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Após denúncias de 
vereadora, 38 linhas de 
ônibus são reforçadas

O homem e suas 
contradições

Carlos Gama
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 PONTO DE LUZ

Após cobranças da vereadora Gilda Beatriz, a CPTrans anunciou 
o reforço na oferta de ônibus. No total, são 38 linhas reforçadas 

em diversos bairros e além disso, haverá fiscalização pelo órgão. 
A vereadora havia denunciado aglomerações nos ônibus, pontos e 
terminais da cidade.
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Município recebe 
recursos para 

enfrentamento do 
Coronavírus

Petrópolis recebeu a primeira parcela do re-
curso proveniente do Programa Federati-

vo de Enfrentamento ao Coronavírus. O valor 
será destinado para colocar os consignados 
em dia, para a Saúde e para a Educação.

 ACONTECENDO
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Pedro do Rio terá Centro 
de Educação Infantil

Cirurgia Plástica: retomando 
após a Quarentena”

Dr. Márcio Guimarães
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 SAÚDE

Serviço de Pronto Atendimento 
da Posse passa por reformas
O prefeito Bernardo Rossi realizou uma vistoria nas obras de rees-

truturação do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Posse. O 
local vem sendo preparado para abrigar um complexo de saúde e atuar 
em conjunto com a Unidade de Saúde da Família (USF) do distrito.
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Site traz 
peças teatrais 
para o público 

adulto

 VERBAS
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ESTAMOS CONVIDADOS
 A REFLETIR...

Pesquisas sempre existi-
ram, graças a Deus, e 

com elas o conhecimento 
cada vez maior das leis da 
Natureza trouxe para nós, 
seres humanos, simples 
mortais, a esperança de que 
a média do tempo de vida 
dos seres humanos logo 
subiria vertiginosamente.

Viveríamos muito mais 
do que nossos antepas-
sados, e com saúde certa-
mente, pois pesquisadores 
diversos tinham descoberto 
as vacinas, a Medicina 
avançava vertiginosamen-
te, órgãos passaram a ser 
transplantados e máquinas 
complexas garantiam o 
sucesso de extraordinárias 
operações.

Não só os cientistas, 
mas muitos outros sonha-

dores pediram e consegui-
ram, em diversos países, a 
aprovação de volumosos 
recursos que permitiriam 
viagens espaciais.

Sem qualquer dúvida, 
recursos imensos foram dis-
ponibilizados para permitir a 
realização do sonho de uma 
viagem espacial.

Mas, em face dos recur-
sos utilizados, muitas outras 
pesquisas deixaram de ser 
realizadas, e eis que, repen-
tinamente, um vírus surgiu 
eliminando vidas preciosas 
em todos os continentes!

Não sabemos, é claro, 
quantas vidas ainda deve-
rão ser ceifadas em todos 
os países, enquanto não 
forem descobertas vacinas, 
ou, pelo menos, tratamen-
to adequado que permita 

sobrevida digna! Mas o ser 
humano é assim mesmo...

Incontestavelmente, a 
maioria dos seres huma-
nos, tem conhecimento de 
que a vida na Terra um dia 
terminará, pois estamos 
destruindo, com toda essa 
tecnologia, o planeta em 
que vivemos.

Essa é uma realidade in-
contestável. E, no entanto, 
desconhecemos o volume 
de recursos gastos diaria-
mente para livrar nosso 
planeta dos males que nós 
mesmos criamos!

Florestas inteiras estão 
sendo dizimadas, muitos 
animais já são considera-
dos extintos! O surgimento 
de doenças pode decorrer 
de parte dessa realidade, 
sem dúvida!

E mais ainda. Com cer-
teza todos nós, seres hu-
manos, certamente gosta-
ríamos que existisse uma 
prova incontestável da exis-
tência e sobrevivência da 
vida após a morte. Ou, após 
a desencarnação, como 
afi rma a Doutrina Espírita.

E, no entanto, muitas 
das pessoas que procuram 

os centros espíritas vivem 
problemas diversos, bem 
diferentes dos problemas 
que a vida material provoca 
na Terra.

É que essas pessoas 
têm faculdades extraordi-
nárias e quase todas se 
referem à vida espiritual 
com a maior naturalidade. 
Referem-se à ‘Vida após 
a Vida’! 

Os exemplos são mui-
tos, incontáveis. Chico Xa-
vier, um homem de pouca 
instrução escreveu mais de 
quatrocentos livros! Divaldo 
Pereira Franco, vivendo lá 
na Bahia com a sua vida 
dedicada à criança desam-
parada, já escreveu mais 
de trezentos e cinquenta 
livros!

Estes livros, quando me-
diúnicos, narram fatos, si-
tuações ou revelações que 
deixam perplexos eventuais 
pesquisadores. Eles nar-
ram, e provam simplesmen-
te que a vida continua, com 
um corpo de energia, que o 
Espírito usa após a morte

Voltaremos ao assunto, 
que é complexo, mas é 
absolutamente verdadeiro!

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!

VARIEDADES

  

Cirurgia Plástica: retomando 
após a quarentena

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

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

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

Olá queridos leitores 
desta coluna! Espero 

que todos estejam bem e 
seus familiares também. 
Estamos retornando de 
uma passagem histórica 
de nossas vidas. em que 
muitos tiveram alguns 
reveses, e com certeza 
todos participaram de um 
momento mundial surreal! 
Mas estamos aqui, e já 
começamos a vislum-
brar a retomada gradativa 
das nossas atividades 
e de nossos planos e 
objetivos para este ano. 
Tenho recebido muitos te-
lefonemas, “zaps” e men-
sagens querendo saber 
sobre nosso retorno as 
atividades. A maioria está 
preocupada com o que 
possam ter perdido (em 
termos de estética), nesse 

período de quarentena. 
Posso adiantar-lhes que 

se perderam alguma coisa, 
não precisam se preocupar, 
pois temos todos os recursos 
para compensar esse tempo 
em que não nos visitaram. 
E´ importante lembrar para 
aqueles que apresentam  
pintas, sinais, manchas ou 
mesmo “machucados”  que 
não cicatrizam, que devem 
procurar logo fazer uma con-
sulta para esclarecer se há ou 
não urgência em se  tratar tais 
lesões. Voltando as questões 
estéticas, de imediato pode-
mos retomar os preparos pré 
operatórios onde se incluem 
exames laboratoriais, de ima-
gem, e cardiológicos, quando 
indicados. 

Os procedimentos mi-
nimamente invasivos como 
aplicações de toxina bo-

tulínica (botox), os fios 
de sustentação facial, os 
preenchimentos, as lipoes-
culturas faciais, e outros 
pequenos procedimentos, 
todos componentes das 
harmonizações faciais, po-
dem ser realizados em 
clinicas ou em consultórios 
bem equipados. Em rela-
ção ao risco de se contrair 
Covid19 em situações bem 
controladas como as acima 
mencionadas, seguindo 
todas as orientações do 
Conselho Regional de Me-
dicina (CRM) e da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Plástica (SBCP), podemos 
arriscar dizer que deve ser 
bem menor do que ir a um 
mercado, um restauran-
te, ou mesmo a um caixa 
eletrônico! 

Alem de todos os cui-
dados com a higiene do 
local, os cirurgiões tem total 
intimidade com cuidados de 

antissepsia,  limpeza de 
pele, esterilização de mate-
riais e uso de indumentária 
de proteção como másca-
ras, luvas, aventais, e etc. 
Por parte dos clientes, ob-
viamente, qualquer historia 
de contato com pacientes 
ou pessoas que testaram 
positivo para a Covid19, 
será avaliada. A medida 
que novas e fidedignas 
informações vão surgindo, 
vamos assimilando ao nos-
so arsenal de cuidados, e 
passando tais informações 
para nossos clientes. 

As cirurgias maiores 
já começam a ser prepa-
radas, e em breve poderão 
ser programadas. Bem, 
desejamos a todos vocês 
que possam retomar suas 
atividades, e que em breve 
estejamos todos juntos 
comemorando o completo 
retorno a nossa vida coti-
diana. retomada!   

ATENÇÃO
Eleição Virtual, no dia 28 de junho de

2020, de 09:00 às 17:00hs para:

Presidente e Vice- Presidente do Conse-
lho Diretor;

Presidente e Vice - Presidente e no mí-
nimo 11 membros e no máximo 21 efetivos e 
03 suplentes do Conselho Deliberativo;

03 membros efetivos e 02 suplentes do 
Conselho Fiscal.

As eleições serão virtuais por conta da 
pandemia docoronavírus (covid-19).

Alberônico Franco Sabbadim
Presidente do Conselho Deliberativo
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O prefeito Bernardo 
Rossi realizou uma 

vistoria nas obras de rees-
truturação do Serviço 
de Pronto Atendimento 
(SPA) da Posse no dia 
12/06. O local vem sendo 
preparado para abrigar 
um complexo de saúde e 
atuar em conjunto com a 
Unidade de Saúde da Fa-
mília (USF) do distrito. 
No momento, o principal 
ponto esperado na refor-
ma é a passagem da rede 
de gases, com previsão 
de término para o mês de 

Após cobranças da 
vereadora Gilda 

Beatriz (PSD), a CP-
Trans anunciou o reforço 
das linhas de ônibus. 
No total, serão 38 linhas 
reforçadas e haverá fisca-
lização pelo órgão. A par-
lamentar havia cobrado a 
questão em sessão plená-
ria, e encaminhou ofícios 
aos setores responsáveis, 
após denúncias da super-
lotação dos coletivos.

“É primordial que a 
frota não só volte a nor-
malidade, como seja in-
tensificada nos horários 
de pico. Protocolei na 

O prefeito Bernardo 
Rossi esteve no 

Hospital Nossa Senho-
ra de Aparecida, no 
bairro Valparaíso, para 
vistoriar a entrega de 
mais doze leitos de UTI 
que irão fortalecer os 
pontos de atendimento 
no combate ao coro-
navírus na cidade. A 
visita foi realizada no 
dia 09/06. Na unidade, 
o município possuía, 
até o momento, 37 lei-
tos exclusivos para o 
tratamento e internação 
de pacientes infectados 

pela doença. Com os 
novos espaços, Petró-
polis passa a contar 
com 49 leitos disponí-
veis, no hospital, e 111 
no total em todo o mu-
nicípio. O hospital ainda 
deve entregar mais 22 
leitos, com previsão até 
o próximo mês. Todas 
as unidades fazem parte 
do plano estratégico da 
prefeitura para compor 
a retaguarda necessária 
ao atendimento e inter-
nação de possíveis casos 
da COVID-19.

Desde o início da 

pandemia, inúmeras 
medidas relativas ao 
acolhimento, tratamento 
e internação de pacien-
tes infectados foram 
tomadas pela prefeitura. 
Ampliação do número 
de leitos, pactuação com 
unidades privadas, fe-
chamento das entradas 
da cidade, criação de 
um hospital referência 
no combate à doença e 
transformação da UPA 
Cascatinha em UPA 
Vermelha, entre outras. 
Medidas que fizeram 
a diferença e mostram 

que a cidade vem con-
seguindo manter o ca-
minho correto na luta 
contra o coronavírus.

Com mais doze leitos 
entregues, Petrópolis pas-
sa a apresentar uma taxa 
de ocupação ainda mais 
baixa que a exigida pelo 
Ministério Público, de 
80%, relativos a pacien-
tes internados nas unida-
des de saúde da cidade. 
Números apontam que, 
no momento, o índice é 
de 29.7% em relação às 
UTIs e 33.9% de leitos 
clínicos.

Prefeito vistoria obras de reestruturação do 
Serviço de Pronto Atendimento da Posse

julho. Os dutos são res-
ponsáveis pela condução 
de oxigênio aos leitos de 
atendimento da unidade.

O Serviço de Pronto 
Atendimento da Posse 
vai contar, também, com 
uma academia da saúde. 
Vinculada à Unidade de 
Saúde da Família, a aca-
demia será um ponto de 
atividades de promoção 
e prevenção à saúde, com 
espaços de convivência 
onde os usuários pode-
rão encontrar atividades 
físicas e sociais. Uma 

unidade descentralizada 
do SAMU também está 
em pleno funcionamento 
em um ponto anexo ao 
futuro complexo de saúde, 
realizando, diariamente, 
cerca de 8 atendimentos 
e remoções de urgência.

“Os atendimentos 
aqui na Posse não pa-
raram e não tiveram 
nenhum tipo de compli-
cação. O PSF atende 
normalmente 24 horas 
por dia, mas foi obser-
vada uma ligeira dimi-
nuição na procura desde 

CPTrans anuncia reforço de linhas após cobranças de vereadora
Câmara uma proposição 
para que o Prefeito edite 
um decreto dispondo sobre 
as normas de higienização 
dos transportes públicos. 
Precisamos criar medidas 
para evitar a proliferação 
do novo coronavírus”, 
declarou  Gilda.

Na sessão plenária  
realizada no dia 09/06, a 
vereadora denunciou no-
vamente as aglomerações 
dos ônibus da cidade, 
afirmando a importância 
de ações do Poder Exe-
cutivo para resguardar 
a população que utiliza 
o transporte público e 

Petrópolis recebe mais doze leitos de UTI

demonstrou preocupação 
em relação a possibili-
dade de contágio pela 
COVID-19 nos coletivos.

Da empresa Cidade 
Real, as linhas Terminal 
Bingen, Batailhard, Bair-
ro Castrioto, Duarte da 
Silveira, Moinho Petro 
e Comunidade Vitória, 
terão reforço. Da Pe-
troita as linhas Taqua-
ra, Sargento Boening, 
Dr.Thouzet  Via Alto 
da Serra, Vital Brasil 
via Castelânea e Alto 
Independência – Cacilda 
Becker via Alto da Serra 
sofrerão melhorias nos 

Vianna, Alto Alcobaci-
nha, Bairro Esperança via 
Brigadeiro Castrioto, Alto 
Bela Vista, Ponte de Ferro 
via Quissamã, Terminal 
Corrêas via Pedro Elmer 
e Terminal Itamarati.

A Cascatinha vai au-
mentar a oferta nas linhas 
Comunidade São Luiz, 
Vicenzo Rivetti, João 
de Deus, Max Manoel 
Molter, Roseiral, Co-
munidade do Ventura, 
Atílio Marotti e Vale do 
Carangola. Já a TURB 
vai incrementar os horá-
rios e linhas do Terminal 
Itaipava e Posse.

horários e número de 
veículos.

A empresa Cidade 
das Hortênsias vai forta-
lecer as linhas Terminal 
Corrêas via Quissamã, 
Loteamento Samambaia, 
Floresta, Spartaco Banal, 

Loteamento Samambaia 
via Humberto Rovigatti 
(noturno), Loteamento 
Samambaia via Hum-
berto Rovigatti, Nova 
Cascatinha, Floresta via 
Francisco Scalli, Gregório 
Cruzick, Luiz Salomão 

o início da pandemia do 
novo coronavírus. Em 
dias normais, a unida-
de atendia cerca de 30 
pessoas todos os dias. 
Hoje, passam por aqui, 
aproximadamente, 15 
a 20 pacientes. O PSF 
funciona com um mé-
dico, dois técnicos de 
enfermagem, um enfer-
meiro e um recepcionista, 
além de uma equipe de 
higienização atuando 
todos os dias”, explicou 
a secretária de saúde do 
município, Fabíola Heck.

Procon/Petrópolis 
alerta sobre a ne-

cessidade do consu-
midor ficar atento, à 
partir de agora, antes de 
comprar medicamentos 
e alimentos perecíveis 
online. É que entrou em 
vigor no dia 12/06,  a 
lei 1.179/20 que impõe, 
até o dia 30 de outubro, 
algumas regras transi-
tórias para a pandemia 
de Covid-19. Entre elas 
a que suspende o direito 
do consumidor ao ar-
rependimento na com-
pra feita pela internet, 
como previsto no artigo 
49 do Código de Defesa 
do Consumidor. Nesse 
período, fica suspenso 
o prazo de sete dias 
para arrependimento 
da compra, após rece-
bimento da encomenda.

Sancionada pela 
Presidência da Repúbli-
ca, a nova lei suspende 
o que prevê o artigo 
49 do CDC para as 
compras por delivery, 
que cresceram durante 
a pandemia. “Nesse 
sentido, provoca um 
desequilíbrio na rela-
ção de consumo. Com 
o retorno gradual das 
atividades comerciais, 
a tendência é que essa 
modalidade de com-

Procon faz alerta sobre mudança 
em lei nas compras por delivery 

Foto: Divulgação

pra diminua. Porque o 
consumidor, que hoje 
utiliza o delivery para 
comprar medicamentos 
e alimentos perecíveis, 
vai ficar inseguro, consi-
derando que ele não tem 
mais a possibilidade de 
se arrepender quando o 
produto chegar”, escla-
receu a coordenadora 
do Procon municipal, 
Raquel Motta.

A c o o r d e n a d o r a 
acredita ainda que a nova 
lei é um retrocesso na 
relação de consumo. Es-
pecialmente, porque a 
compra virtual limita 
a capacidade do consu-
midor em se certificar 
de que o produto adqui-
rido corresponder ao 
anunciado. “O direito 
do consumidor,  que 
já vinha durante anos 
sendo garantido,  de 
uma hora para outra, 
no meio de uma pande-
mia ele é alterado em 
desfavor do consumidor, 
concluiu Raquel.

Foto: Divulgação
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Campanha Seja Solidário

A Campanha Seja Solidá-
rio recebeu, em 09/06, a 

doação de 40 cestas básicas da 
HumanityFirst, ONG ligada à 
Associação Ahmadia do Islã 
no Brasil, comunidade que já 
está há 25 anos em Petrópolis. 
Os alimentos serão entregues 
à famílias em vulnerabilidade 
social que tiveram a renda 
comprometida neste período 
de pandemia por conta do 

coronavírus. Desde o início da 
campanha (no fi m de março), já 
foram distribuídas 1.771 cestas 
básicas, o que corresponde a 30 
toneladas de alimentos.

Os atendimentos para as 
famílias necessitadas estão 
sendo feito pelos números: 
08000242526/ 2233-8108/ 
2233-8110. Todas as solici-
tações passam por análise de 
técnicos da Secretaria de As-

sistência ou visita domiciliar. 
O presidente da Associação 

Ahmadia do Islã no Brasil, 
Wasim Ahmad Zafar, explicou 
que além de entregar as cestas 
para a campanha Seja Solidá-
rio, os membros da associação 
também estão fazendo outras 
doações de cestas e máscaras 
para conhecidos e vizinhos da 
Mesquita que estão passando 
necessidade.

Educa em Casa também para 
profi ssionais da rede Municipal
A plataforma “Educa em Casa”, criada pela Secretaria 

de Educação para oferecer conteúdo pedagógico para 
os alunos da rede municipal durante a suspensão das aulas, 
também mantém dicas para profi ssionais que atuam com os 
estudantes. No ícone “Formação”, por exemplo, que está na 
sessão da “Educação Especial”, há dicas de vídeo, livros e 
textos sobre assuntos que norteiam a rotina escolar.

Todo o material foi selecionado pela equipe que atua na 
Educação Especial. O objetivo é mostrar referências e dar 
dicas que podem auxiliar na rotina pedagógica desses alunos. 

Centro de Educação Infantil

Programa Criança Feliz 
Mais de 500 famílias 

inseridas no Progra-
ma Criança Feliz, voltado 
para o desenvolvimento da 
criança na primeira infância, 
estão sendo acompanhadas 
mais de perto pela Secre-
taria de Assistência Social. 
As visitas (que chegaram a 
ser suspensas e agora estão 
restritas neste período de 
isolamento social), recome-
çaram de forma quinzenal, 
com o objetivo de fortalecer 
o vínculo com as famílias, 

dando orientações sobre a 
importância de fi car em casa 
para o combate ao corona-
vírus, e entregando kits de 
alimentação para o reforço 
nutricional dos pequenos. 
As equipes também fazem 
o acompanhamento remoto 
com o envio de atividades.

O programa, que é reali-
zado com crianças de 0 a 3 
anos de idade, é desenvolvi-
do e custeado pelo Governo 
Federal e é voltado para as 
famílias em vulnerabilidade 

social, que sejam cadas-
tradas no Bolsa Família. 
Desde que foi implantado, o 
programa já realizou mais de 
10 mil visitas a famílias para 
acompanhar o desenvolvi-
mento das crianças. 

O trabalho também é 
oferecido a famílias com 
crianças com deficiência, 
inseridas no Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 
Nesses casos, o acompanha-
mento se estende até a criança 
completar seis anos de idade.

As adaptações necessárias para a implantação de um Centro de 
Educação Infantil e um polo de atendimento do CREI (Centro 

de Referência em Educação Inclusiva) começaram no prédio do 
antigo Colégio Cenecista. A informação foi confi rmada pelo pre-
feito Bernardo Rossi no dia 10/06 durante uma visita no lugar. Vale 
salientar que ainda não há data prevista para o retorno das aulas na 
rede municipal de Educação, no entanto, o prédio será preparado 
para que possa começar a funcionar quando o retorno for defi nido.

O prédio, que foi cedido para a prefeitura por meio de como-
dato, conta com 13 salas de aula, biblioteca, banheiros e quadra 
e receberá o nome "Nilo Peçanha". Segundo o planejamento da 
Secretaria de Educação, o polo de atendimento do CREI que tam-
bém funcionará no local, vai oferecer ofi cinas e atividades para 
alunos com defi ciência que moram nos distritos.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Quem gosta de assistir grandes es-
petáculos teatrais, mas ainda não 

pode fazê-lo por conta do isolamento 
social devido à pandemia de Covid-19, 
tem algumas boa opções na internet 
para passar o tempo de lazer com 
qualidade e conforto. Algumas plata-
formas e sites disponibilizam aceso à 
peças para todos os gostos. 

O site https://espetaculoson-
line.com/, por exemplo, coloca à 
disposição do público, alguns desses 
espetáculos com atores consagrados, 
e de forma gratuita. Confi ra algumas 
peças que podem ser assistidas 
integralmente.

Site traz peças teatrais 
para o público adulto

Fotos: Reprodução

A ARTE DA COMÉDIA  - Elenco:  Ricardo Blat, 
Thelmo Fernandes, Erika Riba, André Dias, Al-
cemar Vieira, Celso André, Alexandre Pinheiro, 
Ricardo Souzedo, Teresa Tostes, Poena Vianna, 
Saulo Segreto e Sergio Somene. Direção:  Sérgio 
Módena.

A IMPORTÂNCIA DE SER PERFEITO  -  Elenco: 
Leandro Castilho, Leandro Soares,George Sau-
ma, João Pedro Zappa, Anderson Mello, Marcio 
Fonseca, Pedro Tomé e Samuel Toledo. Direção: 
Daniel Herz

A INVENÇÃO DO AMOR- Elenco:  Maria Clara 
Gueiros e Guilherme Piva. Direção:  Marcelo 
Valle

A PEÇA DO CASAMENTO - Com: Guida Vianna 
e Dudu  Sandroni. Direção: Pedro Brício

A SANTA JOANA DOS MATADOUROS - Elen-
co: Adassa Martins, Gunnar Borges, João Velho, 
Leandro Santanna, Leonardo Netto, Luisa Arraes, 
Sávio Moll e Vilma Melo. Direção: Marina Vianna 
e Diogo Liberano
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Materiais de Construção Serviços e Variedades

Serviços e Variedades

SIGA O JORNAL DE ITAIPAVA
 NAS REDES SOCIAIS

FACEBOOK E INSTAGRAM



72ª quinzena de junho de 2020JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA

Vários campeonatos de futebol já 
voltando mundo a fora, e parece que 
aqui estão ensaiando também. Vários 
clubes já em fase de treinamento no 
sul, sudeste e no centro oeste. Ainda 
estamos num nível ruim, com mortes 
acentuadas, mas se preparar para voltar 
é fundamental em qualquer área.

O protocolo usado no Rio de Janeiro, 
principalmente do Flamengo, é elogiado 
por todos, incluindo CBF, Comenbol e 
FIFA. Já completou três semanas de 
treinamentos sem nenhuma infecção.

O importante é entendermos que o 
futebol no mundo, e no Brasil também, 
não é diversão apenas. Milhões de pes-
soas trabalham nele ou por causa dele, 
e isso gera uma multidão que sem o jogo 
fica sem salários e sem qualquer ganho 
financeiro. As coisas têm que estar bem 
ajustadas, para não ocorrer uma força-
ção de barra, mas deixar de lado essa 
alavanca de trabalho, tem pessoas que 
acham que deveriam ser o último a vol-
tar,  é ignorar os benefícios sociais que 
a volta do esporte pode causar.

Agora estão voltando também a NBA. 
A formatação será mesmo um grande 
torneio com as dezesseis melhores equi-
pes, na classifi cação até a época em que 
parou,  jogando apenas em Orlando. Vão 
conseguir acabar o campeonato de forma 
brilhante, como sempre.

Finalmente a FIFA acabou com o ca-
lendário de seleções nesse ano, e com 
isso a CBF terá mais datas para jogar 
o Brasileirão. Se começar em agosto, 
como previsto nesse momento, teremos 
como não avançar muito no calendário 
do próximo ano, o que é fundamental 
por termos Olimpíadas, Eliminatórias 
da Copa do Mundo, Copa América e 
todos os campeonatos dos clubes sendo 
realizados em pouco tempo.

O argentino Lionel Messi, jogando 
pelo Barcelona, retornou de forma es-
petacular. Nem parece que ficou em 
recesso por quase três meses.

Muitas especulações sobre o próxi-
mo patrocinador master do Flamengo. 
Acho que não devemos pensar só no 
dinheiro, mas retornos em outras áreas 
que possam evoluir o clube e diretamen-
te o futebol.

EMPREGO
A mulher desempregada es-

tava consultando os classifi cados 
e decide ligar para um anúncio 
de faxineira. No fi nal da conver-
sa, a senhora que a atendeu lhe 
pergunta: 

- E quanto a senhora espera 
ganhar por dia? 

- Ah, por menos de Oitenta  
Reais por dia eu nem saio de casa! 
A mulher responde categórica: 
- Mas isso é um absurdo! Eu sou 
professora e não ganho tudo isso! 

- E por que a senhora acha que 
eu parei de dar aula?

CARTOMANTE
A cartomante está vendo a 

sorte de um cliente na bola de 
cristal: 

- Vejo uma morena que o fez 
sofrer muito no passado. Agora 
vejo uma loira que o fará sofrer 
muito no futuro.

 - Não... é a mesma mulher!!  É 
que minha esposa pintou o cabelo!

RESTAURANTE
Num daqueles restaurantes 

sem-vergonha de beira de es-
trada, o sujeito chama o garçom 
e reclama:

 - Este frango está mal pas-
sado! E o garçom: - Mas como 
você sabe? Você nem chegou a 
experimentar! 

- É que ele acabou de dar uma 
bicada na minha salada!

* * *

PASSATEMPO / ESPORTES

* * *

 
SOPA DE CAPELETTI

Ingredientes: 1 kg de 
capeletti (carne ou fran-
go), 2 dentes de alho 
bem amassados,1 colher 
de sopa de cebola bem 
ralada, 1 colher de chá de 
orégano, azeite sufi ciente 
para encher bem o fundo 
da panela de pressão 
(dois dedos), salsa a gos-
to, sal a gosto, 1 copinho 
de cogumelos (champig-
non de 150 a 200 g), 1 

temperos referentes ao 
tipo de carne escolhida.
Coloque meio litro de 
água já fervente. Deixe 
cozinhar até um pouco 
antes da carne fi car ma-
cia (o tempo depende da 
carne escolhida).Tire a 
panela da pressão antes 
da carne completar o 
cozimento. Acrescente o 
capeletti. Coloque o res-
tante da água fervente.
Retorne para pressão por 
cerca de dez minutos. Re-
tire da pressão e verifi que 
se a massa já esta cozida. 
Caso não esteja termine de 
cozinhar sem a pressão. 
Sirva bem quente acompa-
nhado com pães de azeite 
e alho e queijo ralado.

pitada pequena de pimenta 
do reino (para carne),1 peito 
de frango pequeno cortado 
em cubos ou 1/2 kg de carne 
em cubinhos pequenos (não 
moída), 1 cubo de caldo de 
carne ou frango.

Modo de preparo: Reserve 
previamente 1 litro de água 
fervente. Em uma panela de 
pressão, coloque bastante 
azeite enchendo bem o 

fundo da panela. Coloque o 
alho e o orégano no azeite 
ainda frio. Leve ao fogo. 
Quando o alho fi car bran-
co, coloque rapidamente a 
cebola bem ralada. Mexa 
um pouco e coloque os co-
gumelos partidos ao meio.
Coloque a carne escolhida 
(ou frango), e frite.
Coloque a salsa, o sal e os 

Foto: divulgação
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O município recebeu 
a primeira parce-

la do recurso prove-
niente  do Programa 
Federativo de Enfren-
tamento ao Coronaví-
rus (R$ 7.138.338,11 
milhões) de um total 
de R$ 28.553.552,33 
milhões que Petrópolis 
tem direito. O valor será 
destinado para colocar 
os consignados em dia, 
para a Saúde e para a 
Educação.

Apesar do recurso 
chegar em boa hora, o 
prefeito Bernardo Rossi 
destaca que os municí-
pios são prejudicados 
por receber a menor 
parte dos valores e são 
obrigados a atender a 
maioria das demandas 
da população. Ele des-
taca que as perdas na 
arrecadação municipal 

Município recebe a primeira parcela do recurso proveniente 
do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus

já ultrapassam os 40%.
“Infe l i zmente  as 

prefeituras ficaram com 
a menor parte do recur-
so. A concepção anterior 
deste projeto, de autoria 
do deputado federal Pe-
dro Paulo, previa que o 
recurso fosse estendido, 
em sua maior parte, 
para os municípios, que 
são os entes que arcam 
com a maior parte das 
despesas. Esse recurso 
não atende de forma 
satisfatória a nossa ne-
cessidade, não chega 
nem na metade das per-
das que tivemos com a 
questão da pandemia. 
Uma pena”, destacou 
Bernardo Rossi.

Vale lembrar que 
esse recurso não pode ser 
utilizado para reajuste de 
salários e benefícios para 
servidores públicos até 

2022, não se habilitando 
para servidores das áreas 
da saúde e segurança 
pública. Também está 
proibida a progressão 
na carreira para os ser-
vidores públicos, com 
exceção dos servidores 
de cargos estruturados 
em carreira, como os 
militares. Também está 
vetado o aumento da des-
pesa obrigatória acima 

da inflação, exceto para 
o combate do corona-
vírus. Ficam impedidos 
também a contratação, 
criação de cargos e con-
curso para novas vagas, 
exceto vagas em aberto e 
de chefia, e de trabalha-
dores temporários para o 
combate à covid-19.

O programa dis-
tribuiu R$ 60 bilhões. 
Desse montante R$ 50 

bilhões (R$ 30 bilhões 
para estados e R$ 20 bi-
lhões para municípios) 
serão para uso livre e R$ 
10 bilhões (R$ 7 bilhões 
para estados e R$ 3 bi-
lhões para municípios) 
exclusivamente para 
ações de saúde e assis-
tência social. O recurso 
está sendo pago em qua-
tro parcelas mensais. 

A fórmula de distri-

buição entre os estados 
foi feita com base na 
arrecadação do ICMS, 
da população, da cota 
no Fundo de Participa-
ção dos Estados e da 
contrapartida paga pela 
União pelas isenções 
relacionadas à exporta-
ção. Para os municípios 
o cálculo será feito com 
base na população de 
cada cidade. 

O projeto ganhou 
um dispositivo que os 
municípios devem pri-
vilegiar micro e pe-
quenas empresas nas 
compras de produtos e 
serviços com os recur-
sos liberados. O valor 
destinado para a saúde 
e assistência social tam-
bém seguiu o critério 
de liberação de valor 
baseado em número de 
habitantes.

Foto: divulgação


