista 
para o próximo dia 09 
de maio, foi cancelada 
como forma de preven-
ção à disseminação do 
novo Coronavírus em 
todas as cidades do país.

Em função de fatores 
técnicos, foram estabe-
lecidas e atualizadas as 
prioridades e as datas 
para a vacinação. Todas 
as alterações se referem 

à próxima fase, que teria 
início em 09 de maio e se 
estenderia até o dia 22 do 
mesmo mês. Com a nova 
decisão, a terceira etapa 
terá início no dia 11 de 
maio e término agendado 
para o dia 05 de junho. 
Confira as novas datas de 
vacinação (3ª fase):
 aDe 11/05 a 17/05 – 
crianças de 06 meses a 
menores de 06 anos de 
idade, gestantes, puér-
peras e pessoas com 
deficiência.

aDe 18/05 a 05/06 – 
professores e adultos 
com idade entre 55 a 59 
anos.


