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Indústrias da Região Serrana têm 
pior trimestre desde 2010, aponta Firjan
As indústrias de Petrópolis e Teresópolis, que compõe a regional 

Serrana da Firjan, registraram queda na atividade produtiva 
do 1º trimestre do ano com 28,1 pontos.

UPA de Itaipava registra 1º nascimento
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Biblioteca Virtual: 
leitura durante o isolamento

Prefeitura apresenta plano de retomada 
gradual do comércio e setor de serviços
O governo municipal vem se reunindo com 

os diversos segmentos econômicos para 
que cada setor apresente suas demandas e 
propostas. A ideia é fazer com que as ativida-
des retomem aos poucos e seguindo todas as 
recomendações dos órgãos sanitários.

Município quer que 
contas de eletricidade 
não sejam emitidas 

por estimativa de uso
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 EDUCAÇÃO
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Procon e instituições 
de ensino debatem sobre 

mensalidades e aulas online

Sentimento despertados
 pela  pandemia

Carlos Gama
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 PONTO DE LUZ

Veja como se exercitar em 
tempos de isolamento social

 ESPORTES

Ferj já considera retorno
 do Campeonato Carioca
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O Procon/Petrópolis e 
13 instituições priva-

das de ensino realizaram 
uma reunião virtual, no 
dia 14/05, para debater es-
tratégias na prestação de 
serviços e na negociação 
de mensalidades durante 
a pandemia da Covid-19. 
O órgão de defesa do 
consumidor apresentou 
às instituições os princi-
pais questionamentos de 
pais e estudantes: des-
conto em mensalidades, 
parcelamentos, retirada 
de encargos, juros e mul-
tas, além da prestação da 
carga horária das aulas e 
atividades.

A reunião virtual 
aconteceu com os colé-
gios Bom Jesus Canari-
nhos, São José e Menino 
Jesus; Pensi; Instituto 
Metodista de Petrópolis; 
Liceu São José de Itai-
pava; Aplicação; Koeler; 
Vicentino Santa Isabel; 

Procon e instituições de ensino debatem 
negociação de mensalidades e aulas online

Casa Escola Três Ursi-
nhos; Centro Educacional 
Krimberg; Unicriança e 
a Universidade Católi-
ca de Petrópolis (UCP), 
com a coordenadora do 
Procon municipal, Ra-
quel Motta, e teve como 
objetivo alinhar as ações 
nesse período de pande-
mia com os direitos dos 
consumidores.

Também foi tema do 

e Bases da Educação Na-
cional, no que diz respeito 
à carga horária”, ressal-
tou Raquel Motta.

As escolas informa-
ram que estão gerencian-
do acordos com pais e 
alunos de forma indivi-
dual e que desconto linear 
inviabiliza a possibilida-
de de maiores descontos.

"As instituições de 
ensino estão gerenciando 
canais de negociação in-
dividual, levando em con-
sideração possibilidade 
de parcelamento, retirada 
de juros e encargos. Para 
descontos, estão anali-
sando a situação socioe-
conômica das famílias. 
Quanto à carga horária, 
informaram que não só 
as horas com o professor, 
mas também que outras 
estratégias pedagógicas 
contabilizam a carga ho-
rária previstas nas lei", 
explicou Raquel.

encontro o cumprimento 
da carga horária na oferta 
de aula online. “Os pais 
relatam que as escolas 
têm fornecido apenas 
duas horas diárias de 
aula. O Conselho Nacio-
nal de Educação, com 
colaboração do MEC, 
aprovou a reorganização 
do calendário do ano le-
tivo. Isso, no entanto, não 
muda a Lei de Diretrizes 

Petrópolis da Paz lança 3° edição do 
curso: "Mediação de Conflitos"

Já estão abertas as inscri-
ções para a 3ª edição do 

curso “Mediação de Con-
flitos”, lançado pelo pro-
grama Petrópolis da Paz. 
Em tempos de isolamento 
social, com mais pessoas 
em casa, tem aumentado 
o número de brigas fami-
liares e com vizinhos nas 
comunidades. O curso, 
que é gratuito e online, 
ajuda a entender como 
resolver os conflitos atra-
vés do diálogo.  As aulas 
contam com materiais de 
apoio, vídeos explicativos 
e a mesma dinâmica da 
prática presencial.

Interessados podem 

fazer a inscrição através 
do link: http://www.
petropolis.rj.gov.br/pe-
tropolisdapaz/cursos. 
Qualquer pessoa pode 
participar.

A mediação de con-
flitos é uma forma de evi-
tar aberturas de boletins 
de ocorrência na polícia 
ou a criação de proces-
sos, por exemplo. “Os 
conflitos podem e devem 
ser resolvidos através 
do diálogo. É óbvio com 
a participação de um 
mediador”, disse  Elsie 
Elen, lembrando que este 
é um trabalho pioneiro no 
país dentro do executivo.

Programa Merenda Certa: não 
há data limite para o uso do cartão
A Secretaria de Edu-

cação esclarece que 
os cartões que fazem 
parte do Programa Me-
renda Certa (que direcio-
na R$ 70 para a compra 
de alimentos no reforço 
escolar para os alunos da 
rede municipal de Edu-
cação) não têm prazo 
de validade, ou seja, o 
cartão poderá ser usado 
no dia em que os pais 
ou responsáveis prefe-
rirem, sem data limite 
para a compra. Vale 
salientar, ainda, que o 
cartão não é descartável 
e deverá ser guardado 
porque poderá ser recar-
regado enquanto durar a 
suspensão das aulas.

Vale destacar que, 
nessa semana a prefei-
tura inicia a segunda 
etapa de distribuição 
dos cartões do Programa 
Merenda Certa: primei-
ramente foram distribuí-
dos um cartão por família 
da unidade escolar, para 
garantir a compra emer-
gencial de alimentos. A 

divisão em etapas ocor-
reu para que cada família 
tivesse acesso a pelo 
menos um cartão, já que 
a empresa fornecedora 
do produto entregou os 
cartões por lotes. Com 
a entrega do último lote 
de cartões feita na últi-
ma semana, as famílias 
que possuem mais de 
um filho matriculado na 
mesma escola receberão 
mais cartões: um para 
cada aluno matriculado. 
Os gestores receberão 
os cartões e marcarão o 
dia para que as famílias 
possam buscá-lo.

O investimento final 
do programa será de 
cerca de R$ 2,8 milhões 
(com mais de 40 mil 
cartões distribuídos). 
O valor é proveniente 
de recursos próprios do 
poder público e o car-
tão funcionará de forma 
provisória e temporária, 
enquanto a cidade passa 
por restrições devido as 
medidas de prevenção 
contra o coronavírus.

UCP abre processo seletivo para mestrados e doutorado
A pandemia trouxe 

muitos desafios a 
todos e não seria dife-
rente com os profissio-
nais que almejam boa 
colocação no mercado 
de trabalho, que se tor-
nará ainda mais com-
petitivo e exigente. 
Mais do que nunca, o 
papel da pesquisa tam-
bém se destaca como 
importante ferramenta 
que contribuiu com 
o progresso. A Uni-
versidade Católica de 
Petrópolis (UCP) está 
com processo seletivo 
aberto para os mestra-
dos em Direito, Enge-
nharia, Psicologia e 
Educação, e também 

para o doutorado em 
Educação. As inscrições 
encerram em julho e 
devem ser feitas no site 
pos.ucp.br.

Os mestrados em Di-
reito, Psicologia, Edu-
cação e o doutorado em 

Educação encerram suas 
inscrições no dia 17 de 
julho. Apenas o mestra-
do profissional em Enge-
nharia que estenderá um 
pouco mais o prazo, para 
o dia 24.

As provas do mes-

trado em Psicologia e 
de Direito acontecem 
em apenas um dia, no 
dia 21 e 22 de julho, 
respectivamente. No 
caso dos mestrados em 
Engenharia, Educação 
e doutorado em Educa-
ção a seleção é feita em 
duas etapas: 28 e 29 de 
julho, o profissional em 
Engenharia; e 22 e 24 
de julho os processos 
da Educação. As aulas 
de todos os programas 
de pós-graduação da 
UCP terão início já em 
agosto.

 Mais informações 
sobre os cursos e ins-
crições podem ser obti-
das no site pos.ucp.br.
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Petrópolis já tem pron-
to um plano das ativi-

dades sócio econômicas 
para a retomada gradual 
do comércio e serviços. 

A prefeitura vem se 
reunindo com os diver-
sos segmentos econômi-
cos para que cada setor 
apresente, também, suas 
demandas e propostas e 
colaborem com o plano. 
A ideia é fazer com que as 
atividades retomem aos 
poucos e seguindo todas 
as recomendações dos 
órgãos sanitários federais, 
estaduais e municipais.  
Mas todas as ações serão 
aplicadas de acordo com a 
curva da doença na cidade.

Dentro do plano há 
a “Onda Verde”, que são 
as atividades já autoriza-

O trabalho está sendo 
feito, simultanea-

mente, em 133 cidades no 
Brasil. Em parceria com 
o Ibope, o Ministério da 
Saúde vai realizar mais 
de 99 mil testes rápidos 
em todo o território nacio-
nal. Toda a atividade será 
realizada em três etapas. 
A primeira teve início 
no último dia 14 com o 
objetivo de entrevistar, 
e testar, 250 moradores 
de Petrópolis, uma das 
cidades sorteadas para a 
realização da atividade. Os 

locais foram previamente 
escolhidos de acordo com 
região e número de habi-
tantes. De acordo com o 
representante da empresa 
parceira do Ibope respon-
sável pelo trabalho em 
Petrópolis, Daniel Fran-
cisco, o retorno à cidade se 
deve à dificuldade encon-
trada no primeiro dia de 
trabalho, quando muitos 
moradores não permitiram 
o acesso dos técnicos em 
suas residências.

Em Petrópolis o tra-
balho está sendo realiza-

do por uma equipe de 18 
pessoas entrevistando os 
moradores e, ao mesmo 
tempo, realizando o teste 
rápido da covid-19. To-
dos os técnicos, contra-
tados para fazer os ques-
tionários on-line através 
de tablets, foram capa-
citados por agentes de 
saúde para a realização 
dos testes na população. 
As equipes estão devida-
mente paramentadas com 
EPI´s, como luvas e más-
caras. Os resultados saem 
em 15 minutos e são 

imediatamente informa-
dos aos entrevistados. Ao 
final de todo o trabalho, o 
Ministério da Saúde será 
informado e notificará 
às secretarias de saúde 
de todos os municípios 
participantes.

Segundo a secretária 
de saúde do município, 
Fabíola Heck, a pesquisa 
realizada pelo Ministé-
rio da Saúde está sendo 
útil e bem diferente das 
demais realizadas pelas 
secretarias dos municípios 
pesquisados.

PMP tem plano de retomada gradual do comércio e serviços

das atualmente; “Onda 
Branca”, para reabertura 
imediata de alguns seto-
res do comércio que hoje 
permanecem fechados, 
como clínicas estéticas, 
salões de beleza, acade-
mias; “Onda Amarela”, 
que reúne os setores que 
poderão abrir em uma 

que deverá ser seguido 
por cada um dos seg-
mentos econômicos da 
cidade. São regras para 
o funcionamento, com 
determinação de número 
de clientes que entrarão 
nos estabelecimentos por 
vez; uso de equipamentos 
de proteção individual; 
higienização; horários 
de funcionamento; entre 
diversas outras medidas.

A equipe da prefei-
tura se reuniu com re-
presentantes médicos 
de todas as unidades de 
saúde, públicas e pri-
vadas do município. O 
prefeito Bernardo Rossi 
quis ouvir a opinião dos 
especialistas na área da 
saúde para fazer um ba-
lanço comparativo sobre 

os números da doença na 
cidade desde o início das 
medidas tomadas para 
combater o coronavírus. 
Segundo a avaliação 
dos médicos, Petrópolis 
pode seguir o mesmo 
caminho do colapso na 
saúde como unidades 
de municípios vizinhos 
caso haja um relaxamen-
to nas medidas vigentes.

Por conta das reco-
mendações, a prefeitura 
decidiu estender todos os 
decretos municipais que 
têm como objetivo o com-
bate ao coronavírus. A si-
tuação do município vem 
sendo analisada a cada dia. 
E uma nova prorrogação 
ou até mesmo medidas 
mais restritivas também 
não estão descartadas.

segunda etapa, como 
shoppings e bares; e a 
“Onda Vermelha”, que 
vão ser os últimos a nor-
malizar seus serviços, 
ou seja, permanecem 
fechados até o fim da 
pandemia: como shows 
e eventos com aglome-
ração de pessoas.

O Plano de Retoma-
da das Atividades Sócio 
Econômicas de Petrópo-
lis vai seguir duas verten-
tes. A primeira determina 
quais atividades poderão 
funcionar e quando; e a 
segunda de que maneira 
poderão atender ao públi-
co, ou seja, o protocolo 

Ministério da Saúde e Ibope retornam à cidade para realizar 
pesquisa técnica em relação ao comportamento do covid-19

Município vai oficiar ANEEL para que contas de 
energia não sejam emitidas por estimativa de uso
A prefeitura vai oficiar 

a Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica 
(ANEEL) para que as 
contas de energia não 
sejam emitidas por esti-
mativa de uso. Este tipo 
de cobrança é comum 
entre as concessionárias 
de luz, água e gás e é uti-
lizada quando a empresa 
deixa de fazer a leitura do 
relógio marcador e emite 
a conta ponderando uma 

média de consumo dos úl-
timos meses. No entanto, 
devido as ações de pre-
venção ao coronavírus, 
muitas lojas, empresas e 
indústrias permanecem 
fechadas, ou seja, com 
baixo consumo de energia 
elétrica e, apesar disso, 
as contas têm chegado 
ao consumidor final com 
preços semelhantes ao 
que foi cobrado quando 
esses espaços estavam em 

pleno funcionamento.
A cobrança está sendo 

julgada como indevida pelo 
governo municipal. “Ge-
ralmente, as concessioná-
rias cobram por estimativa 
quando têm dificuldades 
de acesso à residência do 
consumidor, quando há 
defeito no medidor ou em 
caso de indisponibilidade 
fiscal para fazer a leitura. 
Essa é uma determinação 
da ANEEL e a concessio-

nária que fornece energia 
da cidade, Enel, precisa 
seguir. Mas, não podemos, 
em um cenário como esse, 
continuar com essa deter-
minação. Já procuramos a 
Enel, que entendeu nosso 
pleito, mas, precisa de 
uma normativa superior 
para mudar esse tipo de 
cobrança”, explicou o 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Marce-
lo Fiorini.

Transparência: prefeitura 
disponibiliza dados ao TCE
O Tribunal de Con-

tas do Estado, 
que promove o Pla-
no Anual de Audito-
rias Governamentais 
(PAAG), solicitou ao 
governo municipal in-
formações sobre as 
medidas relacionadas 
ao enfrentamento da 
pandemia do coronaví-
rus. Essa ação do TCE 
é extensiva a todos os 
municípios fluminen-
ses. Todo o trabalho 
do órgão será realizado 
na modalidade virtual.

O Contro lador 
Geral do município, 
Sebastião Médici, dis-
se que “o TCE fez um 
convênio com o MPE 
para acompanhar to-
das as aquisições e 
contratações relacio-
nadas ao combate ao 
coronavírus. Essas so-
licitações, vale desta-
car, é feita nos âmbitos 
estadual e municipal, 
não somente em Petró-
polis. Todas as secreta-
rias envolvidas nessas 
questões já forneceram 
as informações, que se-

rão disponibilizados ao 
TCE dentro do prazo 
exigido”, atestou.

Sebastião ainda 
lembra que o prefei-
to Bernardo Rossi 
sancionou duas leis 
durante o ano pas-
sado, para reforçar 
a transparência e o 
combate corrupção, 
ampliando os poderes 
da Controladoria do 
município.

A Controladoria 
ainda foi avaliada po-
sitivamente pelo TCE 
por ações em prol da 
transparência, pelo 
fortalecimento do tra-
balho de controle in-
terno, disponibilização 
de informações e agili-
dade na atualização de 
dados no Portal Trans-
parência. A avaliação 
positiva foi feita com 
base na coleta de dados 
para preenchimento 
dos questionários do 
Índice de Efetividade 
da Gestão Municipal 
(IEGM) 2019 - pesqui-
sa feita nos 92 municí-
pios do estado.

Foto: Divulgação



 

4 JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA2ª quinzena de maio de 2020

  

SENTIMENTOS DESPERTADOS
PELA PANDEMIA

O ser humano é infi ni-
tamente mais com-

plexo do que a nossa vã 
fi losofi a pode conceber. 
Certamente alguém já 
escreveu essa verdade. 
Estamos diante de uma 
pandemia, cujo resultado 
pode ser letal para boa 
parte daqueles que fo-
rem contaminados pelo 
covit 19. Essa realidade 
fez despertar, em quase 
todos os que dela tive-
ram conhecimento, um 
justificável sentimento 
de medo. Médicos e en-
fermeiros sabem o risco 
que correm socorrendo 
os doentes. 
O Espírito Joanna de Ân-
gelis, através da psico-
grafi a de Divaldo Pereira 
Franco, ensina: ‘Esmaga-
do por confl itos que não 
amainam de intensidade, 
o homem moderno procu-
ra mecanismos escapis-
tas, em vãs tentativas de 
driblar as afl ições, trans-
ferindo-se para os setores 

do êxito exterior’... (O Ser 
Consciente, Introdução).
Analisando a mente do ho-
mem moderno continua a 
mentora: ‘O homem pode 
e deve ser considerado 
como sendo sua própria 
mente. Aquilo que cultiva 
no campo íntimo, ou que 
o propele com insistência 
a realizações, constitui a 
sua essência e legitimida-
de’... (Idem).
Diariamente os noticiários 
narram o total daqueles 
que não sobreviveram e é 
necessário coragem para 
enfrentar a realidade no 
dia a dia.
Estamos vivendo momen-
tos lamentáveis, enfren-
tando um vírus extrema-
mente letal, e, obviamen-
te, o medo aos poucos se 
implantou praticamente 
em todo o mundo, re-
sultando em um número 
gigantesco de óbitos. 
Médicos e enfermeiros 
precisam enfrentar a rea-
lidade com muita dose de 

coragem. Que Deus os 
ampare nessa luta contra 
o vírus.
Existem muitas maneiras 
de enfrentar a realidade. 
Os cientistas e médicos 
insistem na implantação 
do isolamento social como 
único meio de vencer a 
pandemia. 
Atendendo às solicitações 
dos cientistas, médicos e 
enfermeiros, em prol do 
isolamento social, mui-
tos homens e mulheres 
recorrem à oração, à fra-
ternidade, à meditação, e 
até mesmo ao auto-exame 
de suas atividades, dentro 
do contesto social em que 
vivem. 
Nessa hora, o trabalho 
social em favor dos de-
safortunados é excelente, 
fortalecendo os Espíritos 
dos encarnados.
A Bíblia ensina que Jesus, 
antes de enfrentar seus 
algozes, retirou-se para 
orar!
Os espíritos ensinaram 
que a reencarnação é 
uma das leis da Natureza, 
que a todos atinge, sem 
exceção. Todos nós so-
mos iguais!  Diante dessa 
realidade, todos os que 
desencarnarem voltarão 
à vida, em busca da per-
feição ética e moral.
Os Espíritos ensinaram 
que "Os fl agelos destrui-

dores devem, portanto, 
considerar-se como oca-
siões de chegadas e par-
tidas coletivas, meios pro-
videnciais de renovamen-
to da população corporal 
do globo, de ela se re-
temperar pela introdução 
de novos elementos es-
pirituais mais depurados. 
Na destruição, que por 
essas catástrofes se ve-
rifi ca, de grande número 
de corpos, nada mais há 
do que rompimentos de 
vestiduras; nenhum Es-
pírito perece; eles apenas 
mudam de planos; em vez 
de partirem isoladamente, 
partem em bandos, essa 
a única diferença, visto 
que, ou por uma causa 
ou por outra, fatalmente 
têm que partir, cedo ou 
tarde”. (Allan Kardec em 
‘A Gênese’, cap. 11, item 
36, pg.225)
Realmente, o conheci-
mento dessa verdade nos 
liberta do medo: ‘Espíritas! 
Amai-vos, este o primeiro 
ensinamento; instrui-vos, 
este o segundo’ (Evange-
lho Segundo o Espiritismo, 
cap. 6, item 5).
Todos nós fomos criados 
‘simples e ignorantes, po-
rém destinados à perfei-
ção’ como nos ensina a 
Doutrina Espírita (O Livro 
dos Espíritos questões 
132 e 133).

‘

VARIEDADES

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

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

Depois de um pouco mais de 
um mês de pandemia do novo 

coranavírus e a quarentena aqui no 
Brasil, é possível um balanço parcial 
de alguns pontos, dentre eles o fator 
humano diante do desconhecido e 
da ameaça assustadora de um ini-
migo invisível que tem tirado muitas 
vidas. E nesse aspecto uma categoria 
merece todo o reconhecimento da 
sociedade em escala mundial: os 
profissionais da saúde. Particular-
mente aqui no país esses guerreiros 
que num ato de vocação e entrega 
seguem na linha de frente do atendi-
mento de pacientes, arriscando-se a 
cada dia para salvar vidas, merecem 
destaque porque enfrentam não só 
o vírus, mas todas as difi culdades 
inerentes a um sistema que sofre há 
décadas com a falta de infraestrutura.

Embora ainda não se tenha da-
dos precisos, é possível perceber o 
aumento do número de profi ssionais 

HERÓIS DA RESISTÊNCIA
da saúde afastados em todo o 
Brasil por estarem contaminados. 
Médicos, técnicos de enfermagem 
e enfermeiros têm não só contraído 
a doença, mas também aumentado 
o número de vítimas fatais do vírus. 
Literalmente deram a vida para 
salvar outras.

Ainda assim, é imensurável a 
capacidade de superação de cada 
um deles que continua atuando, 
muitos há mais de um mês sem 
retornarem para casa, distantes 
da família e suportando uma rotina 
pesada e sem precedentes, na qual 
o alto índice de óbitos é equiparável 
aos campos de guerra. Uma rotina 
que tem abalado emocional e psi-
cologicamente mesmo quem se 
preparou para esse ofício.

Num cenário jamais visto, com 
um clima de  tensão constante para 
todos os segmentos da sociedade 
e, acima de tudo, para cada cida-

dão de forma individual é importante 
percebermos a importância desse 
público. Profi ssionais, mas também 
seres humanos cuja missão é cuidar 
do próximo. Faltam leitos, faltam equi-
pamentos de proteção individual, falta 
ambulância, faltam insumos para os 
pacientes e, mesmo assim, lá estão 
eles, sol a sol, acolhendo, cuidando 
e curando. Simplesmente admirável.

Fica aqui o desejo de toda a sorte 
do mundo para eles e que nossas 
autoridades aproveitem o ensejo 
para pensarem num enquadramento 
melhor para todas as categorias de 
profi ssionais da área da saúde, crian-
do carreiras de estado como acon-
tecem no judiciário, valorizando-os 
cada vez mais e com melhor salários, 
condições e garantias para o desen-
volvimento de sua notável missão.

Os mais novos provavelmente não 
lembram de uma banda de rock com o 
nome de “Heróis da Resistência” que 
fez muito sucesso nos anos 80 e 90. 
Um título que hoje faz total sentido 
para defi nirmos toda essa galera de 
branco que se arrisca por todos nós..

Marcos Espínola
Advogado e Especialista em        

Segurança Pública



52ª quinzena de maio de 2020JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA CIDADE / CORONAVÍRUS

As indústrias de Pe-
trópolis e Teresó-

polis, que compõe a re-
gional Serrana da Firjan, 
registraram queda na 
atividade produtiva do 
1º trimestre do ano com 
28,1 pontos. Este é o 
pior resultado registrado 
desde o início da série 
em 2010 e é 17,5 pontos 
menor do que o valor 
apurado no 4º trimestre 
de 2019. Com isso, a 
demanda por produtos 
foi atendida por esto-
ques (45,3). Os dados 
estão na pesquisa da 
Sondagem Industrial di-
vulgada pela federação.

O cenário é refl exo 
do avanço da pande-
mia de coronavírus e a 
redução das atividades 
nas indústrias. Cancela-
mento de pedidos, queda 
de faturamento e parali-
sação da produção são 
os principais impactos 
que a crise da Covid-19 
provocou nas empresas, 
quadro semelhante em 
quase todas as regiões 
fl uminenses.

A capacidade insta-

O primeiro  par to 
da Unidade de 

Pronto Atendimento 
de Itaipava ocorreu às 
05h40 na madrugada 
do dia 15/05. A mãe, 
de 39 anos, começou 
a sentir as contrações 
durante a noite e saiu 
de casa com o marido 
em direção ao Hospital 
Alcides Carneiro, em 
Corrêas. No trajeto o 
casal precisou parar 
na UPA de Itaipava. 
Uma equipe médica foi 
acionada e, às pressas, 
o parto foi realizado 
dentro do carro ainda 
no estacionamento.

O bebê é um me-
nino, Matheus, nasceu 
com 2.770kg, 45cm e 

Firjan aponta queda na produção das indústrias 

lada das indústrias das 
duas cidades reduziu 
de 67% para 52,2%, e 
também atingiu a pior 
marca da série histó-
rica. Vale lembrar que 
os resultados apurados 
pela Sondagem Indus-
trial no 4º trimestre de 
2019 apontavam para 
a retomada do cresci-
mento e a possibilidade 
de novas contratações e 
investimentos.

Diante das dificul-
dades, os empresários 
da região se viram em 
questão delicada quanto 
à situação fi nanceira de 

suas empresas (40,8), 
o que levou ao mes-
mo nível de 2018 com 
margem de lucro baixa 
(40,0) e difi culdade de 
acesso ao crédito (30,4) 
ainda maior.

 Quanto ao futuro, os 
resultados dos últimos 
meses deixam os indus-
triais com dúvidas sobre 
o que poderá ocorrer ao 
longo de 2020. A pes-
quisa mostra que quase 
todos os indicadores 
chegaram ao seu menor 
patamar.  A demanda 
por produtos industriais 
registrou 25,0 pontos, 

reduzindo a expectativa 
da compra de matéria-
-prima (28,3) e contra-
tação de empregados 
(32,5). A possibilidade 
de novos investimen-
tos (26,7) também teve 
redução de 32,2 pon-
tos frente ao registrado 
pela pesquisa no último 
período de 2019. Neste 
caso, todos os resultados 
da região Serrana são 
abaixo da média regis-
trada no Estado do Rio 
e no Brasil. Somente a 
expectativa por expor-
tações (41,7) não segue 
a mesma linha.

UPA de Itaipava registra 
seu primeiro nascimento

cheio de saúde. Mãe e 
fi lho foram transferidos 
após o parto para o Hos-
pital Alcides Carneiro 
(HAC) e passam bem. 
Segundo o pai da criança, 
o parto aconteceu tão de-
pressa que a família não 
consegue acreditar que 
deu tudo certo.

Artistas já podem se inscrever 
no edital para apresentações

Artistas de Petró-
polis podem se 

inscrever,no edital lança-
do pelo Instituto Munici-
pal de Cultura e Esportes 
(IMCE) que vai selecio-
nar até 100 projetos de 
apresentações culturais 
pela internet. As inscri-
ções poderão ser feitas no 
site da prefeitura, no link: 
http://web2.petropolis.
rj.gov.br/imce/fi queem-
casacomcultura/. 

Com as produções 
paralisadas, além de mu-
seus, teatros e o Centro de 
Cultura Raul de Leoni fe-
chados, o objetivo é fazer 
com que a oferta de con-
teúdo cultural continue 
através das plataformas 

digitais. Serão aceitos 
projetos apresentados em 
formato de vídeo com até 
50 MB e no mínimo de 15 
e máximo de 30 minutos 
com conteúdo cultural 
que seja desenvolvido por 
agentes do município. 

Os projetos deverão 
ser enquadrados em uma 
das seguintes áreas: Ar-
tesanato, Artes Plásticas/
Visuais, Audiovisual, 
Bandas Marciais, Can-
to Coral, Culturas Afro-
-brasileiras, Indígenas e 
Populares, Cultura Ger-
mânica, Cultura Urbana, 
Dança, Escolas de Samba 
e Blocos Carnavalescos, 
Literatura, Música, Teatro 
ou Patrimônio Histórico.

A baixa adesão ao 
Programa Emergen-

cial de Suporte aos Em-
pregos, criado através 
da Medida Provisória 
944 em 3 de abril, pode 
ser explicada, em parte, 
pelos entraves burocrá-
ticos previstos no texto 
original, que será revis-
to pelo Congresso nos 
próximos dias. Uma das 
emendas apresentadas é 
do deputado federal Vi-
nícius Farah (MDB-RJ) 
liberando as empresas 
de manterem folhas de 
pagamento nos bancos 
em que obtiverem as 
linhas de fi nanciamento. 

Desde o lançamento 
do Programa, que tem 
como objetivo garantir 
a manutenção de empre-

Vinícius Farah propõe emenda à MP para 
beneficiar pequenas e médias empresas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

gos durante a pandemia, 
apenas 25% dos recur-
sos de R$ 40 bilhões 
colocados pelo Banco 
Central à disposição 
dos bancos participan-
tes foram acessados 
por pequenos e médios 
empresários.

São 30 bilhões ainda 

a serem usados e a meta 
do Congresso é retirar 
este obstáculo do cami-
nho. “Obrigar que todos 
os funcionários abram 
conta no banco conce-
dente do empréstimo só 
faz bem para o banco, 
que quer mais clientes. 
Faria algum sentido 
caso a totalidade dos 
recursos fosse do banco, 
mas esse nem é o caso, 
já que 85% dos recursos 
são públicos”,  argu-
mentou Vinicius Farah.

 Pela MP, para aces-
sar os recursos, o fatura-
mento anual da empresa 
deve ser entre R$ 360 
mil e R$ 10 milhões.  
Os juros são camaradas 
(3,75% ao ano) e a ca-
rência é de três meses. 

Como contrapartida, 
porém, quem aderir ao 
programa se comprome-
te a não demitir funcio-
nários por pelo menos 
dois meses.

Uma das reclama-
ções dos pequenos e 
médios empresários é 
o parágrafo 2º da MP.  
Ele determina que, para 
acessar o programa, é 
necessário que a folha 
de pagamento da em-
presa seja processada 
no banco concedente do 
empréstimo.  Ou seja: as 
contas-salário precisam 
estar na instituição fi -
nanceira credora, apesar 
de 85% dos recursos 
emprestados serem fi-
nanciados pelo poder 
público. 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Espaços reformados no Hospital 
Municipal Dr. Nélson de Sá Earp

A reforma, já planejada 
pela Secretaria de 

Saúde para ampliar a ca-
pacidade de atendimento 
durante a pandemia, já 
está em fase de conclusão, 
no Nélson de Sá Earp. Os 

10 leitos masculinos e 10 
leitos femininos, estão 
localizados nas salas de 
apoio da unidade. Com a 
obra, o hospital referência 
nos casos de coronavírus 
do município vai conse-

guir agilizar as interna-
ções necessárias.

Os leitos devem ser 
entregues em alguns dias 
e terão início imedia-
to aos atendimentos e 
internações. 

Os dias longe da fa-
mília foram difíceis, 

mas, também, desper-
taram na jovem Beatriz 
Freitas, de 9 anos, uma 
vontade imensa de fazer 
a diferença nos dias das 
crianças que precisam 
de tratamento hospita-
lar. A campanha “Co-
lorindo Sonhos da Bia” 
nasceu em abri l ,  no 
Hospital Alcides Car-
neiro e já está fazendo 
diferença: 60 caixas de 
giz de cera e 30 caixas 
de lápis de cor novos 
foram doados para se-
rem distribuídos às crian-
ças que se encontram 

Lápis de cor para crianças internadas no HAC

internadas no hospital.
As doações podem ser 

entregues na Papelaria So-
pro Divino(Montecaseros 
e combinadas por meio do 
instagram: @colorindoso-

nhosdabia). Todos os pro-
dutos doados passam pelo 
processo de higienização e 
são entregues no Hospital, 
que faz a entrega para as 
crianças.

A pandemia do novo 
coronavírus mexeu 

com o mercado a ní-
vel global, provocando 
imensas transformações 
em curtíssimo período. 
No Brasil, a taxa SELIC 
já caiu para o menor valor 
da história e a previsão é 
seguir em queda, mas 
isto não necessariamente 
é resultado de um bom 
momento na economia. 
O consultor e especialista 
no mercado imobiliário 
de alto padrão Rafael 
Scodelario aponta que, 
apesar da crise, este pode 
ser o melhor momento 
para investir em imóveis, 
pois os juros de fi nancia-
mento estão mais baixos 
do que jamais estiveram 
em mais de 40 anos. Com 
isso, adquirir imóveis 
torna-se uma boa opção, 
ainda mais em áreas no-
bres. Perder dinheiro in-
vestindo em imóveis não 
acontece, mesmo com a 
pandemia da covid-19. 

Famosos estão adquirindo
 imóveis milionários

Mais rico a cada 
dia, mesmo com a cri-
se, Jeff  Bezos, dono da 
Amazon, pagou qua-
se R$ 85 milhões por 
uma cobertura triplex 
de prédio onde já é dono 
de quatro andares em 
Nova York, nos Estados 
Unidos. Mas ele não é 
o único. O cantor Phar-
rell Williams comprou 
uma mansão de mais 
de R$ 170 milhões em 
Miami para passar a 
sua quarentena.O moti-

vo para o investimento 
pode parecer contradi-
tório mas tem toda uma 
lógica:a lei da oferta e 
da procura é universal.

Com a pandemia, as 
pessoas passaram mais 
tempo em suas casas e, 
consequentemente, viram 
o quanto é importante 
estar bem e felizes em 
seus imóveis. As pessoas 
estão dando mais valores 
às suas casas, trabalhar em 
home offi  ce com tranquili-
dade e qualidade de vida.

Na sessão plenária 
do dia 14/05, a Câ-

mara aprovou uma pro-
positura, de autoria da 
vereadora Gilda Bea-
triz (PSD), que dispõe 
sobre a criação de um 
selo de boas práticas sa-
nitárias para a rede ho-
teleira do município. A 
proposta tem o objetivo 
de auxiliar a rede após 
o período de quaren-
tena, identifi cando os 

Selo de boas práticas sanitárias 
hotéis e pousadas que 
adotarem procedimen-
tos rígidos, de acordo 
com as orientações das 
autoridades sanitárias, 
preparando o municí-
pio para a retomada do 
turismo.

Após a aprovação 
no plenário da Câmara, 
a indicação legislativa 
segue para o Poder Exe-
cutivo, que poderá criar 
o selo em forma de Lei.

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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A  Câmara Munici-
pal de Petrópolis 

aprovou uma proposta 
de isençãode imposto 
Predial Territorial Rural 
(IPTU) para os imóveis 
que dispõe de energia 

solar. A medida, busca 
a redução de danos am-
bientais no município. A 
regra foi aprovada e ago-
ra segue para o Executi-
vo, que poderá aplicar a 
medida em forma de Lei.

kits de higiene para 
aposentados e pensionistas

Teve início a campa-
nha de arredacação 

de alimentos promovida 
pela Oftalmo Clínica de 
Petrópolis em parceria 
com a Clínica Santa Júlia. 
A iniciativa surgiu após 
os profi ssionais percebe-
rem que uma série de pa-
cientes que passam pelos 

atendimentos clínicos, 
estão enfrentando difi-
culdades neste período de 
pandemia, precisando de 
alimentos para se manter 
durante a quarentena. 

As doações de cestas 
básicas ou qualquer outro 
alimento não perecivel 
(qualquer quantidade) 

pode ser entregue no es-
tacionamento da Oftalmo 
Clínica de Petrópolis na 
Rua Professor Cardoso 
Fontes, 183 - Castelâ-
nea, de segunda a sexta-
-feira entre às 9h e 16h. 
Importante salientar que 
os profi ssionais envol-
vidos na arrecadação 

estão seguindo os pro-
tocolos de segurança 
para evitar o contágio 
por Covid-19. As doa-
ções podem ser retiradas 
diretamente do porta 
malas do carro por um 
funcionário da clínica 
sem a necessidade do 
motorista sair.  

Permuta que salva

Após a doação de 
mais de 50 cestas 

básicas, a Guarda Civil 
dará sequência à cam-
panha de arrecadação 
de alimentos. Assim 
como na primeira fase, 
quando foram entre-
gues mais de 700 kg 
de itens como arroz, 
feijão, macarrão, sal, 
açúcar, entre outros, a 
ação de agora é voltada 
para ajudar moradores 
de comunidades de Pe-
trópolis. A nova etapa 
da mobilização “Um 
gesto solidário” come-
ça na próxima semana.

O objetivo da nova 
etapa é incentivar que 

os interessados em 
contribuir com a cam-
panha possam “ado-
tar” uma das famílias 
que foi ajudada na 
primeira fase. Assim, 
além de pacotes de 
alimentos, os parcei-
ros poderão comprar 
cestas básicas para 
doar para as pessoas 
necessitadas.

As doações podem 
ser entregues na sede 
da Guarda Civil (Rua 
Santos Dumont, 517 
– Centro), de 9h às 
17h. Para outras in-
formações sobre como 
participar baste ligar 
para 2234-9257.

Clínica realiza campanha para pacientes carentes

Escolas, cursos prepara-
tórios, consultórios e 

clínicas são exemplos de es-
tabelecimentos que podem 
ser benefi ciados pela doa-
ção. Os interessados devem 
se inscrever no portal do 
Clube de Permuta (www.
clubedepermuta.com.br) 
as inscrições tiveram inicio 
no dia 12 e seguem até a 
quarta-feira dia 20 de maio. 
A relação dos aprovados 
será divulgada a partir de 
28 de maio.

Em um momento de 
crise sem precedentes, atin-
gindo praticamente todos 
os setores da economia, 
o Clube de Permuta vem 
oferecendo uma alternativa 
segura e viável para que o 
empresário ou profi ssional 
liberal adquira produtos e 
serviços sem desembolso 
fi nanceiro. Mas diante do 
agravamento da pandemia 
e da percepção de que é pre-

ciso agir em prol dos menos 
favorecidos, o Clube criou 
uma campanha e vai ofe-
recer serviços que vão de 
alimentação a controle de 
pragas, passando por con-
sultorias na área de gestão 
e até mesmo equipamentos 
de segurança.

O Clube de Permuta 
completou um ano de ope-
ração em Petrópolis no mês 
de fevereiro e se mantém 
firme com o objetivo de 
aquecer a economia na re-
gião. A empresa trouxe para 
a cidade uma modalidade 
antiga de negociação, agora 
com mais versatilidade. O 
foco é o relacionamento 
entre empresários que gera 
permutas multilaterais de 
produtos e serviços. Após 
passar por uma análise, o 
associado recebe um limite 
de crédito para realizar 
as negociações dentro da 
plataforma.

GM segue com a campanha 
“Um gesto solidário”

Mais de 400 kits de higiene com máscara, 
álcool em gel, lenço, luva, sabonete e uma 

cartilha de prevenção ao coronavírus já foram 
entregues para aposentados e pensionistas do 
Instituto de Previdência e Assistência Social 
do Servidor Público do Município (Inpas). Ao 
todo serão 3.500 kits que chegarão às casas dos 
servidores. Eles também já receberam 25% do 
13º salário. As ações fazem parte das medidas 
tomadas pelo instituto para proteger os aposen-
tados e pensionistas da covid-19.

Vale ressaltar que as palestras do projeto 
“Café com Sabedoria” e a prova de vida estão 
adiadas temporariamente.

Medida para incentivar 
o uso de energia solar

Foto: divulgação
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JUSTA CAUSA
O chefe de um RH justifi ca a um candidato 
solteiro por que não vai contratá-lo:
- Desculpe, mas nossa empresa só trabalha 
com homens casados.
- Por quê? Por acaso são mais inteligentes 
e mais competentes do que os solteiros?
- Não, mas estão mais acostumados a 
obedecer.

SONHOS DE UM HOMEM
Ser tão bonito como sua mãe crê que ele é.
Ter tanto dinheiro quanto seu fi lho crê 
que ele tem.
Ter tantas mulheres como sua esposa acha 
que ele tem.
Ser tão bom de cama como ele mesmo 
acredita ser.

PSQUIATRA
Um homem no consultório de um psiquiatra:
- Doutor, estou preocupado com minha es-
posa. Quando estou no trabalho, ela passa 
o dia conversando com o abajur!
- Mas você a viu falando com o abajur? - 
pergunta o médico.
- Não, o abajur me contou e pediu 
segredo!!!

EXPLICAÇÃO
O garotinho chega para o pai e pergunta:
- Pai, de onde eu vim?
- Bem, fi lho... - começou o pai, visivelmen-
te constrangido. - Você sabe... o papai tem 
uma sementinha...
Durante meia hora explicou para o garoto 
da maneira mais didática possível como 
funciona o processo de acasalamento.
Quando terminou, o garotinho olhou-o 
com semblante sério e disse:
- Ah! Entendi!
E o pai:
- Mas, porque você resolveu me perguntar 
isso justamente agora, fi lho?
- É que o Luisinho, me disse que ele veio 
de Uberaba!

PASSATEMPOS

 

BOBÓ DE CAMARÃO
Ingredientes: 1 kg de 
camarão fresco, sal, 3 
dentes de alho picados 
e amassados, suco de 1 
limão, pimenta-do-reino, 1 
kg de mandioca (prefi ra as 
que já vem embaladas e 
descascadas, é mais prá-
tico), 3 cebolas (1 cortada 
em rodelas e 2 raladas),1 
folha de louro, 6 colheres 
(sopa) de azeite de oliva, 

* * *

frite. Adicione as 2 latas de 
pomarola, o cheiro-verde, o 
pimentão e deixe cozinhar 
por alguns minutos.
Junte na mesma panela, a 
mandioca batida no liquidifi -
cador, outro vidro de leite de 
coco e o azeite de dendê.
Deixe levantar fervura e 
está pronto.

2 vidros de leite de coco, 1 
maço de cheir-verde picado, 
2 latas de molho pronto de 
tomate (pomarola), 2 pimen-
tões verdes bem picadinhos,2 
colheres (sopa) de azeite de 
dendê.
Modo de preparo: Lave os 
camarões e tempere com sal, 
alho, pimenta e limão, deixe 
marinar.
Pegue uma panela com água 

e cozinhe a mandioca em 
pedacinhos, com louro e a 
cebola em rodelas. Quando 
estiver mole, acrescente um 
vidro de leite de coco. Dei-
xe esfriar um pouco e bata 
no liquidifi cador. Esquente o 
azeite de oliva, junte a cebola 
ralada e deixe dourar.
Acrescente os camarões e 

Áries - (20/03 a 20/04)  - Período no qual você 
pode sentir-se interiormente pressionado, 

especialmente se estiver envolvido com assuntos e 
questões fi nanceiras. Saturno e Urano são energias 
muito diferentes: Saturno quer preservar e Urano, 
destruir..

Touro - (21/04 a 20/05) -  Fase indicando um 
dia de pressão, de difi culdade em fazer escolhas, em 
deixar o novo ser introduzido em sua vida. Se o novo 
for algo com estruturas, aceite com tranquilidade. 
O período é ótimo para fazer mudanças racionais.  

Gêmeos - (21/05 a 20/06) - Dias em que você 
pode sentir saudades de seus amigos, dos 

novos e dos antigos. Procure falar com alguns deles, 
mesmo que virtualmente, pois isso pode acalentar 
seu coração. Os trabalhos em equipe devem ser 
revisados e adiados.

Câncer - (21/06 a 21/07) -    Fase de inte-
riorização e refl exão, voltadas para os gran-

des ganhos e negócios. O período envolve maior 
assertividade e determinação em atingir as metas 
estabelecidas por você mesmo. Bom para novos 
investimentos.

Leão - (22/07 a 22/08) - O Período  pode trazer 
dúvidas com relação à maneira de trabalhar, 

de desenvolver projetos. O novo deve ser recebido 
de maneira estruturada. Nada de loucuras.

Virgem - (23/08 a 22/09) -  Fase em que você 
pode estar fazendo um balanço entre passado 

e futuro e tentando introduzir em sua vida, uma nova 
fi losofi a. O período é ótimo para reler alguns livros 
e envolver-se em novos estudos.

Libra - (23/09 a 22/10)  -  Momento de interiori-
zação e necessidade de aprofundar-se em seu 

mundo emocional. O dia pode envolver um profundo 
sentido de intimidade com os seus. 

Escorpião - (23/10 a 21/11) - Período em 
você pode começar a sentir falta dos amigos 

e de uma vida social mais agitada. Neste momento, 
como existem impedimentos, você pode promover 
um gostoso encontro virtual com todos. 

Sagitário - (22/11 a 21/12) -  É hora de orga-
nizar uma nova rotina, se utilizando de antigas 

experiências, ao mesmo tempo que introduz o novo. 
Cuidar de sua saúde, neste momento, é fundamen-
tal. Carreira em destaque.

Capricórnio - (22/12 a 21/01) - Seu coração 
está sendo testado. O dia é ótimo para estar 

com quem ama. Se estiver pensando em um novo 
fi lho, este é um ótimo momento para engravidar. 

Aquário - (21/01 a 18/02) - É possível que 
você decida mudar algumas coisas em sua 

casa, introduzir coisas novas e manter algumas 
antigas. Uma nova maneira de viver em casa, pode 
ser estabelecida.

Peixes - (19/02 a 19/03) - Você estará mais 
comunicativo e pode pensar, se tiver talentos 

para isso, em dar aulas virtualmente. Pode ser um 
ótimo momento para fechar contratos também.

HORÓSCOPO

* * *

* * *

Foto: divulgação
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 Nada de começar o nosso futebol ainda, mas 
pelo menos o Campeonato Alemão já está de volta, 
e muito em breve o italiano, espanhol e inglês.

Aqui alguns clubes dando sinal de vida, já re-
tornando com várias limitações, mas movimentando 
o futebol novamente. São milhões de empregos ao 
redor desse esporte, e o país já está sentindo o 
problema de desemprego em massa. Com certeza 
só devemos voltar, mesmo sem torcida, num está-
gio mais à frente, mas aos poucos e liberação vai 
mantendo milhares de empregos.

Torcida deverá fi car para o próximo ano, ou bem 
mais tarde. O importante para os clubes são os pa-
trocínios se manterem e a cota de TV. Vale lembrar 
que dos nove patrocinadores do Corinthians, cinco 
já tratam de diminuir o pagamento.

O Flamengo parece estar muito perto de 
renovar com o técnico Jesus (foto) até o fi nal de 
2021. Uma ótima notícia para a torcida, que confi a 
muito no trabalho desse português. Sem torcida 
fi cará mais difícil de fechar o orçamento, embora 
ainda tenha duas parcelas à receber da venda do 
Renier, em euros.

Vasco e Fluminense com muitos problemas 
fi nanceiros deverão vender jogadores jovens para 
fechar as contas. O Vasco deve quatro meses de 
salários e muitos outros de uso de imagem aos 
jogadores. O pior é que assim perdem força para 
negociar e acabam vendendo mais baratos do que 
poderiam ser, se não estivessem enforcados.

O Botafogo não foge muito desses outros clubes 
cariocas, mas ainda sonha com o sistema S.A. Com 
a crise mundial fi cou mais difícil de arrumar em-
preendedores, e essa solução vai fi cando parada, 
mas as dívidas não...

O perigo maior está nos demais esportes. Pou-
cas cotas de patrocínio e atletas sem pagamentos 
fará cair o nosso nível mundialmente. Pior ainda 
que as Olimpíadas de Tóquio ocorrerão no próximo 
ano, e com certeza teremos uma atuação pior do 
que poderíamos imaginar...

Quem ainda não viu, a Netfl ix está passando 
uma série sensacional sobre a vida do Michael 
Jordan, e a história do Chicago Bulls nos seus seis 
títulos na NBA. Não é só para quem gosta de bas-
quete, mas pra quem também quer entender sobre 
organização de time, relacionamento de equipe e 
liderança... Imperdível....

ESPORTE / CORONAVÍRUS

Saiba quais atividades esportivas podem ser 
praticadas em meio à pandemia do Covid-19
Atletas profi ssionais, 

amadores e adeptos 
de diferentes esportes 
vivem uma nova reali-
dade em razão do novo 
coronavírus. Seus trei-
nos, agora, devem ser 
realizados em casa, sem 
contato com o mundo ex-
terior e, sobretudo, aglo-
merações. Mas será que 
nenhum esporte pode ser 
praticado neste período? 

Nes te  momen to , 
devido à estratégia de 
isolamento social para 
controle do avanço do 
SARS-CoV-2, causador da 
Covid-19, não é recomen-
dada a prática esportiva. 
A recomendação para a 
população geral é manter 
a prática de atividade fí-
sica, ou seja, movimentos 
corporais repetitivos com 
fi nalidade de aumento do 
gasto de energia basal, sem 
objetivo de ganhos de força 
muscular e aptidão cardio-

vascular, e exercício físi-
co, que tem como intuito a 
realização de movimentos 
corporais repetitivos, com 
fi nalidade de aumento do 
gasto de energia basal, 
fortalecimento muscular 
e estímulo do sistema 
cardiorrespiratório.

As recomendações 
atuais indicam manter 
a prática de exercícios 
e atividade física em 
casa. Atividades ao ar 

livre como caminhada, 
corrida e ciclismo, reali-
zadas individualmente, 
sem encontro com grupos 
ou percurso comparti-
lhado em veículo com 
outras pessoas, sem uso 
de equipamentos públicos 
de exercício, para alon-
gamento, por exemplo, 
oferecem menos risco de 
contágio durante a ativi-
dade, mas não devemos 
esquecer que os momentos 

de sair de casa, andar 
pelos corredores de um 
edifício, pegar elevador, 
tocar maçanetas e por-
tas de uso coletivo, por 
si só, já são momentos 
potenciais de contágio e 
devem, neste período, ser 
evitados ao máximo.

Os esportes que são 
praticados com mais de 
uma pessoa e envolvam 
algum material compar-
tilhado, como uma bola 
de tênis, vôlei, ou de 
tênis de mesa, por exem-
plo, também apresentam 
risco de contaminação. 
Caso alguém contami-
nado encoste nos olhos, 
boca ou nariz durante a 
partida e pegue a bola 
sem higienizar a mão, o 
que normalmente ocorre 
durante a prática desses 
esportes, o vírus pode ser 
transmitido para a outra 
pessoa por meio do ma-
terial compartilhado.

Ferj já considera retorno do Campeonato Carioca
Com o calendário cada 

vez mais apertado, 
clubes e federações dis-
cutem a possibilidade de 
retorno das competições. 
Segundo informações da 
CNN, o Campeonato Ca-
rioca pode estar próximo 
de voltar. A Ferj preparou 
um documento que plane-
ja a retomada do estadual, 
mas sem vestiários e com 
os jogadores chegando 
em carros separados.

Para que este retorno 
seja possível, a Federação 
Carioca de Futebol faria 
testes para covid-19 em 
todos os atletas, membros 
das comissões técnicas 
e staff  dos clubes. Estes 
exames seriam feitos duas 
vezes. Uma semana antes 
do primeiro jogo e o outro 
72 horas antes de a bola 
rolar. Caso alguém teste 
positivo, será mandado 
para casa e fi cará em isola-
mento social por 15 dias.

Quanto às orienta-
ções de distanciamento 
social, o plano seria que 
as delegações deixas-
sem de usar os ônibus, 
e que cada jogador fosse 
com seu próprio carro 
aos jogos. Além disso, 
o atleta já chegaria tro-
cado, evitando o uso dos 
vestiários. Caso sejam 
necessários, estes de-
vem ser usados com um 

distanciamento entre as 
pessoas dentro dele. Há 
também recomendações 
médicas, como o fato de 
os jogadores não pode-
rem usar a mesma maca 
em caso de lesões, e os 
fisioterapeutas só devem 
atender atletas que estejam 
contundidos, evitando ao 
máximo o contato.

O documento também 
solicita que, embora reto-

mem os treinamentos, os 
times devem garantir que 
isso seja feito em peque-
nos grupos, para evitar 
aglomerações. Entretanto, 
com os jogos, o contato 
físico invariavelmente irá 
acontecer. Este planeja-
mento visa a conclusão 
do Campeonato Carioca, 
interrompido na terceira 
rodada da Taça Rio, segun-
do turno da competição.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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Em uma época em que o 
contato físico está tempo-

rariamente suspenso por conta 
dos cuidados na prevenção ao 
coronavírus, crianças e ado-
lescentes estão estudando em 
casa e, uma forma de estímulo 
para esse público é a leitura. Foi 
pensando nisso e em reforçar o 
desenvolvimento pedagógico 
dos alunos da rede que a Se-
cretaria de Educação disponibi-
lizou na plataforma “Educa em 
Casa”, uma biblioteca virtual. 
Em cada ícone (Educação In-
fantil, Ensino Fundamental e 
Educação Especial) há dicas de 
leitura para os alunos.

A secretária de Educação, 
Marcia Palma, explica que os 
livros sugeridos respeitam os 
anos de escolaridade. “A leitura 
estimula o desenvolvimento 
pedagógico e cognitivo. Nos 
Centros de Educação Infantil e 
escolas, a leitura faz parte da 
rotina e o reforço em casa pode 
ser um atrativo a mais para 

Biblioteca Virtual: estímulo 
a leitura durante o isolamento

esse público”, disse Marcia.
Para ter acesso às dicas de 

leitura é necessário entrar na 
plataforma  (um link está dispo-
nibilizado no site da prefeitura: 
www.petropolis.rj.gov.br) e 
os pais ou responsáveis e até 
mesmo os alunos podem aces-
sar a biblioteca virtual montada 
pelas equipes da Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e 
Educação Especial.

Vale salientar que tanto 
a leitura quanto a escrita são 
práticas sociais de importan-
tes para o desenvolvimento 
da cognição humana por pro-
porcionarem desenvolvimento 
do intelecto e da imaginação, 
além, é claro, de promoverem 
conhecimento.

Dicas para todos os gostos
Na parte da Educação in-

fantil há títulos como: "Quero 
meu cabelo assim" , de Marcelo 
Franco; O Papagaio tagarela", 
de Linda Dias; "O peixinho 

e o gato", de Lenira Heck; "A 
felicidade das borboletas", de 
Patricia Secco e "O susto do 
ratinho inocente", de Rouxinol 
do Rinaré.

No link do Ensino Funda-
mental há títulos para os anos 
iniciais do ensino fundamental 
como: "Os isto ou Aquilo",  livro 
paradidático de Cecília Meire-
les; "O menino que aprendeu a 
ver" , Ruth Rocha; "A borboleta 
azul",  Lenita Heck e "A bruxa 
e o caldeirão",  de José Leon 
Machado. Já para os estudan-
tes dos anos fi nais há os livros: 
"Diário de um banana", Jeff  Kin-
ney e "Fábulas" de Justiniano 
José da Rocha.

Na Educação especial tam-
bém tem dicas de leitura como: 
"Os dez amigos", de Ziraldo; 
"Era uma vez um gato xadrez",- 
de Bia Villela; "O coelhinho que 
não era de Páscoa", Ruth Ro-
cha e "Tudo bem ser diferente", 
de Todd Parr.

Vale destacar que a platafor-
ma “Educa em Casa” foi criada 
pelo município, sem custos, 
para oferecer atividades peda-
gógicas complementares para 
os alunos da rede municipal de 
Educação. As atividades são 
programadas por profi ssionais 
da Secretaria de Educação 
e o armazenamento está no 
próprio site governamental do 
município. Além dos conteúdos 
programáticos separados por 
ano de escolaridade e dicas de 
leitura há, ainda, jogos, propos-
tas de projetos e visitas virtuais 
a museus.
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AUTOS & ACESSÓRIOS

FARMÁCIAS

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E VARIEDADES

SERVIÇOS E VARIEDADES



12 2ª quinzena de maio de 2020 DESTAQUE JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA


