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UPA Cascatinha passa por adequação para 
receber apenas pacientes com coronavírus

União e Indústria: intervenções devem começar ainda este mês

Página 06

Oi Futuro exibe peças de 
teatro online para crianças

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

O homem e suas 
contradições

Carlos Gama
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 PONTO DE LUZ

O prefeito Bernardo Rossi vistoriou a adequação 
da Unidade de Pronto Atendimento de Casca-

tinha em UPA Vermelha, que estará dedicada ao 
atendimento específi co de pacientes infectados 
pela Covid-19. O local vai contar com 25 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Vacina contra meningite já 
está disponível nos postos 
Petrópolis vai dar início à vacinação de ado-

lescentes de 11 e 12 anos de idade. A vacina 
ACWY, que substitui a imunização contra a Me-
ningite C, estará disponível em todos os 15 postos 
de vacinação da cidade.
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Flexibilização do comércio: PMP 
quer colaboração da população
Em live nas redes sociais, o prefeito Bernardo 

Rossi disse que o monitoramento da curva da 
doença irá continuar e a prefeitura poderá recuar 
da decisão a qualquer momento, não descartan-
do inclusive um possível lockdown na cidade.

Procon autua e intima 
Agência dos Correios
Além de não prestar o serviço essencial, a 

agência direcionava os consumidores a 
buscar atendimento em outro município.
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Empresas se 
unem e doam 
uma tonelada 

de ração

Secretaria de Educação 
cria Grupo de Trabalho 
para criar protocolos 
para a volta às aulas
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O HOMEM E SUAS 
CONTRADIÇÕES

Em virtude do expres-
sivo número de faleci-

mentos, não só de idosos, 
mas também de pessoas 
ainda jovens, cresce dia-
riamente o número de 
pessoas que querem sa-
ber como as instituições 
religiosas explicam essa 
triste realidade.

A história registra que 
os denominados ‘fl agelos 
destruidores’ sempre cei-
faram incontáveis vidas, 
mas, com o avanço da 
Medicina e das demais 
ciências, essa mortandade 
não deveria mais ocor-
rer. O pensamento geral 
era que, quando doenças 
como o Coronavírus se 
manifestassem, a Ciência 
logo conseguiria obter a 
cura, ou mesmo a vacina, 
o que efetivamente ainda 
não ocorreu. 

Assustados com o cres-

cente número de faleci-
mentos, muitas vezes as 
pessoas levantam o pro-
blema, acusando indevi-
damente os pesquisadores 
e cientistas, já que julgam 
extinta a possibilidade de 
surgirem novos flagelos, 
como no passado.

O absurdo dessa afir-
mação só fica superado 
quando discretamente la-
mentam por que Deus não 
interfere para sanar esta 
triste realidade...

O questionamento feito 
aos espíritas é ainda maior, 
afirmam eles, em razão 
de os espíritas ensinarem 
que a Doutrina Espírita 
não é uma religião, e sim  
"uma ciência que estuda 
a origem e o destino dos 
Espíritos e sua relação com 
o mundo material".

Acontece, porém, que a 
Doutrina Espírita simples-

mente ensina que estamos 
vivendo uma época de gran-
de transformação moral, e, 
através da reencarnação, 
muitos daqueles que morre-
rem voltarão à luta, em me-
lhores condições. É neces-
sário que aprendamos que 
Deus é Pai e que sempre 
dará novas oportunidades 
aos seus fi lhos.

 Assim, "os fl agelos des-
truidores e os cataclismos 
devem, portanto, consi-
derar-se como ocasiões 
de chegadas e partidas 
coletivas, meios providen-
ciais de renovamento da 
população corporal do glo-
bo, de ela se retemperar 
pela introdução de novos 
elementos espirituais mais 
depurados. Na destruição, 
que por essas catástrofes 
se verifi ca, de grande nú-
mero de corpos, nada mais 
há do que rompimentos de 
vestiduras; nenhum Espí-
rito 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.

As renovações rápidas, 
quase instantâneas, que 

se produzem no elemento 
espiritual da população, por 
efeito dos fl agelos destrui-
dores, apressam o progres-
so social; sem as emigra-
ções e imigrações que de 
tempos a tempos lhe vêm 
dar violento impulso, só 
com extrema lentidão esse 
progresso se realizaria.

É de notar-se que todas 
as grandes calamidades 
que dizimam as popula-
ções são sempre seguidas 
de uma era de progresso 
de ordem física, intelectual 
ou moral e, por conseguin-
te, no estado social das 
nações que as experimen-
tam. É que elas têm por fi m 
operar uma remodelação 
na população espiritual, 
que é a população normal 
e ativa do globo”. (A Gêne-
se, cap. 11).

A Doutrina Espírita ensi-
na ainda mais:

‘Qual o objetivo da en-
carnação dos Espíritos? 

“Deus lhes impõe a en-
carnação com o fim de 
fazê-los chegar à perfeição. 
Para uns é expiação; para 
outros, missão”. (O Livro 
dos Espíritos, questão 132)

Isso só acontece por que 
fomos criados por Deus. E 
esse é o desejo D’Ele.

‘

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

Venha nos conhecer 
quando acabar o isolamento 

social. Você vai adorar!

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!

Há pouco mais de dois meses, atô-
nitos, entrávamos em quarentena 

com a expectativa de que seriam 15 
dias de isolamento social. Numa cri-
se sem precedentes, pouco a pouco 
descobrimos que não é bem assim. 
A pandemia só cresce e, segundo 
especialistas da área sanitária e da 
saúde ainda não chegamos no ápice 
da contaminação. Particularmente, 
no Rio, são muitas comunidades 
com grande população e inevitável 
aglomeração. Pessoas que já sofrem 
com a falta de serviços básicos e da 
violência presente pela ausência do 
poder público. A iniciativa do governo 
de proibir operações das polícias civil 
e militar nas comunidades traz um 
alento para os moradores que lutam 
para sobreviver.

A iniciativa tem como maior preo-
cupação evitar os confl itos que em 
muitos casos acabam em derrama-
mento de sangue. Neste momento, 

A VIDA EM PRIMEIRO LUGAR
cujo inimigo é invisível, ou seja, 
o coronavírus, a ideia é promover 
o diálogo entre as corporações e 
os líderes comunitários, evitando 
o que aconteceu recentemente 
com vítimas após troca de tiros. 
Em tempos de alto índice de mor-
tes diárias, isso é tudo o que não 
precisamos.

Não é de hoje que se tenta 
essa estratégia junto à comunida-
de. A essência das extintas UPPs 
era essa proximidade no intuito 
de integrar moradores e polícia. E 
o momento é propício para isso, 
unindo forças contra um problema 
comum a todos, além de consi-
derarmos o contexto delicado no 
qual muitos voluntários prestam 
serviços humanitários nas comu-
nidades, atuando na doação de 
cestas básicas, produtos de higiene 
pessoal, entre outros.

Em verdade, o futuro é incerto 

e a situação só se agrava na medida 
em que boa parcela da população 
precisa ir à rua para trabalhar ou, até 
mesmo os mais necessitados, buscar 
ajuda e doações. Sabemos que a 
crise na saúde impacta na mesma 
proporção a economia.

Nas favelas do Rio não é diferen-
te. Pelo contrário. Há um comércio 
intenso de pequenos empreende-
dores que fazem a economia local 
girar. Aliás, o Rio concentra 17% dos 
moradores de favelas do Brasil, com 
2 milhões de pessoas que movimen-
tam R$ 12,3 bilhões por ano, o que 
equivale a 19% da renda de todos 
os moradores de favelas do país. Os 
dados são do Instituto Data Favela 
e comprovam o alto potencial desse 
universo que, diante do confi namento 
é altamente impactado.

Qualquer iniciativa na direção de 
minimizar os efeitos desse cenário 
caótico é de extrema importância 
para que a vida seja posta em pri-
meiro lugar.

Marcos Espínola
Advogado e Especialista em        

Segurança Pública

VARIEDADES
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Petrópolis vai dar início 
à vacinação de adoles-

centes de 11 e 12 anos de 
idade a partir da próxima 
semana. A vacina ACWY, 
que substitui a imunização 
contra a Meningite C, foi 
distribuída para todos os 
15 postos de vacinação da 
cidade e já deve começar a 
ser aplicada. A vacina age 
contra os quatro sorotipos 
da doença e espera rece-
ber uma grande demanda 
de público já na próxima 
semana.

Segundo a Coorde-

nadora da Divisão de 
Imunização do Municí-
pio, Simone Sisnando, a 
vacinação é fundamental 
para baixar os índices 
de contaminação pela 
doença.

A coordenadora afir-
mou, ainda, que os pais 
ou responsáveis devem 
levar as cadernetas de va-
cinação para atualização 
das vacinas. "Esta é a me-
lhor forma de se manter 
saudável e imune contra 
doenças perigosas, como 
a Meningite. Ficamos 

muito felizes com a nova 
vacina e em poder ofere-
cer mais essa segurança 
à população”, finalizou. 

Confira as salas de 
vacinação na cidade:  
Centro de Saúde,  UBS 
Morin,   PSF Alto da 
Serra, PSF São Sebastião, 
UBS Alto Independência,   
UBS Quitandinha, Am-
bulatório Escola,  UBS 
Itamarati,  Hospital Alci-
des Carneiro, UBS Retiro,  
UBS Mosela,  UBS Itai-
pava,  UBS Pedro do Rio, 
UBS Araras,  PSF Posse.

O prefeito Bernardo 
Rossi esteve, no dia 

01/06,  na abertura da 
UPA Vermelha, no Cas-
catinha. Diante da queda 
aproximada de 70% nos 
atendimentos em todas as 
três unidades da cidade, 
o local foi transforma-
do num grande centro 
de internações voltado, 
exclusivamente, aos pa-
cientes infectados pelo 
Coronavírus em Petró-
polis. Ao todo, 25 leitos 
específicos ao tratamento 
da doença serão disponi-
bilizados, sendo 16 para 
internações imediatas e 
nove nos próximos dias. 

Petrópolis recebeu 
mais 2.480 kits de 

testes rápidos esta se-
mana. O material vai 
ajudar a Secretaria de 
Saúde na testagem de 
pacientes com suspeita 
de contaminação pelo 
Coronavírus e mostrar 
um panorama mais real 
a respeito dos índices de 
contaminação da doen-
ça na cidade. Os testes, 
enviados pelo Estado, 
são direcionados aos 
profissionais de saúde 
e segurança que este-

Governo do Estado entrega mais 2.480 testes rápidos de Covid-19

UPA Cascatinha passa a atender pacientes com COVID-19
A unidade vai contar 

com equipes já capaci-
tadas ao tratamento do 
novo Coronavírus. Dis-
tribuídos em dois plan-
tões, a UPA terá quatro 
médicos, um médico 
chefe de plantão, quatro 
enfermeiros, um coor-
denador de enfermagem, 
dois fisioterapeutas inten-
sivistas, dois técnicos de 
laboratório, dois técnicos 
de raio-x, um médico 
pediatra e um técnico em 
hemodiálise. Segundo 
a coordenadora médica 
da UPA, Dra. Jéssica Vi-
llar, a unidade é a única 
do país a contar com o 

serviço de hemodiálise 
voltado aos pacientes da 
COVID-19.

Além disso, pacien-
tes internados na UPA 
Vermelha vão contar com 
o trabalho de uma nutri-
cionista na construção de 
uma planilha alimentar 

individual, fisioterapeu-
tas intensivistas capaci-
tados na operação dos 
ventiladores mecânicos e 
um médico pediatra. Vale 
lembrar que o serviço de 
emergência em odontolo-
gia permanece inalterado 
devido ao afastamento 

físico das unidades de 
terapia intensiva, onde 
ficarão os casos de CO-
VID-19, e que todas as 
outras urgências estão 
sendo, temporariamente, 
encaminhadas à UPA 
Centro, UPA Itaipava e 
PU do Hospital Alcides 
Carneiro.

A UPA Cascatinha 
passou por um proces-
so de transformação e 
adaptação para o aten-
dimento específico de 
pacientes de Corona-
vírus. Em apenas uma 
semana, a unidade teve 
reforço nos setores de 
oxigênio, instalação de 

ventiladores mecânicos, 
recentemente adquiridos 
pela prefeitura, parte elé-
trica e geradores.

“ Literalmente ga-
nhamos mais uma grande 
arma para lutar contra o 
vírus. O encaminhamen-
to dos demais pacien-
tes a outros pontos de 
saúde não indica que 
perdemos uma unidade, 
pelo contrário, demos 
um passo fundamental 
num momento extre-
mamente importante 
na saúde da cidade”, 
explicou a secretária 
de Saúde do município, 
Fabíola Heck.

Empresa responsável por reforma na Estrada 
União e Indústria deve começar intervenções
A reforma da Estrada 

União e Indústria deve 
começar em 15 dias, de 
acordo com a empresa con-
tratada pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), a 
Santa Luzia Engenharia. 
A empresa apresentou ao 
prefeito Bernardo Rossi, 
no dia 25/05, um plano de 
ação para execução dos 
trabalhos, depois de um 
levantamento completo 
de topografia e edificações 
existentes nos quase 25 km 
que vão passar por obra. O 

investimento do governo 
federal é de R$ 40 milhões.

As primeiras inter-
venções serão de drena-
gem a partir da Av. Barão 
do Rio Banco (encontro 
com a Rua 13 de Maio), 
seguido da nova pavi-
mentação. A obra acon-
tece ao longo de todo 
trecho até Pedro do Rio 
e conta, também, com 10 
contenções. O objetivo 
é que essas duas frentes 
possam andar simulta-
neamente. Para isso, a 
empresa pretende mobili-

zar até 150 funcionários.
A prefeitura tem pro-

jetos para intervenções 
na entrada do Carangola, 
Correas, Bonsucesso e 
Itaipava. O município 
vai buscar alinhar junto 
ao Dnit para poder exe-
cutar essas intervenções 
junto ao cronograma da 
reforma. Além disso, a 
cidade também quer que 
concessionárias como a 
Águas do Imperador, a 
Enel e a CEG possam 
adequar cronograma de 
obras ao da reforma.

Postos de Saúde da cidade já contam 
com a nova vacina contra Meningite

jam em atividade, seus 
familiares, em caso de 
suspeita de contaminação, 
e pessoas acima de 60 
anos. Para este segmento, 
os exames vêm sendo 
feitos no Centro de Saúde 
após o encaminhamento 
por parte da Saúde do 
Trabalhador. O restante 
da população vem sendo 
testada com os kits ad-
quiridos pela prefeitura, 
em caso de sintomas 
compatíveis com a doen-
ça nos pontos de apoio do 
Centro e Itaipava.

Segundo o prefeito 
Bernardo Rossi, a nova 
remessa de testes enviada 
pelo Estado vai colaborar 
com o mapeamento da 
disseminação da doença 
na cidade. “Vamos ter 
ainda mais controle a res-
peito do Coronavírus em 
Petrópolis. Além disso, já 
compramos mais 2 mil tes-
tes, ampliando para 6 mil 
kits adquiridos pela pre-
feitura, justamente para 
testar a todos os pacientes 
que tenham os sintomas 
há, pelo menos, uma se-

mana. Nos próximos dias 
vamos perceber um ligei-
ro crescimento nas taxas 
de incidência da doença 
devido ao aumento de 

testes realizados, mas, em 
contrapartida, conseguir 
mais informações sobre 
a quantidade de pessoas 
contaminadas. Aos poucos 

temos garantido a saúde 
de todos, mas continua-
mos deixando bem cla-
ro que dependemos de 
todos para que nossos 
planos de flexibilização 
permaneçam”, explicou 
o prefeito.

Até o momento, 
Petrópolis se mantém 
abaixo do índice de 
segurança sugerido pelo 
Estado, de 80%, relati-
vo à quantidade de lei-
tos de UTI já ocupados 
nas unidades de saúde 
do município. 

Foto: Divulgação
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Campanha solidária 
para famílias carentes 

A campanha solidária promovida pela Oftalmoclinica 
de Petrópolis em parceria com a Clínica Santa Júlia 

teve como saldo o total de 667kg de alimentos arrecadados 
durante uma semana. Os itens vão para pacientes assistidos 
pela Clínica Santa Júlia, que vem enfrentando difi culdades 
fi nanceiras neste período de pandemia, precisando de ali-
mentos para se manter durante a quarentena. 

Apesar de não transmitirem 
a Covid-19, os animais 

carentes do município vem 
sofrendo desde o início da 
pandemia. Isto acontece por-
que com a falta de dinheiro, 
muitos protetores deixaram de 
receber o auxílio para cuidar de 
diversos cães e gatos tutelados 
ou abandonados nas ruas.  A si-
tuação piora ainda mais com os 
casos de abandono de animais 
que vêm aumentando. 

Em uma tentativa de ame-

nizar a situação, empresas 
do setor pet uniram-se para 
diminuir a fome de vários 
bichinhos.  A Pet Shop da 
Clínica Veterinária Amigo 
Bicho juntou-se à Auqmia 
Pet Store, Affi  nity, Gran Plus, 
Guabi Natural e LF Neto a 
fi m de realizar uma ação so-
lidária doando uma tonelada 
de ração, benefi ciando cerca 
de sete protetores da cidade 
que no total cuidam de mais 
de 200 cães e gatos. 

E-book gratuito do Senac RJ ensina 
a prevenir acidentes domésticos

A quarentena imposta pela pandemia do Coronavirus, que mantém as famílias dentro de 
casa por mais tempo, lança luz à importância da prevenção de acidentes domésticos. 

Com os pais em home offi  ce e as crianças com muita energia para gastar, é fundamental 
garantir uma casa segura para evitar idas desnecessárias aos hospitais que, além de sobre-
carregados, aumentam o risco de contaminação por Covid-19. Para auxiliar na segurança 
doméstica, o Senac RJ lançou o Guia Prático para a Segurança em Casa, e-book gratuito 
que aborda, ainda, os cuidados para a realização de pequenos reparos e manutenções e dá 
orientações para a manipulação e descarte correto de resíduos. A publicação está disponível 
para download no link https://bit.ly/PrevinaAcidentesDomesticos

Cartão Merenda Certa 

Ainda não há data defi-
nida para o retorno das 

aulas nas redes de educação 
do município. O retorno será 
deliberado exclusivamente 
pela Secretaria de Saúde após 
considerar aspectos técnicos 
e sanitários que possibilitem 
a volta sem riscos à saúde da 
comunidade escolar. No entan-
to, para elaborar um protocolo 
de ações que serão necessárias 
no retorno das atividades, a 
Secretaria de Educação está 
montando um Grupo de Tra-
balho que se reunirá semanal-
mente (encontros online) para 

Grupo de Trabalho cria 
protocolos para volta às aulas

discutir as adaptações que 
deverão ser feitas na rede. O 
GT contará com a participação 
dos integrantes do COMED 
(Conselho Municipal de Edu-
cação), Secretarias de Saúde 
e Assistência Social, além de 

representantes de diversas 
categorias: apoio, professores, 
educadores, diretores, orien-
tadores, especialista em AEE 
(Atendimento Educacional 
Especializado e responsáveis 
por escolas particulares).

A Secretaria de Educação 
montou um protocolo de 

orientação para os pais ou res-
ponsáveis por alunos matri-
culados na rede municipal de 
Educação sobre como proceder 
em caso de perda do cartão do 
Programa Merenda Certa, de 
senha ou roubo do cartão. 

Aqueles que ainda não bus-
caram o cartão (desde a primeira 
etapa de entrega) tem até o dia 5 
de junho para fazê-lo. A segunda 

recarga do cartão já foi 
realizada pela Secretaria 
de Educação. Desde o 
início do programa, cerca 
de 40 mil cartões foram 
entregues (um para cada 
aluno) no valor de R$ 
70 para a compra de 
alimentos que deverão 
reforçar a alimentação 
nesse período de suspensão 
das aulas, devido as ações de 
prevenção ao coronavírus. 

recarga do cartão já foi 
realizada pela Secretaria 

nesse período de suspensão 
das aulas, devido as ações de 
prevenção ao coronavírus. 

Cartão Merenda Certa 
realizada pela Secretaria 
de Educação. Desde o 
início do programa, cerca 
de 40 mil cartões foram 
entregues (um para cada 
aluno) no valor de R$ 
70 para a compra de 
alimentos que deverão 

realizada pela Secretaria 

União de empresas doa 
uma tonelada de ração
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“

Oi Futuro exibe novas peças de 
teatro online para o público infantil

O Oi Futuro exibe online mais três 
espetáculos teatrais para o pú-

blico infantil, em gravação digital na 
íntegra: “Isaac no Mundo das Partí-
culas”, “O” e “MAKURU – Um musical 
de ninar”. As três peças estiveram em 
cartaz no Centro Cultural Oi Futuro, 
com sucesso de público e crítica. 
O conteúdo digital pode ser acessado 
gratuitamente pelo site do Oi futuro: 
https://oifuturo.org.br/historias/
teatro-on-demand-nossas-pecas-
-online-para-voce-assistir-na-qua-
rentena/

Para oferecer opções de en-
tretenimento e oportunidades de 
aprendizagem e conexão para seus 
diversos públicos durante o período 
de isolamento social preventivo, o 
Oi Futuro criou uma agenda digital, 
inédita e gratuita com conteúdos de 
cultura, educação e inovação social, 
incluindo teatro online, pocket shows, 
webinars, mentorias, materiais de 
apoio a educadores e cursos.

Isaac no Mundo das Partículas (Até 21/06) - Todo bom cientista deve ser inventivo, curioso, ter espírito 
investigativo e uma certa obsessão pelo desafi o. Mas como será que nasce esse cientista? Eis a pergunta que 
conduz o musical infantil Isaac no mundo das partículas. A peça é uma adaptação do livro homônimo da escritora e 
professora de física Elika Takimoto e trata de um tema nada fácil – a física de partículas – de maneira envolvente, 
divertida e informativa. O músico David Bowie e seu lendário personagem Ziggy Stardust inspiram a estética e a 
proposta da encenação, que propõe transformar o palco em um show de rock. Esteve em cartaz no palco do Oi 
Futuro de janeiro a março de 2018.

Choro de Pixinguinha (Até 21/06)  - A peça resgata a história da música brasileira, ao mergulhar na vida e 
na obra do mestre do choro Pixinguinha, nascido no Rio de Janeiro em 1887. No palco, os atores Ana Velloso, 
Vera Novello, Patrícia Costa, Édio Nunes e Milton Filho vivem colegas de turma na escola. Empenhadas em seu 
trabalho da aula de música, cujo tema é nada menos do que “Pixinguinha”, duas meninas chamam os amigos 
para ajudar a encenar com elas uma peça sobre o artista. Com um olhar infantil, os aspectos da vida e da música 
do mestre são apresentados de forma a despertar na criançada a curiosidade e o interesse pela sua obra. Esteve 
em cartaz no palco do Oi Futuro de agosto a novembro de 2018.

 MAKURU – Um musical de ninar (Até 21/06) - Com direção musical, música original e arranjos de Tim Res-
cala, a peça relembra o universo das cantigas de ninar e dá vida a uma série de fi guras e personagens do folclore 
brasileiro que o habitam. Na história, o menino Makuru e a sua família – que sofre para conseguir fazê-lo dormir – 
não sabem que em cima do telhado de sua casa vivem seres estranhos, tais como a Murucututu, a Tutu e o João 
Pestana. Juntos, esses seres tentam a todo custo serem lembrados pela família, que recorre às velhas cantigas. O 
espetáculo esteve em cartaz no palco do Oi Futuro de junho até agosto de 2017.
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Depois do vitorioso retorno do fute-
bol alemão já na terceira rodada e sem 
nenhum incidente com o Covid19, essa 
próxima semana começará a Liga Es-
panhola, além das da Inglaterra e Itália.

Aqui ainda estamos, numa fase 
ainda preocupante, mas vários times já 
retomaram aos treinamento. Jogos irão 
demorar mais um pouco, e continuo 
achando que torcida nos estádios só no 
fi nal do ano ou no próximo...

A Comenbol, em princípio, marcou 
a volta do Libertadores e da Sul Ameri-
cana para meados de setembro. Ainda 
vai precisar averiguar como estarão os 
demais países da América do Sul, e os 
voos liberados. Hoje as fronteiras estão 
ainda fechadas.

O Fluminense trouxe o terceiro joga-
dor do rebaixado Cruzeiro, e acima de 
33 anos. Tá seguindo rigorosamente o 
projeto do time mineiro no ano passado. 
Esperar resultados diferentes para situa-
ções iguais não é comum...

Flamengo ainda a procura do lateral 
direito para revezar com Rafi nha. Pela 
andar da carruagem teremos muitos 
jogos com pequenos intervalos nesse 
segundo semestre.

NBA já decidiu retornar o campeo-
nato só com playoff s, com os dezesseis 
equipes com mais vitórias, independente 
da Conferência. Agora ainda tentam 
jogar todas as partidas apenas em uma 
cidade, provavelmente Orlando, evi-
tando os problemas comuns dos ainda 
precários voos, nos EUA.

Já conseguimos nos livrar da Copa 
América nesse ano e provavelmente das 
eliminatórias. Nada de jogo da seleção 
brasileira de futebol tão cedo...

Vamos acompanhar as evidências e 
torcer para que o mundo esportivo volte 
ao normal o mais rápido possível, até por 
que assim a população estará numa fase 
de diminuição da pandemia e correndo 
menos riscos...

LÓGICA
A esposa entra na cozinha e en-
contra o marido atarefado com um 
mata-moscas.
-O que você está fazendo? -per-
gunta ela.
-Estou caçando moscas.
-E já matou alguma?
-Sim! Três machos e duas fêmeas.
-Mas como você consegue distin-
guir o sexo?
-Fácil! Três estavam na garrafa de 
cerveja e duas no telefone.

CONFISSÃO
Caipira confessou com o padre e 
este, após ouvir todos os pecados, 
disse ao caipira:
- Meu fi lho, agora você se arre-
pende dos pecados e faz o sinal da 
cruz. Você sabe fazer o sinal, não 
sabe, meu fi lho?
 - Ô Seu padre, sabe as palavra eu 
sei, só num sei espaiá  as cruzinha 
na cara.

PÃO DURO
O capiau, muito do pão-duro, rece-
be a visita de um amigo. A certa al-
tura da conversa o amigo pergunta: 
- Se você tivesse seis fazendas, 
você me dava uma? 
- Claro, uai! - respondeu o mineiro. 
- Se você tivesse seis automóveis, 
você me dava um? 
- Claro que sim!
- E se você tivesse seis camisas, 
você me dava uma? 
- Aí não! 
- Porque não! 
- Porque seis camisas eu tenho!

 

LASANHA 
DE ABOBRNHA

Ingredientes:  1 colher 
de café de noz-moscada, 
1 colher de sopa de sal-
sa e cebolinha, 30 g de 
queijo muçarela light, 50 
ml de água, 100 g de abo-
brinhas, 100 g de peito de 
peru, 100 g de molho de 
tomate, 150 g de queijo 
tipo cottage, Sal a gosto.

* * *

PASSATEMPO / ESPORTES

tes. A última camada deve 
ser de molho de tomate. 
Cubra com a mussarela e 
leve ao forno para gratinar 
levemente. Bom 

Modo de preparo: salpicar 
sal nas fatias de abobrinhas 
e deixar po 10 minutos 
aproximadamente. 
Espremer para retirar o 
excesso de líquido. Misturar 
o queijo cottage com sal, a 
noz-moscada, a salsa e a 
cebolinha. Diluir o molho 
de tomate básico com água. 

Montar a lasanha em cama-
das, peito de peru e o queijo 
cottage. 
Repetir as camadas até a 
fi nalização dos ingredien-

* * *

Foto: divulgação
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Não é uma volta à 
normalidade, mas 

o início de um caminho 
gradual de trabalho. É 
um pacto em defesa da 
vida, e a população é a 
peça mais importante no 
processo”, assim o pre-
feito Bernardo iniciou a 
live, transmitida no dia 
23/05, para anunciar os 
segmentos que estarão 
autorizados a funcionar a 
partir do dia 1º de junho 
em Petrópolis, seguindo 
a nota técnica da Secre-
taria de Saúde. 

Bernardo explicou, 

PMP  condiciona flexibilização do comércio à colaboração da população

como vai funcionar a 
flexibilização gradual 
do comércio e serviços 
e frisou que a medida 
não significa o fim do 

isolamento na cidade, 
as ações preventivas de 
combate ao coronavírus 
continuam fundamentais 
para evitar ainda mais 

mortes no município 
e estarão ainda mais 
endurecidas. 

O monitoramento da 
curva da doença continua 
e a prefeitura pode recuar 
da decisão a qualquer mo-
mento, não descartando 
um possível lockdown. 
Pessoas e estabelecimen-
tos que descumprirem as 
normas estarão sujeitos 
à multa. Quem estiver 
nas ruas sem máscara, 
por exemplo, poderá ser 
multado em R$ 250. 

Já os estabeleci-
mentos, além de multa, 

poderão sofrer medidas 
administrativas, como 
suspensão das ativida-
des, cassação da licença, 
interdição, etc.

O plano de retomada 
gradual do comércio e 
serviços está separado 
por “linhas”. A primeira 
é a “verde”, que já está 
em funcionamento, como 
mercados, açougues, pa-
darias, farmácias, etc. 
A segunda, que passa a 
ser autorizada a partir 
de 1º de junho é a “bran-
ca”: são estacionamentos, 
papelarias, lavanderias, 

conserto de equipamen-
tos eletrônicos, óticas, 
restaurantes às margens 
da BR-040, concessioná-
rias e agencias de veícu-
los, consultórios, lojas de 
tecido e armarinhos, lojas 
de autopeças e chaveiros. 

De acordo com o pla-
no, a próxima linha (a 
“amarela”) poderá ser 
autorizada em 08 de ju-
nho. O detalhamento de 
quem pode funcionar, 
quando e de que forma, 
está disponível no link: 
http://www.petropolis.
rj.gov.br/coronavirus/.

Foto: Divulgação

O Procon/Petrópolis 
autuou e intimou os 

Correios a reabrir a agên-
cia de Corrêas. O órgão de 
defesa do consumidor, em 
fiscalização, identificou o 
problema. Além de não 
prestar o serviço essencial 
na unidade, no momento 

de enfrentamento à pan-
demia da Covid-19, na 
agência um aviso dire-
ciona os consumidores a 
buscar atendimento em 
outro município, contra-
riando as recomendações 
de saúde pública no que 
diz respeito a evitar a cir-

culação e propagação do 
novo Coronavírus.

Sem estabelecer pra-
zo para reabertura e jus-
tificando o fechamento 
como “medida provi-
sória”, um aviso aos 
consumidores na porta 
da unidade dos Correios 

da Rua Doutor Agosti-
nho Goulão pede para 
que os consumidores 
busquem atendimento 
nas unidades de Itaipa-
va e do município de 
Areal. “Pedir para que 
as pessoas se desloquem 
para outros bairros e 

até mesmo para outros 
municípios contraria o 
que vem recomendando 
a Secretaria Municipal 
de Saúde, sobre evitar a 
circulação das pessoas 
e propagação do vírus”, 
ressaltou a coordenado-
ra do Procon munici-

pal, Raquel Motta, que 
lembra ainda que, en-
quanto serviço essencial, 
os Correios têm papel 
fundamental no funcio-
namento das medidas 
restritivas de circulação 
de pessoas e de enfrenta-
mento à pandemia.

Procon Petrópolis autua e intima Correios a reabrir agência
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