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Obras no Retiro atrasam linhas de ônibus
Foto: Divulgação

L

inhas de ônibus que ligam o Centro a Corrêas, Itaipava e arredores estão sofrendo impactos na operação, em razão das obras viárias em um trecho
de aproximadamente dois quilômetros, entre o bairro Carangola e a Avenida Barão do Rio Branco. A via, que está em sistema de pare e siga, faz
com que os ônibus fiquem totalmente parados no congestionamento em ambos os sentidos, por até 36 minutos a cada viagem.

Novo Fundeb garante R$ 120 Vereadora sugere espaço de
milhões anuais para a cidade 'Coworking' em Petrópolis
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

20ª edição
do Solstício
do Som
acontece em
setembro

O
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 PONTO DE LUZ

Momento de reﬂexão
Carlos Gama
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Novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica foi aprovado em agosto pelo
Congresso Nacional em sessão solene, garantindo a
verba para investimento na educação básica na cidade.

O

projeto aprovado na Câmara Municipal, de autoria de
Gilda Beatriz surge como alternativa para aumentar a
produtividade e para que os empreendedores e proﬁssionais autônomos e liberais possam fazer novos contatos.
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Armazém do Grão faz
entrega de doações

Empresário faz
homemagem à Itaipava
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

E

ste ano de 2020 ﬁcará
na história como sendo o ano que consagrou
a imensa necessidade de
vivermos em sociedade
em busca da sonhada
felicidade.
O isolamento social em
que vivemos, para frear a
pandemia, embora recomendado pelos médicos
e especialistas, impõe aos
participantes severa disciplina para a qual a maioria
não está preparada.
No passado, muitos
homens acreditaram que
obteriam a paz, que tanto
buscavam, se mudassem
para outro ambiente. Assim
pensando, foram escolhidos locais distantes das
cidades, nos quais foram
construídos pequenos castelos. Nesses castelos, os
que se apresentavam para
neles viver tinham que se
submeter às disciplinas impostas, de preferência trabalhando e assim ajudando

na própria manutenção.
Muitas vezes esses
castelos eram vinculados
às religiões dominantes,
e muitos dos que lá se
estabeleciam se dedicavam em parte às meditações. E esses locais eram
muito procurados. E os
que aceitavam as imposições impostas eram quase
sempre felizes. Hoje, a
realidade é que a maioria
dos encarnados não suporta viver isoladamente,
praticando o recomendado
e decantado ‘isolamento
social’.
No momento, não só
no Brasil, mas também
em muitos outros países, a
economia encontra-se em
severas diﬁculdades, com
a quase total paralisação
dos meios de produção,
os empresários estão se
vendo na necessidade
de demitir parte de seus
funcionários, gerando desempregos e fome.

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

COMUNICAÇÃO, A
DISTORÇÃO DA INFORMAÇÃO!

T

odas as noites quando
paramos para mudar o
foco de nossas atenções,
das atividades diárias, que
agora estão cada vez mais
intensas, devido à pandemia, nos deparamos, por
meio dos telejornais, com
um conjunto de informações
que não nos dizem rigorosamente nada, não nos acrescentam nada, e que só nos
mostram, verdadeiramente,
o que não nos interessa.
Os telejornais fazem
questão de relatar detalhes
das atuações de um ex-policial que foi auxiliar de
um ex-deputado estadual, há

muitos anos e que hoje é senador da República, como
se isso tivesse relevância
para a vida do país como
um todo, no momento!
Cada minuto em televisão, via satélite, para todo
o país, custa uma grande
fortuna sem que haja um retorno produtivo para o país!
Que relevância tem para a
vida da Nação, para a população, a informação de que
o referido assessor efetuou
esse ou aquele pagamento
para o seu patrão? Aonde
querem chegar? No máximo
essas informações servem
ao sistema judiciário, que



EXPEDIENTE:

No Oriente, essa situação de isolamento por
iniciativa dos próprios interessados sempre se manifestou mais intensamente,
e ainda existem mosteiros
onde o isolamento era (e
em certos casos ainda
é), ensinado, estimulado
e procurado como sendo
o melhor caminho para
a evolução espiritual de
determinadas pessoas.
Observe-se, no entanto, que muitos, senão
todos, os que tomaram a
decisão de entrar em mosteiros e viver em isolamento, assim o fizeram por
achar que isolar-se e viver
uma vida reclusa conduz
à felicidade, afastando-os
de uma sociedade injusta
e preconceituosa. Mas
essa decisão não encontra apoio na sociedade
moderna.
Ainda existem os que
vivem em isolamento, mas
o número dos que abandonam essa situação é cada
vez mais crescente.
Hoje, em função da
epidemia que estamos
vivendo, muitas famílias
foram obrigadas pelas
analisa o caso e que tem interesse nessas informações,
para poder fazer um juízo
de valor!
O Ministério da Infraestrutura entregou ao país
trinta e nove obras de grande relevância para a vida
nacional, que não chegou a
chamar a atenção dos responsáveis pelos telejornais.
Foram obras que estavam
paradas e que, com o relevante auxilio do exército
brasileiro, tiveram as suas
ações continuadas.
Dentre essas obras concluídas, está a rodovia 163,
que a grande maioria dos
brasileiros nem sabe onde
ﬁca, mas que tem um histórico de obra não concluída há
mais de trinta anos e que tem
uma importância vital para os
brasileiros que dependem
dela para a sobrevivência
de suas vidas. Serve para
o escoamento da produção
de soja. Essa é uma rodovia

circunstâncias a viver em
isolamento.
Mas o homem é um
animal social, sem qualquer dúvida.
Jesus, o nosso Divino
Mestre, viveu sempre cercado por muitas pessoas,
pregando e ensinando
como devemos viver.
Vejamos o ensinamento de Jesus sobre
o grande mandamento:
‘Os fariseus, ouvindo que
Ele fizera emudecer os
saduceus, reuniram-se no
mesmo lugar. E um deles,
doutor da lei, interrogou-o para experimentá-lo,
dizendo: Mestre, qual é
o grande mandamento
na lei? E Jesus, disse-lhe: ‘Amarás o Senhor teu
Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e
de todo o seu pensamento.
Este é o primeiro e grande
mandamento. E o segundo
semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti
mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a
lei e os profetas’.
A paciência também
é uma virtude. Tenhamos
paciência. TUDO PASSA.
que tem 3.579 km, liga o Rio
Grande Sul ao Pará. É uma
das principais rodovias do
interior do Brasil juntamente
com a BR-158 e BR 364.
Outra obra de grande
relevância que foi concluída e
entregue aos seus usuários,
foi a transposição do rio São
Francisco, que tem um potencial de água, simplesmente,
oceânico e que passou a
beneficiar a população de
vários estados da Região
Nordeste! Por questões que
não se podem imaginar, mas
que se podem depreender, o
governador do Ceará, o grande
beneficiado pela conclusão
da obra, não compareceu à
cerimônia de entrega do ato a
sua população!
Esses são apenas dois
casos que poderiam ser apresentados de forma suﬁciente
à população nacional como
um todo.
Prof. Cícero Maia
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Venha nos conhecer
quando acabar o isolamento
social. Você vai adorar!
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Obras no trecho do Retiro causam atraso nas linhas de ônibus
A
s linhas de ônibus da
Turb Petrópolis que
atendem o Centro, Corrêas, Itaipava e arredores
estão sofrendo impactos
na operação, em razão
das obras viárias em um
trecho de aproximadamente dois quilômetros,
entre o bairro Carangola
e a Avenida Barão do Rio
Branco, próximo à 105ª
DP. A via, que está em
sistema de pare e siga,
faz com que os ônibus fiquem totalmente parados
no congestionamento em
ambos os sentidos, por
até 36 minutos.

As linhas prejudicadas são a 070 (Posse),
615 (Terminal Corrêas x
Carangola), 600 (Terminal Corrêas) e 700 (Terminal Itaipava). Todas
elas seguem registrando
uma série de atrasos e
perdas de viagens devido
à lentidão no trânsito.
Segundo Márcio Silva, gerente de operação
da Turb Petrópolis, os
ônibus estão ficando por
até 36 minutos totalmente parados no trânsito,
elevando o tempo médio
de trajeto em até 400%.
“Geralmente esse

Foto: Divulgação

percurso de apenas dois
quilômetros é cumprido
no período de nove minutos. Ontem, em razão
das obras no trecho,

esse tempo foi elevado
para 23 minutos. Porém, hoje o trajeto saltou de nove para até 45
minutos, resultando em

uma série de atrasos”,
explicou.
Sem fluidez no trânsito, o problema se agrava, principalmente, nos
horários de pico, que
compreendem entre às
7h45 e 9h30, assim como
das 17h às 18h30.
A Turb Petrópolis
informou que vai reforçar e ampliar a operação
das linhas de ônibus
500 (Terminal Corrêas
x Centro) e 750 (Terminal Itaipava x Terminal
Corrêas). A empresa vai
utilizar a Estrada da Saudade como via alternati-

va aos passageiros que
utilizam o trajeto Centro
e Corrêas.
A empresa orienta
que os passageiros baixem gratuitamente o
aplicativo “Cittamobi”,
disponível nas versões
Android e IOS. Nele, o
cliente pode ter acesso
às principais informações sobre as linhas
de ônibus da empresa,
localização do veículo
em tempo real, previsão
de chegada ao ponto
em que a pessoa está e
a duração aproximada
do trajeto.

Vereadora quer espaço de Coworking popular em Petrópolis Com Novo Fundeb Petrópolis

A

tualmente, existem
várias formas das
empresas darem o pontapé inicial em suas atividades. Porém, por mais
que existam simplificações, muitas ideias acabam não saindo do papel
por falta de espaço adequado para o trabalho.
Pensando nisso, existe
o coworking, espaço
onde várias empresas,
ou profissionais liberais
e autônomos, utilizam o
mesmo ambiente de trabalho em locais compartilhados entre empresas.
Com o objetivo de
atender esta demanda,

Foto: Divulgação

C

a Câmara aprovou, no
dia 25/08, uma medida,
de autoria da vereadora
Gilda Beatriz (PSD),
que visa a criação de
um espaço de coworking
municipal em Petrópolis.
A autora da proposta
afirmou a necessida-

de do apoio municipal
para este novo tipo de
atividade.
"Este modelo já é
realidade em diversas
cidades do país, como
é o caso de São Paulo,
Sobral, Curitiba, Londrina, dentre outras.

Acredito que esta proposta também é uma ótima alternativa para os
profissionais que querem
começar a desenvolver
os seus negócios posteriormente a pandemia
que vivemos”, declarou a
vereadora Gilda Beatriz.

Detran inaugura unidade no hipershopping Petrópolis

A

unidade modelo do
Departamento Estadual de Trânsito do RJ
(Detran-RJ), passou a funcionar no Hipershopping
Petrópolis, do Alto da Serra. O novo Espaço vai
funcionar de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h,
oferecendo serviços de
identificação civil, habilitação de condutores e os relacionados ao CIRETRAN.
Com a inauguração
da unidade, o espaço que
hoje funciona dentro do
terminal do Centro, será

garante R$ 120 milhões por ano

Foto: Divulgação

desativado. Com estrutura
mais ampla e moderna o
local vai permitir até 450
atendimentos por dia.
O sistema de agendamento eletrônico é simples

e prático de realizar, bastando o usuário acessar o site
ou aplicativo do Detran-RJ
e preencher o formulário
de cadastro com informações básica. Depois é só

escolher a data, horário
e serviço solicitado, concluindo assim a tarefa do
agendamento.
O posto de identificação civil do Detran,
localizado no Shopping
Estação Itaipava, que estava fechado desde março,
está aberto aos moradores dos distritos. O posto
está realizando a entrega
dos documentos de quem
realizou solicitação antes
da pandemia. O espaço
funciona de segunda a
sexta-feira, das 08h às 17h.

om a transformação
do Fundeb (Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) em recurso permanente, Petrópolis tem garantidos cerca
de R$ 120 milhões por
ano para investimento
na educação básica na
cidade. O Novo Fundeb foi aprovado pelo
Congresso Nacional,
em sessão solene no
dia 26/08. O deputado
federal Vinícius Farah,
que representa a região,
destacou que sem os
recursos muitas cidades
deixariam de melhorar e
ampliar a rede de educação básica.
“Petrópolis investe
bastante em Educação,
mas necessita destes
recursos para compor
um orçamento anual de
cerca de R$ 260 milhões
para o setor. Os repasses do Fundeb para
a cidade representam
45% do orçamento para
a Educação ao ano. O
Fundeb é essencial para
o pagamento dos salários dos profissionais da
educação e na estrutura
das unidades”, pontuou
Vinícius Farah.
O atual Fundeb ven-

Foto: Divulgação

ce em 31 de dezembro
deste ano. Incluído agora
na Constituição, o Fundeb se torna permanente.
Após uma série de negociações com o governo,
o Congresso também
estabeleceu que a participação da União no fundo
aumentará gradualmente.
Passará dos atuais 10%
para 23% até 2026.
Este ano, a última
transferência do Fundeb
para Petrópolis foi feita
em junho, de R$ 4,7 milhões. No acumulado do
ano, a cidade já recebeu
R$ 72,3 milhões do Fundo. Em 2019, o Fundeb
repassou a Petrópolis R$
147 milhões o que representa 45% dos R$ 254
milhões de orçamento
para o setor naquele ano.
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Armazém do Grão faz entrega de doações

Foto: Divulgação

Projeto#somostodosprotetores

U
N

o mês de julho, a rede de supermercados Armazém do Grão, de Petrópolis, comemorou seus
12 anos de fundação e, ao invés de realizar os tradicionais sorteios, decidiu promover uma
campanha social e convidou seus fornecedores e colaboradores para participarem desta grande
ação, que teve o objetivo de doar mais de 5 toneladas de alimentos para: APAE Petrópolis; “Banho
Solidário”, da Missão Católica Ágape; Instituto Terra Santa; Lar de Idosos Morada do Sol; Projeto
C3; Associação dos Pacientes Oncológicos de Petrópolis (APPO); Sociedade Pestalozzi; Lar de
Crianças; Seminário Diocesano; Comunidade Jesus Menino; e para a Comunidade Sal para a Terra.
A entrega das doações foi realizada pela equipe de Marketing e RH do Armazém do Grão.

Amor por Itaipava

Foto: Cida Garcez

m grupo de protetores
independentes, se uniram e criaram uma cooperativa, para angariar fundos
por meio da venda de camisetas e outros produtos para
ajudar aos animais abandonados. Os protetores resgatam, reabilitam e direcionam
os animais para uma adoção
responsável.
O projeto visa ensinar
e educar a todas as pessoas
como ajudar um animal necessitado e mostrar que todos
podem ser protetores em
potencial. Existem mais de
100 animais entre cães e gatos disponíveis para adoção.

A

I

taipava acaba de ganhar uma declaração de amor. O empresário Alexandre Abreu, proprietário
da rede de farmácias Ita Center, tornou físico o sentimento que nutre há muito tempo por nosso
distrito. Ele elaborou e custeou a instalação de um letreiro com a frase "Eu Amo Itaipava", com
um coração no lugar do verbo. Natural de Corrêas e com vínculos muito fortes em Itaipava, o
empresário declarou: “Minha intenção foi externar todo o carinho e admiração que tenho por
Itaipava”. Vamos passar lá e tirar uma linda foto com a #itacenter e #euamoitaipava!

A

Parque de diversões em Itaipava

prefeitura não autorizou o funcionamento do Play City Diversões no Parque Municipal, em Itaipava. Os decretos municipais que impedem aglomerações continuam valendo na cidade. O Parque
Municipal esta liberado para passeios e atividades físicas, atividades como essa não estão permitidas.

Foto: Divulgação

Caso queira contribuir com
ração, cobertores, vermífugos,
anti-pulgas entre outros e conhecer melhor o Projeto, acesse a
página no Facebook e Instagram
(Somos todos protetores).

Cultura

prefeitura informa que
as apresentações culturais estarão autorizadas nos
estabelecimentos já em funcionamento. Neste primeiro
momento compreende as
apresentações culturais de:
evento musical, show stand
up, mágicas em espaços já em
funcionamento, como restaurante, churrascaria, pizzaria e
congêneres.
Assim como as demais
atividades já autorizadas,
as apresentações culturais
também foram liberadas com
o respaldo da nota técnica
da Secretaria de Saúde e
deverá seguir um protocolo
de segurança e prevenção à
Covid-19, como o espaça-

mento social; 30% de ocupação do espaço; medição
de temperatura e desinfecção
de calçados e bolsas dos
profissionais que atuarão nas
apresentações; entre outros.
Lembrando que estão proibidos dança na pista ou entre
as mesas.
O município, com o apoio
de infectologistas, segue
acompanhando a curva de
contaminação da doença. Vale
ressaltar que as flexibilizações
estão condicionadas à taxa de
ocupação dos leitos hospitalares na cidade e, caso o número
chegue a 80%, a prefeitura
poderá voltar nas decisões,
não descartando, inclusive,
um possível lockdown.

JORNAL DE ITAIPAVA CORREDOR DO TURISMO 1ª quinzena de setembro de 2020 05

20ª edição do Solstício
do Som será entre os dias
1º e 5 de setembro

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
Terça-feira, 1º de setembro
16h – Sirius Hu - Soto del Real, Madrid,
Espanha
17h – Luiz Simas - Nova Iorque, EUA
18h - RNTO - Niterói, Rio de Janeiro
19h – Pedro Leal David - Santa Teresa, Rio
de Janeiro
20h - Almir Chiaratti - Jardim Guanabara,
Rio de Janeiro
21h - Letto - Lapa, Rio de Janeiro
22h – Gabriel Lobo - Pedro do Rio, Petrópolis
23h– Iago Pomponet - Brooklin, São Paulo
Quarta-feira, 2 de setembro
16h – Cris Delyra - Bingen, Petrópolis
17h - Velatura - Jacarepaguá, Rio de Janeiro
18h – Pedro Mhaia - Centro, Petrópolis
19h - Àyié - Santa Cecília, São Paulo
20h – Alma Reggae - Quissamã, Petrópolis
21h – Bruno Jordão - Boca Raton, Florida,
EUA
22h - 217 MOB - Independência, Petrópolis

A

20ª edição do Solstício do
Som, Festival de Música de
Petrópolis, será entre os dias 1º
e 5 de setembro. O evento terá
cerca de 40 apresentações musicais e será transmitido on-line,
por meio do canal no YouTube
(https://www.youtube.com/user/
SolsticiodoSom), devido à pandemia do novo coronavírus e às
regras de distanciamento social.
Além de shows de músicos petropolitanos, também vão
participar do evento artistas que
nasceram ou viveram na cidade,
mas que neste momento estão
morando em outras regiões do
Brasil, como São Paulo, por
exemplo; e até mesmo outros
países, como França, Espanha e
Estados Unidos.
Parte dos shows vai ocorrer
no Auditório Reynaldo Chaves,
que fica na Escola de Música
Santa Cecília; seguindo todos
os protocolos de segurança para
este momento e sem público. E
as outras apresentações serão
de maneira remota, ou seja, das

casas dos músicos que estão
em outras regiões. Todos serão
transmitidos das 14h até meia-noite durante todos os dias do
evento. A 20ª edição do Solstício
também terá equipes interagindo
com músicos e público.
O evento ocorre uma vez por
semestre durante os solstícios
de inverno e verão. Porém, neste
ano, devido à pandemia, a edição
de inverno contou com uma maratona de lives também no canal
do YouTube, no mês de junho. E
agora, em setembro, está ocorrendo a extensão da 20ª edição.
Todas as informações sobre
o evento também estão sendo divulgadas na página do Facebook
(https://www.facebook.com/
SolsticiodoSom/) e no perﬁl do
Instagram (https://www.instagram.com/solsticiodosom/).
Devido ao momento de instabilidade devido à pandemia podem
ocorrer alterações na programação ao longo do evento. Todas
serão informadas pelas redes
sociais do Solstício do Som.

Quinta-feira, 3 de setembro
16h – Homens da Montanha - Bairro Mauá,
Petrópolis
17h – Bernardo Passos - Flamengo, Rio
de Janeiro
18h - Balba - Grajaú -Tijuca, Rio de Janeiro
19h – André Mendes - Centro, Petrópolis
20h – Belle Trio - Valparaíso, Petrópolis
21h – Bel Spalla - Barra, Rio de Janeiro
22h – Bernardo Barnes - Morin, Petrópolis
23h – Dub Lyrio - Valparaíso, Petrópolis
Sexta-feira, 4 de setembro
16h – Fog Session - Ingelheim, Petrópolis
17h – Uma Sey - Antibes, França
18h - Razamanaz - Bairro Mauá, Petrópolis
19h – Rodrigo Torrero - Ipanema, Rio de
Janeiro
20h – Último Sopro- Alto da Serra, Petrópolis
21h – Café Bordel Duo - Valparaíso,
Petrópolis
22h – Os Improváveis + Heitor ZachettoQuarteirão Ingelheim, Petrópolis
23h – Victor Mus - Méier, Rio de Janeiro
Sábado, 5 de setembro
15h – Bruno Romanelli - Quitandinha,
Petrópolis
16h– Hometown Blues - Centro, Petrópolis
17h - Rayzir - Amsterdã, Holanda
18h - Stygma - Capela, Petrópolis
19h – Otavio Cintra - Vila Buarque, São
Paulo
20h - Oniblues - Valparaíso, Petrópolis
21h – Guido Martini - Búzios, Rio de Janeiro
22h - Lemak - Jundiaí, São Paulo
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Brasileirão começando, mas já temos times
que realmente mostram nada ter a ver com a
disputa. Sport e Atlético Goianiense parecem já
estar na briga para não cair. Até quinta rodada
as duas equipes mostraram pouco futebol para
estarem na Classe A do futebol brasileiro.

SOPA CREME DE
MANDIOQUINHA
Ingredientes: 1 kg
de mandioquinha, 2
litros de água morna,
3 tabletes de caldo
de legumes, 1 xícara
de leite, 3 colheres de
azeite, Sal, salsinha, 2
tomates picadinhos.
Modo de preparo:
descasque as man-

dioquinhas, refogue no
azeite já na panela de
pressão, acrescente a
água e os tabletes de
caldo de legumes.
Tampe a panela e assim
que começar a ferver
(chiar) conte de 8 a 10
minutos dependendo do
seu fogão e do tamanho
das mandioquinhas.

BÊBADO
O bêbado entrou na contramão e o polícia rodoviária o deteve:
-Onde e que o senhor pensa que vai?
-Bom. . . eu ia pra uma festa, mas parece que ela já acabou... Ta todo mundo
voltando.

***

CASAIS
Um casal discute dentro do carro durante a viajem..depois de uns minutos eles
passam por uma fazenda, onde há mulas
e cavalos. Então o esposo diz:
- Seus parentes? a esposa responde:
- Sim, sogra e cunhados...

***

Num último esforço antes de morrer, o
velhinho segurou a mão da mulher:
- Quando voltei ferido da 1ª Guerra,
em 1918, você estava ao meu lado.
Quando me soltaram do campo de concentração, em 1945, você me esperava,
querida. Sem conter as últimas lágrimas,
continuou:
- Quando a minha velha loja teve que fechar e ﬁquei sem um tostão, você esteve
sempre comigo. Há alguns anos, quando
o médico diagnosticou este câncer, você
estava lá, comigo, meu amor. E, agora,
estou aqui, morrendo,
* * * e você aí, a meu
lado. Engasgado de emoção e do esforço,
ainda conseguiu mais uma frase:
- Querida, você é um tremendo de um
pé-frio!!

***

PREGUIÇOSO
Um preguiçoso deitado na rede pergunta
pro amigo:
- Cara, tem aí remédio pra picada de
cobra?
Tem não, meu lindo. Por que, você foi
picado?
- Não, mas tem uma cobra vindo na minha
direção.

Tire a pressão da panela,
bata no liqüidiﬁcador as
mandioquinhas com um
pouco da água do cozimento, só o suficiente
para bater.
Vo l t e p a r a a p a n e l a ,
acrescente o leite, acer-

te o sal e deixe ferver.
Enquanto ferve, frite os
tomates com um pouquinho de azeite. Quando for servir a sopa,
coloque uma colher dos
tomates por cima.
Sirva bem quente.

Atlético Mineiro, Flamengo, Inter, Palmeiras
e Grêmio deverão disputar o título e com mais
equilíbrio do que o ano passado. O time do
Fla, com a mudança de técnico ainda não se
encaixou, e nem sabemos se irá voltar a dar
espetáculos como no ano passado.
Os demais cariocas deverão tentar uma
vaga na Copa Sul Americana e talvez alguns
possam ter diﬁculdades, inclusive para tal. Não
conﬁo nos três restantes, exceção ao Fla, se
classiﬁcando com facilidade.
Em breve começaremos a ter jogos pelas
Libertadores, Sul Americana, Copa do Brasil e
convocações para a seleção brasileira: daí sim
o nível do Brasileirão vai cair mais ainda.
Hamilton dando um show de pilotagem na
Fórmula 1. Já é o melhor piloto de todos os
tempos. Como em outros esportes, temos diferentes épocas, avanços tecnológicos, número
de corridas por ano e outros detalhes. Mas
impossível não aceitar seus números atuais...
Como esperado o Bayern venceu o PSG na
ﬁnal Champions League. Resultado justíssimo
não só pelo que os alemães jogaram no torneio,
mas também pelo que ﬁzeram no ano inteiro.
Ainda acho que o atacante Lewandovsky deverá
ser eleito o melhor do mundo esse ano, o que não
quer dizer que seja o melhor jogador do mundo.
Essa situação muita gente não entende,
achando que o atleta está sendo eleito o melhor jogador do mundo, mas é pelos resultados
nesse ano. Por isso já tivemos Rivaldo e Kaká
vencendo esse prêmio anteriormente. Não
podemos comparar o alemão nem com o Neymar, imagina com o Messi e CR7? Agora, essa
temporada ele teve resultados muito melhores
que todos os três juntos.
Gil Baiano, aquele meu amigo do Clipper, o
bar no Leblon, ainda não estava bêbado, mas
aﬁrmava que se com Jesus o Fla só assumiu
a liderança na 16ª rodada do campeonato de
2019, esse ano vai assumir até o começo do
segundo turno...
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Inea executa obras para melhorar qualidade ambiental da Região
O
Instituto Estadual
do Ambiente (Inea)
vai investir cerca de R$
30 milhões, do Fundo
Estadual de Conservação
Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam),
em obras que visam à recuperação ambiental dos
municípios de Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, na Região Serrana
do Rio. As intervenções
contemplarão os serviços
de limpeza, desassoreamento, proteção das margens de rios, saneamento
ambiental, melhorias na
infraestrutura do Parque
Estadual dos Três Picos e
construção de uma creche
no Ermitage.
As obras também
contarão com repasse de
recursos federais, de R$
47 milhões, por meio de
convênios firmados entre o
Inea, Ministério de Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades)
e Caixa Econômica Federal.

Foto: Divulgação

Em Petrópolis, os investimentos serão de, aproximadamente, R$ 29 milhões. No município serão
realizados os serviços de
desassoreamento, adequação das calhas e proteção
dos taludes dos rios Santo
Antônio, Cuiabá e Carvão.
Essas obras estão previstas
para começar este ano.

Em Nova Friburgo,
o Inea executa obras
para substituição de sete
travessias (três viárias e
quatro de pedestres) ao
longo do Rio Bengalas.
A medida faz parte das
intervenções que visam
ao controle de inundações
desse corpo hídrico, em
complemento às obras de

drenagem recém executadas, também pelo órgão
ambiental estadual. Para
esses serviços o investimento será de, aproximadamente, R$ 16 milhões.
Já o município de Teresópolis receberá uma
subsede, além de obras
para a melhoria da infraestrutura do Parque Estadual

dos Três Picos. A subsede incluirá um centro
de visitantes, casa do
chefe do parque, urbanização, paisagismo e
área de camping. As
intervenções seguem a
todo vapor e a previsão
é concluir as obras em
outubro deste ano.
Essa cidade também

será beneficiada com intervenções no condomínio Ermitage como a
construção de uma creche, com capacidade para
abrigar 192 crianças, e
assim atender os moradores desse condomínio.
Esta obra foi retomada
em agosto deste ano, com
previsão de conclusão
para fevereiro de 2021.
Além desta, também é
realizada a adequação,
ampliação e operação de
uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).
O INEA iniciará, ainda este ano, também no
município de Teresópolis,
as obras para a demolição da ponte existente e
construção de uma nova
sobre o Rio Imbuí, principal acesso ao bairro do
Caleme.
Todas essas intervenções para Teresópolis
receberão investimentos
de, aproximadamente, R$
32 milhões.

