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Pandemia faz mercado imobiliário crescer

A pandemia de Covid-19 defl agrou um êxodo de cariocas e fl uminenses em busca de imóveis na cidade. A necessidade de isola-
mento social e de espaços mais amplos para o convívio familiar, criou uma grande demanda no mercado imobiliário local. 

Unimed Petrópolis reforça a importância da doação de órgãos
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Outubro Rosa:
 APPO promove série de 
eventos durante o mês 
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Bola da Hora
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Hotel Sesc Nogueira
 em Petrópolis reabre
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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!

VARIEDADES

TODAS AS NOSSAS QUADRAS DE ESPORTES 
ESTÃO EM FUNCIONAMENTO

MAIS INFORMAÇÕES:
(24) 2222 2019 | (24) 98839- 7916 Whatsapp

O Itaipava Tênis Clube está localizado 
no  meio das montanhas, num dos       
melhores climas da região serrana.

A MAIS COMPLETA INFRAESTRUTURA
 EM ITAIPAVA PARA EVENTOS EM GERAL
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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 
Covid 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).

‘

Aqui estamos, às véspe-
ras de mais uma elei-

ção municipal. Desta vez, 
temos diversas caras novas 
concorrendo para chefe do 
executivo e um recorde de 
candidatos para uma das 
15 cadeiras da nossa Câ-
mara. As eleições de 2020 
prometem ser bem diferen-
tes das que marcaram anos 
anteriores. Não bastasse a 
força das mídias sociais, 
ainda estamos em plena 
pandemia de Covid-19, o 
que fatalmente afetará as 
campanhas mais tradicio-

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

nais, o corpo-a-corpo nas 
ruas, comícios e debates 
públicos.  Portanto, mais do 
que nunca, a internet dará a 
tônica este ano, para o bem 
ou para o mal, isso ainda 
não sabemos. O eleitor 
tem que fi car bem atento, 
não só às propostas, mas 
principalmente para as 
campanhas difamatórias 
e os chamados fake news, 
palavra americanizada 
que já faz parte na nossa 
vida cotidiana. 

Precisamos ainda 
abandonar a ideia errônea 

de que a internet é "ter-
ra de ninguém". Embora 
ainda não haja uma legis-
lação específi ca sobre o 
asssunto, em vários casos 
há sim como aplicar pe-
nas, com vistas no nosso 
Código Penal. Um deles, 
é o Artigo 139, que trata 
sobre crime de difamação. 
Portanto, podem as  “fake 
news”, vir a se constituir 
em um dos vários atos 
ou meio para a prática 
de crime e nada impedirá 
sua investigação como 
elemento de informação 
no Inquérito Policial e no 
processo penal.

Gosto de pensar que o 
brasileiro fi nalmente acor-
dou para a política e que 
todo esse interesse nos 
processos eleitorais, um 

dia resultará em eleitores 
mais conscientes de seu pa-
pel no jogo democrático. 

No mais, é fazer nossa 
parte: conhecer bem o can-
didato, suas ideias e partir 
para o debate saudável, o que 
numa cidade como a nossa, 
é bem simples, já que muitas 
vezes o candidato é um ami-
go, vizinho, um conhecido.

Petrópolis entrará em 
2021 com graves problemas 
fi nanceiros após um ano prati-
camente perdido. Aventureiros 
sem experiência alguma em 
administração e elaboração de 
soluções, embora algumas ve-
zes bem intencionados, talvez 
não deem conta do recado.  É 
preciso pesquisar bem, antes 
de votar!

Demétrio do Carmo
jornalista

ELEIÇÕES EM TEMPOS 
DE PANDEMIA
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Não é de hoje que os 
cariocas e fluminen-

ses procuram Petrópolis 
para passeios e vera-
neios, em busca de tran-
quilidade, segurança, ar 
puro e outras questões. 
Alguns se apaixonaram 
pelos ares petropolitanos 
e se mudaram de vez 
para cá. Esse movimento 
no entanto, ganhou força 
após a pandemia de Co-
vid-19. A necessidade 
de isolamento social e 
de espaços mais amplos 
para o convívio familiar, 
criou uma demanda sem 
precedentes no mercado 
imobiliário de pessoas 

Pandemia aumenta procura de cariocas por Petrópolis
que procuram um imóvel 
para se estabelecer de 
vez aqui.

Esse êxodo carioca 
se reflete nos diversos 
empreendimentos ha-
bitacionais que estão 
surgindo, principalmente 
na região dos distritos. 
Segundo dados da Se-
cretaria de Obras, há um 
total 10 mil unidades 
habitacionais em anda-
mento na cidade, o que 
injetará cerca de R$ 1,5 
bilhão na economia.

A proximidade com a 
capital também torna Pe-
trópolis atraente. Muitas 
pessoas dividem o traba-

ção das infra-estruturas 
existentes hoje. 

Neste sentido, No-
vAmosanta, entidade da 
Sociedade Civil Orga-
nizada sem fins lucra-
tivos encaminhou aos 
pré-candidatos a prefeito 
da cidade um documento 
apontando a necessidade 
de  atenção a assuntos im-
portantes para a cidade.

Na pauta estão as-
suntos como o edital de 
licitação para conces-
são da BR-040, melhor 
planejamento urbano e 
melhoria das malhas viá-
rias e mobilidade urbana, 
entre outros assuntos. 

Transformar uma morte 
em cinco novas vidas. 

A frase parece irreal, mas 
está ao alcance de todos 
nós. É isso qu e a doação 
de órgão pode fazer. O 
transplante de córneas, 
por exemplo dá a chance 
de duas pessoas verem 
o mundo pela primeira 
vez, oportuniza um novo 
futuro para toda a família. 
A importância da cons-
cientização da doação de 
órgãos precisa ser refor-
çada durante todo o ano, 
mas ganha ainda mais 
destaque neste mês, com 
a campanha Setembro 
Verde e o Dia Nacional, 
celebrado no dia  27/09. 
Uma única pessoa pode 
salvar diversas vidas.

É pensando na im-
portância dessa ação que, 
desde julho de 2018, o 

Unimed reforça a importância da doação de órgãos

Hospital Unimed Petró-
polis possui uma parceria 
com o Programa Estadual 
de Transplantes (PET), 
que tem como objetivo 
aumentar o número de 
transplantes de órgãos e 
tecidos no Estado do Rio 
de Janeiro. O presidente da 
Unimed Petrópolis, Rafael 
Gomes de Castro, explica 
que a doação pode ser de 
órgãos (rim, fígado, cora-

parceria entre o Hospital 
e o Programa Estadual de 
Transplantes.

 A realização da capta-
ção de órgãos não só exige 
a qualificação de profissio-
nais, como também as con-
dições ideais de estrutura. 
O coordenador do Centro 
Cirúrgico da unidade, o 
Angiologista e Cirurgião 
Vascular Eduardo Loureiro, 
explica sobre a adequação 
do espaço onde os procedi-
mentos são realizados.

A espera por trans-
plantes no Brasil é grande. 
De acordo com dados 
recentes da Associação 
Brasileira de Transplantes 
de Órgãos, 40.740 indi-
víduos esperam por esse 
momento no país. Os da-
dos tornam ainda mais 
evidente a importância da 
doação de órgãos.

ção, pâncreas e pulmão) 
ou de tecidos (córnea, pele, 
ossos, válvulas cardíacas, 
cartilagem e medula).

O vice-presidente da 
Unimed Petrópolis, Cesar 
de Augusto de S. Thiago 
anuncia que desde 2018 
foram realizadas três cap-
tações, que resultaram 
nos transplantes de rins, 
tíbia, fêmur e córnea. Ele 
explica como ocorre a 

A partir deste mês a 
prefeitura de Pe-

trópolis disponibilizará 
novo procedimento de 
autorização para emissão 
de nota fiscal eletrônica 
para os microempreen-
dedores (MEI).  A re-
solução CGSIM/59 de 
12/08/2020 dispensou os 
MEIs de alvará de loca-

lização para iniciar suas 
atividades. Entretanto, 
as atividades prestadoras 
de serviços necessitam de 
autorização para emissão 
de nota eletrônica. Nesse 
caso, era necessário o 
alvará prévio para ca-
dastro no sistema da nota 
eletrônica.

Para simplificar, o 

município adotará a par-
tir desta semana autoriza-
ção para fins de emissão 
da nota eletrônica sem 
necessidade do alvará 
prévio. O cadastro será 
realizado somente com 
o CNPJ. O empreen-
dedor, após a sua re-
gularização no portal, 
encaminhará o pedido de 

cadastramento na Nota 
Imperial por intermédio 
do e-mail suporte-pe-
tropolis@sigcorp.com.
br, anexando apenas o 
CCMEI. Realizado o 
cadastro será enviado 
para o empreendedor o 
login e senha de acesso 
ao sistema de emissão da 
Nota Imperial.

Novo procedimento de emissão de nota fiscal para MEIs

O novo decreto tem o 
objetivo de estender 

essa nova opção para 
outros anos, sem que haja 
a necessidade do Gover-
no Federal anunciar o 
adiantamento.

De acordo com o 
decreto, já publicado no 
Diário Oficial, o INSS 
vai antecipar o pagamen-
to do 13° previdenciário, 
concedido anualmente a 
quem recebe aposentado-
rias, pensões por morte 
ou auxílios diversos.

A medida começa a 
valer a partir de 2021.

Em 2020, as parcelas 
já foram adiantadas por 
conta dos efeitos eco-
nômicos causados pela 
pandemia do coronaví-
rus. O novo decreto tem 
o objetivo de estender 
essa nova opção para 
outros anos, sem que haja 

a necessidade do Gover-
no Federal anunciar o 
adiantamento.

As parcelas do 13º 
salário do INSS já foram 
pagas este ano, entre o 
final de abril e início de 
junho, por conta da pan-
demia da Covid-19. As 
parcelas, conforme o ca-
lendário oficial do INSS, 
deveriam ser pagas no 
final do ano, embora fos-
se comum que a primeira 
parte fosse antecipada 
para o mês de agosto.

O Senado agora vai 
analisar a possibilida-
de de criar, apenas para 
2020, um 14º salário para 
aposentados e pensio-
nistas do INSS, com o 
objetivo de beneficiar os 
cidadãos que já sacaram 
o 13º, e ainda encontram 
dificuldades financeiras 
por causa a pandemia.

Inss: antecipação do 13º salário 
é confirmada após pandemia

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

lho entre home office e 
idas pontuais à cidade do 
Rio de Janeiro quando é 
preciso, com baixo gasto 

de deslocamento e pouco 
tempo de viagem.

O crescimento no 
entanto, preocupa entida-

des civis da cidade que 
ressaltam a importância 
de um desenvolvimento 
ordenado e com amplia-
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Outubro Rosa 2020

A Associação Petropoli-
tana dos Pacientes On-

cológicos (APPO)  já está a 
todo vapor, com a Campa-
nha Outubro Rosa de 2020, 
que será realizada de forma 
remota. Com o tema “O 
câncer não espera”, durante 
todo o mês, serão realizadas 
atividades.

A programação que come-
ça no dia 1º de outubro com 
uma live beneficente, será 
realizada em parceria com o 
Hipershopping e apresentada 
por Amanda Leontina, mos-
trando um pouco do trabalho 
realizado na Casa de Apoio 
e no fi nal terá um show da 
dupla “Dois num Samba”. 

No dia 07/10, o jornalista 
Vítor Mattos e o mastologista 
Carlos Vinicius Pereira Leite, 
participam de um bate papo 
sobre a importância de cuidar 
preventivamente das mamas. 

A live acontece pelo Instagram 
da APPO, também as 20h.

No dia 19/10, um muti-
rão de consultas das Óticas 
Itinerante será promovido 
na Casa de Apoio. No dia 21, 
será realizado o tradicional 
chá rosa, com cestas que 
serão entregues via delivery 
para os participantes. A ideia 
é que das suas casas, as pes-
soas participem deste movi-
mento, que arrecada fundos 
para as ações promovidas. 
Cada kit custa 30 reais e pode 
podem ser adquiridos pelo 
número: (24) 2242-0956

Encerrando a progra-
mação, no dia 31/10 a partir 
das 15h, será realizada a 
caminhada virtual, com a 
participação de pessoas de 
toda a cidade vestindo rosa e 
colorindo a transmissão que 
será realizada pelo perfi l da 
APPO no Facebook.

Clube Cinemaxx oferece 
benefícios aos participantes

Os interessados em se benefi ciar com as múltiplas vantagens do Clube Cinemaxx po-
dem se cadastrar no site da Rede Cinemaxx, (www.cinemaxx.com.br), clicando em 

“Cadastre-se aqui” e preenchendo os dados necessários. O Clube Cinemaxx é um projeto 
que vem sendo planejado há bastante tempo pela equipe da Rede Cinemaxx e se lança como 
mais uma das ações que visam o retorno das atividades após a suspensão das sessões por 
conta da pandemia do Covid-19. O Clube é o programa de fi delidade da Rede Cinemaxx 
e tem como principal objetivo ofertar benefícios aos clientes participantes. 

Todo cliente integrante do Clube Cinemaxx tem a vantagem de adquirir ingressos-inteira 
com até 85% de desconto, todos os dias da semana. Outra super vantagem anunciada pela 
Rede Cinemaxx é o Ingresso Presente de Aniversário, ou seja, o membro do Clube Cine-
maxx retira gratuitamente 01 (um) ingresso no dia de seu aniversário e esse voucher pode 
ser utilizado em até 30 dias. 

Já que falamos dele, que 
anda um pouco sumido 

da cidade...Pablo esteve 
como coordenador de Tu-
rismo Rural no governo do 
Estado, e hoje está como 
diretor de comunicação na 
Secretaria Especial de Tu-
rismo e Legado Olímpico 
(Seturleo), na Prefeitura do 
Rio. Por isso agora mora 
na Barra da Tijuca.

Anda sumido

 Pablo com a secretária de Turismo e Legado Olímpico do Rio, Camila Sousa.

Prêmio É Festa!

Prêmio É Festa! II
Passando essa pandemia a gente vai precisar de pessoas com a iniciativa que o Pablo Kling 

teve.  Bem que algum produtor poderia fazer contato com ele e retomar o Prêmio. Vamos 
precisar incentivar os eventos e apoiar nossos artistas novamente!

Essa semana, para nos 
encher de saudade, Pa-

blo Kling subiu para o 
youtube o vídeo completo 
da 4ª edição do Prêmio É 
Festa! 2009 - Aos melhores 
da arte, cultura e lazer. Em 
época em que se incenti-
vavam os eventos, Pablo 
reconhecia e valorizava os 

artistas petropolitanos em 
uma grande festa que come-
çou no Teatro D. Pedro II, e 
depois passou para o Clube 
Petropolitano.  

Quem quiser assistir ao 
vídeo, só acessar o canal 
Pablo Kling no youtube e 
relembrar o que bombava na 
década passada. Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Depois de mais de seis me-
ses fechado por conta da 

pandemia da Covid-19, o Hotel 
Sesc Nogueira, em Petrópolis, 
Região Serrana do Rio, reabri-
rá as portas dia 15 de outubro. 
Para garantir a segurança dos 
hóspedes e dos funcionários, 
o estabelecimento adotará um 
protocolo que inclui diversas 
medidas, começando pela 
limitação da capacidade. Ape-
nas 50% dos apartamentos do 
prédio central estarão disponí-
veis (totalizando 40), conforme 
determina decreto municipal.

Hotel Sesc Nogueira, 
reabre com rígido protocolo 

de segurança 

 A reabertura vale apenas 
para o setor de hotelaria e não 
inclui os demais serviços da 
unidade Sesc Nogueira, como 
programações culturais e aulas 
de modalidades esportivas. Por 
essa razão, as estruturas aber-
tas ao público, como o Parque 
Aquático e as quadras polies-
portivas, ficam à disposição 
exclusiva dos hóspedes.

As medidas de segurança 
serão sentidas pelos hóspedes 
já na entrada do hotel, onde 
passarão por aferição de tem-
peratura e por um tapete sani-

tizante. O equipamento estará 
presente em outros espaços do 
estabelecimento, assim como 
os dispensers de álcool em gel 
70%. Em vez de self-service, 
as refeições (café da manhã, 
almoço e jantar) serão à la car-
te ou com buffet humanizado, 
quando um funcionário serve o 
prato dos comensais.

 Dentro do apartamento, 
mais novidades. A arrumação 
dos quartos e a troca do enxo-
val serão realizadas mediante 
pedido do hóspede. Durante a 
estada, o frigobar ficará desa-
bastecido, devendo o cliente 
consultar e solicitar os produ-
tos por telefone à recepção. As 
medidas reduzem o ingresso 
dos funcionários nas acomo-
dações, ainda que ganhem re-
forço nos EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual), além 
das luvas, usarão máscaras e 
face Shields.

 “O Sesc Nogueira está 
tomando todas as medidas de 
segurança necessárias para 
oferecer conforto aos hóspe-
des e, ao mesmo tempo, pre-
servar a saúde dos mesmos e 
dos nossos colaboradores. É 
um protocolo elaborado por 
uma equipe de profissionais 
multidisciplinar e que atendem 
as recomendações dos órgãos 
nacionais e internacionais de 
saúde”, disse Ricardo Braga, 
gerente do Sesc Nogueira.

 Todas as informações so-
bre as medidas de segurança 
adotadas pelo hotel serão in-
formadas aos hóspedes antes 
da reserva. Também estarão 
expostas, por meio de sina-
lização, nos apartamentos e 
áreas comuns. As reservas 
podem ser feitas em www.
sescrio.org.br.

Foto: Divulgação
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Como era esperado, o futebol começou a 
apresentar casos de Covid-19. Em todas as 
áreas profi ssionais a doença apareceu, mas 
até agora nenhum jogador teve problemas de 
saúde importantes. Como o calendário está 
muito apertado, os times tem que ter muitos 
inscritos para quando tiver jogadores positiva-
dos, poder fazer a troca, e assim os campeo-
natos não pararem. Vale para campeonatos 
nacional e sul americanos.

O Fla, com vários desfalques jogou contra 
o Palmeiras e conseguiu um empate excelente, 
e com muito bom jogo da sua garotada. O time 
paulista não esperava viver essa situação, 
contra um time basicamente sub-20.

O Flu foi eliminado da Copa do Brasil, 
mas se recuperou um pouco no Brasileirão, se 
afastando da zona do rebaixamento. Deixou o 
Botafogo lá atrás e ainda jogaram o clássico 
nesse fi nal de semana.

O Botafogo vem empatando mas do que 
perde, mas também não ganha nada. O time 
do Paulo Autuori está numa situação muito 
delicada, e a torcida já não aguenta mais a 
situação de antigos diretores mantendo o time 
totalmente descaracterizado e sem disputar 
títulos...

O Vasco começou bem o Brasileirão, pós 
a parada para a pandemia, com a troca de 
técnico, mas agora já não vence a quatro jogos 
e foi eliminado da Copa do Brasil.

Impressionante a queda de um dos clubes 
mais tradicionais e vencedores do Brasil:  o 
Cruzeiro de Minas Gerais. Caiu no último 
Brasileirão e agora está disputando as últimas 
colocações da Série B.

A NBA chegou a fase mais esperada do 
ano, com a fi nal entre os Lakers e Miami Heat. 
Favoritismo para o time de Los Angeles, mas 
não deixem o Miami gostar do jogo. Impres-
sionante a estrutura criada, uma bolha na 
Disney, sem torcida, mas que pela qualidade 
dos jogos conseguiu um sucesso de audiência 
impressionante.

Também na fase de playoff s o baseball, 
não com tanta perfeição como ocorreu na NBA, 
mas durante a crise teve um bom resultado dos 
jogos sem torcida.

Gil Baiano, meu amigo do Cliper, aquele 
bar no Leblon, escutava o time do Palmeiras 
reclamar do atraso do jovem do Fla em co-
meçar o jogo, mas ele lembrou: hoje é dia de 
Cosme Damião, a molecada foi pegar doces 
na rua, antes do jogo... Pior foi que o Conselho 
Tutelar descobriu que quatro dos jogadores ti-
nham viajado para São Paulo sem autorização 
dos pais... Rsrsrsrsrsr... 

Esse Baiano não toma jeito.

CONDENADO
O condenado à morte esperava a hora 
da execução, quando chegou o padre:
- Meu fi lho, vim trazer a palavra de 
Deus para você.
- Perda de tempo, seu padre. Daqui a 
pouco vou falar com Ele, pessoalmente. 
Algum recado?

BANHO
Manuel está tomando banho, e grita 
para Maria:
– Ô Maria, me traz um xampu.
E Maria lhe entrega o xampu. Logo em 
seguida, ele grita novamente:
– Ô Maria, me traz outro xampu.
– Mas eu já te dei um agorinha mesmo, 
homem!
– É que aqui está dizendo que é para 
cabelos secos, e eu já molhei os meus.

CASAL
O cara ia sair para o trabalho quando a 
mulher disse:
- Amor, você reparou que sempre que 
o vizinho sai para trabalhar, enche a 
mulher dele de beijos no portão?  Por 
que você não faz o mesmo?
- Tá doida, eu nem conheço ela direito!!

JOÃOZINHO
A professora para o Joãozinho: Joãozi-
nho, qual o tempo verbal da frase: 'Isso 
não podia ter acontecido'? * Preserva-
tivo imperfeito, professora!

* * *

PASSATEMPO / ESPORTES

 
RISOTO DE CAMARÃO

Ingredientes: 400 g de 
camarão cinza limpo, 3 
xícaras (chá) de arroz 
branco, 1 cubo de caldo 
de camarão, 1/2 xícara 
(chá) de pimentão ver-
de cortado em cubos 
pequenos, 1 tomate 
sem semente cortado 
em cubos pequenos, 
cheiro-verde picado.2 
colheres de extrato de 
tomate, 2 dentes de 

fundo da panela).Coloque 
pouco sal, pois o molho do 
camarão levará o cubo de 
caldo de camarão.
Cozinhe em fogo baixo 
até que toda água seque. 
Retire do fogo e deixe a 
tampa da panela aberta 
(para o arroz não passar 
do ponto). E uma frigideira 
grande, que caiba todo o 
camarão, doure o alho e 
coloque todo o camarão 

sem o suco do limão.Jun-
te o tomate, o pimentão, 
o cheiro-verde, o extrato 
de tomate e o cubo de 
caldo de camarão.
Adicione um pouco de 
água, para que tenha 
molho sufi ciente para en-
cobrir o camarão na frigi-
deira. Cozinhe em fogo 
baixo por 5 minutos.
Enquanto isso, retire o 
arroz e coloque-o em um 
recipiente de cerâmica 
ou vidro, solte-o bas-
tante com o garfo. Junte 
o molho do camarão e 
misture, usando em uma 
das mãos um garfo, e em 
outra mão uma colher.
Decore com camarões 
grelhados e coentro, sir-
va bem quente!

* * *

alho. 1 colher (sopa) de 
azeite, sal, 1/2 limão.

Modo de preparo: Tempe-
re o camarão com limão e 
sal, reserve por 10 minutos.
Enquanto isso, faça o arroz, 
fritando-o muito bem.Em 
seguida, coloque água em 
uma panela, o suficiente 
para cobrir o arroz (so-
brando uns 2 centímetros 
a mais do que o arroz no 

* * *

Foto: divulgação
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