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Orquestra do Palácio Itaboraí 
ganha Prêmio Guerra-Peixe 

de Cultura
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Petrópolis 
Gourmet chega 
à 20ª edição 
apostando na 
magia do fogo 

Com uma população estimada em aproximadamente 100 mil habitantes, os distritos de Petrópolis cresceram muito nas últimas duas décadas 
e hoje são uma parte importante da economia da cidade. A falta de infra-estrutura adequada, no entanto, é hoje um entrave para o desen-

volvimento da região, que tem nas indústrias e no turismo gastronômico, rural e de aventura sua principal vocação. Um dos maiores exemplos 
desta situação é o Condomínio Industrial da Posse, cujo projeto custa a decolar por conta dos problemas estruturais. O Jornal de Itaipava 
perguntou aos candidatos ao cargo de prefeito, quais os planos para fomentar a economia da região, gerar renda e empregos.

Candidatos a prefeito: planos para alavancar 
a economia e gerar empregos nos distritos

Reencarnação? Qual
A razão do medo?

Carlos Gama
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Outubro Rosa se encerra 
com caminhada virtual

A campanha termina com evento transmitido pelo 
Facebook da  APPO, com o objetivo de espalhar in-

formações sobre o diagnóstico precoce e a importância 
de cuidados com a saúde das mamas.
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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, 
agende a sua vista.

Você vai adorar!
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(24) 2222 2019  

(24) 98839- 7916 Whatsapp

itc@compuland.com.br

VARIEDADES

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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REENCARNAÇÃO: QUAL
 A RAZÃO DO MEDO?

‘

A Pneumologia é a espe-
cialidade médica que es-

tuda o sistema respiratório, 
das vias aéreas superiores, 
até as vias respiratórias infe-
riores: traqueia, brônquios, 
pulmões e a pleura que é 
uma membrana que envolve 
os pulmões.

O pneumologista é o 
médico capacitado para 
diagnosticar e tratar das 
doenças desse sistema. A 
mais conhecida delas é a 
Pneumonia, uma das prin-
cipais causas de morte por 
infecções respiratórias. O 
pneumologista também tra-
ta de outras doenças que 

afetam as vias respiratórias: 
Tuberculose, Câncer do 
Pulmão, Asma, Enfisema 
Pulmonar, Bronquite, Tosse 
Crônica, Embolia Pulmonar, 
Pleurisia, entre outras.

O paciente deve estar 
sempre atento à sua saúde 
e procurar o especialista 
assim que sentir sintomas 
como: falta de ar, tosse, 
chiado no peito, catarro, 
hemoptise (eliminação de 
sangue proveniente dos pul-
mões ao tossir) e cansaço.  

A prevenção e o diag-
nóstico precoce são funda-
mentais no sucesso do trata-
mento das doenças respira-

tórias. É importante lembrar 
que a exposição à poluição 
do ar, o hábito de fumar, a ex-
posição à fumaça do tabaco 
e as alergias são causas das 
doenças respiratórias. 

A consulta com pneumo-
logista começa com uma en-
trevista entre ele e o paciente 
para conhecer seus hábitos, 
seu histórico de saúde pes-
soal e familiar e os motivos 
para estar ali. Em seguida, o 
exame físico complementa 
as informações coletadas. 
Exames complementares 
vão auxiliar na definição 
do diagnóstico. Há vários 
exames na Pneumologia e 
falaremos deles nas próxi-
mas colunas. 

Deixei para o fi nal minha 
apresentação. Sou médico 
formado há 43 anos e com 
título de Especialista pela 
Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro e pela Socieda-
de Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologia. Complementei 
minha formação com o Mes-
trado e o Doutorado obtidos 
na Universidade Federal Flu-
minense. Tive intensa atividade 
profi ssional tendo trabalhado 
no Instituto Nacional de Cân-
cer/MS, no Rio de Janeiro,  
por quase 40 anos. Também 
atuei na área associativa e 
ocupei vários cargos, inclusive 
a Presidência das Sociedades 
de Pneumologia do Estado do 
Rio de Janeiro, da Sociedade 
Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologia e da Asociación 
Latino Americana do Tórax, 
além de diversos cargos em 
Sociedades Internacionais de 
Pneumologia.

 A partir deste mês e sempre 
nas primeiras quinzenas do mês 
teremos um encontro aqui no 
Jornal de Itaipava.

CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA: 
QUANDO PROCURAR ESSE MÉDICO?

Existem situações inespe-
radas, que acontecem 

com relativa frequência, de-
monstrando, logo de início, 
que boa parte dos homens 
tem medo da verdade...

A Doutrina Espírita se 
caracteriza por ser essen-
cialmente racional, e, no en-
tanto, algumas pessoas nos 
procuram por terem medo de 
estudá-la...

Não obstante, nos cen-
tros espíritas encontramos 
muitos freqüentadores que 
têm nível superior... Mas 
vamos aos fatos. 

Em virtude da COVID 19 
os centros espíritas lamen-
tavelmente estão fechados, 

mas a busca de esclareci-
mentos não.

Saímos para ir a um 
médico e fomos interpelados 
por um senhor que nos ques-
tionou se teríamos provas 
de reencarnações, já que 
afi rmamos que elas existem. 
Citou o seu nome e esperou. 
Estávamos com hora marca-
da no médico, mas, mesmo 
assim, resolvemos atender.

Perguntamos o nome 
do senhor e lhe questiona-
mos se ele tinha alguma 
Bíblia em casa. Diante de 
sua resposta afi rmativa, so-
licitamos que ele abrisse a 
Bíblia no Antigo Testamento 
e lesse o contido no 1º Livro 

de Samuel, capítulo 9 versí-
culo nove.

Ele anotou os dados, 
mas pediu que repetíssemos 
para ele e comentássemos 
o que continha no texto ci-
tado. Conhecendo o texto, 
frequentemente citado e 
estudado, atendemos ao 
pedido.

Começamos citando o 
texto a seguir: “(Antigamente 
em Israel, indo qualquer con-
sultar a Deus, dizia assim: 
vinde e vamos ao vidente; 
porque ao profeta de hoje 
antigamente se chamava 
vidente”). (I Sam 9.9).

Fizemos alguns comen-
tários citando que videntes 
sempre existiram, o próprio 
texto confirma. E, com o 
passar do tempo, simples-
mente passaram a serem 
denominados como profetas.

Citamos a seguir o texto 
do profeta Malaquias assim 
redigido: “Eis que eu vos en-
vio o profeta Elias, antes que 

venha o dia grande e terrível do 
Senhor. E converterá o coração 
dos pais aos fi lhos, e o coração 
dos fi lhos a seus pais, para que 
eu não venha, e fi ra a terra com 
maldição”. (Mal. 4.5-6).

Explicamos o texto de Ma-
laquias e a seguir citamos o tex-
to de São Mateus Cap. 17.12-
13: “Por que dizem os escribas 
que é mistér que Elias venha 
primeiro? E Jesus, responden-
do, disse-lhes: Em verdade, 
Elias virá primeiro, e restaurará 
todas as coisas. Mas, digo-vos 
já veio e não o conheceram, 
mas fizeram-lhe tudo o que 
quiseram. Assim farão eles tam-
bém padecer o Filho do homem. 
Então entenderam os discípulos 
que lhes falara de João Batista”.

Para concluir, citamos o 
seguinte texto do Evangelho 
de São João (Jo. 3.6-7): “O que 
é nascido da carne é carne. E 
o que é nascido do Espírito é 
espírito. Não te maravilhes de te 
ter dito: Necessário vos é nascer 
de novo".

.

Dr. Mauro Zamboni                                                                
Pneumologista Especialista - UERJ e SBPT.                                                           

Mestrado e Doutorado - UFF
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Candidatos respondem: quais as propostas para o fomento 
da economia e geração de empregos nos distritos de Petrópolis?

Vamos impulsionar a economia 
partindo das oportunidades 

que já existem na cidade. Primeiro, 
precisamos diversifi car as opções 
de turismo, investindo no turismo 
de negócios, rural, de aventura e 
ecoturismo. Depois, vamos ela-
borar projetos para atrair novos 
investimentos. Outro projeto im-
portante será o “Petrópolis compra 
Petrópolis”, em que todo processo 
de compra da Prefeitura vai prio-
rizar fornecedores de produtos 
e serviços da cidade. Também 
vamos simplifi car a tributação e 
atuar na desburocratização para 
atender ao ambiente de negócios.

ALEXANDRE GURGEL  
(CIDADANIA)

BERNARDO ROSSI
(PL)

CORONEL NETO
(PRTB)

EDUARDO SILVÉRIO
(PODEMOS)

ELIAS MONTES
(PSL)

JAMIL SABRÁ
(PSC)

LEANDRO AZEVEDO
(PSD)

LÍVIA MIRANDA
(PC DO B)

MARCOS NOVAES
(PDT)

Petrópolis possui vários atra-
tivos para empreendedores: 

cidade mais segura do RJ, uma 
das melhores do país para se fazer 
negócios, topo do turismo nacio-
nal. Seguiremos o trabalho para 
facilitar a vida do empresário. 
Atraímos o interesse de mais de 
20 empresas para o condomínio 
industrial da Posse. Vamos for-
talecer o turismo de negócios e 
o rural, descentralizar eventos, 
fortalecer a compra de produtores 
locais, dar celeridade à análise de 
obras, para destravar investimen-
tos de R$ 1,5 bi e gerar 15 mil 
empregos diretos.

2021 será um ano de poucos 
recursos. Assim, será preciso 

buscar alternativas para um am-
biente de negócios propício, que 
não gere desconfi ança em quem 
já está com pouco ânimo para 
empreender. Criar infraestrutura 
de acesso, serviços públicos efi -
cientes e divulgação do potencial 
econômico dos distritos, fará com 
que mais empresas possam se 
instalar naqueles pontos, absor-
vendo a mão de obra local. Nossa 
gestão estará ao lado de todos 
eles, dando suporte necessário 
para que possam trabalhar no 
desenvolvimento de Petrópolis. 

Temos um potencial turís-
tico e cultural fabuloso 

e, como enquanto governo 
podemos ajudar a cidade sair 
dessa situação de difi culdade 
econômica com melhorias 
efi cazes efetivamente para o 
turismo daqui e a cultura local? 
Primeiramente discutindo com 
todo setor abrangente e em 
seguida melhorar o transporte 
e acesso aos nossos atrativos de 
forma tal que tudo funcionando 
a contento teremos o retorno 
financeiro tão almejado por 
nossas empresas do ramo do 
turismo e da cultura. 

Devemos olhar para o micro, 
pequeno e médio empreendedor. 
Neles teremos a resposta mais 
rápida, já que estes representam 
a maior parcela da economia. 
Ações como; 1- Celeridade de 
legalização dos negócios pela 
administração. A legalidade abre 
espaço para outros incentivos 
e aportes. 2- Oferecer o apoio 
técnico gratuito e de qualidade 
para novos empreendimentos 
e gerenciais para os já exis-
tentes.  3- Trazer o mercado 
consumidor para cidade com um 
programa de turismo integrado e 
profi ssional. 

Temos propostas detalhadas para 
fomentar a economia, em espe-

cial dos distritos.Além de incentivos 
fi scais para setores e atividades que 
gerem emprego, renda e divisas 
a curto, médio e longo prazo, de-
senvolvimento de um calendário 
turístico e de negócios com planeja-
mento e marketing adequados. Não 
é possível pensar em desenvolver o 
polo industrial e o agronegócio sem 
infraestrutura e mobilidade urbana 
adequada, melhorando a qualida-
de de vida dos petropolitanos e 
fomentando o desenvolvimento 
econômico da cidade.

A descentralização dos servi-
ços, tirar do papel o projeto 

do Distrito Industrial da Posse 
promovendo incentivos para 
atrair grandes empresas, a reali-
zação de obras de infraestrutura 
e a promoção de campanhas que 
estimulem os turistas e compra-
dores a visitarem a Feirinha de 
Itaipava fazem parte das ações 
de governo para a geração de 
emprego e renda nos distritos de 
Petrópolis. Com o fortalecimento 
do turismo, levando os grandes 
eventos também para os distritos, 
será possível desenvolver econo-
micamente essas regiões.

O nosso Programa dos Co-
muns em Defesa da Vida 

apresenta uma proposta chamada 
"Emprego na Comunidade". Com 
essa proposta, a administração vai 
contratar os próprios moradores 
(por meio de cooperativas) para 
realizar as obras da construção 
civil. Além disso, criaremos uma 
rede de prestadores de serviço, 
bem como estimular a produção 
local. É fundamental dar incentivo 
para o micro e pequeno empreen-
dedores/as para gerar emprego de 
forma descentralizada.

Descentralizar o desenvolvi-
mento é o futuro de Petrópolis. 

Para descentralizar, tem de equipar 
e, principalmente, dotar de conexões 
viárias e virtuais os distritos, as co-
munidades e os bairros. Nos distri-
tos, construir o  Centro de Conven-
ções em Pedro do Rio e ativar para 
valer o Distrito Industrial da Posse. 
Implantar em Itaipava o Segundo 
Distrito da Saúde, intensifi cando a 
vivacidade local e, pela outra ponta, 
dinamizar o turismo de aventura e 
o turismo rural, conectando preser-
vação ambiental e produção rural.

MATHEUS QUINTAL
(REPUBLICANOS)

RAMON MELLO
(AVANTE)

RUBENS BOMTEMPO
(PSB)

ZÉ LUIS
(PSOL)

No meu governo, nosso plano es-
tratégico de desenvolvimento 

atuará em várias frentes. Iremos fazer 
linhas de crédito junto ao BNDES 
para oferecer microcrédito para o ci-
dadão que quer iniciar o seu negócio. 
Linhas de crédito diretas ao autôno-
mo, pequeno e micro empresário, 
estimulando todas as atividades. 
Vamos promover a infraestrutura 
necessária no Distrito da Posse, 
aproveitando a redução de ICMS 
na região. Vamos desburocratizar e 
informatizar a emissão de alvarás 
na cidade, o que fará tudo funcio-
nar de maneira rápida e efi caz".

No meu governo, a retomada 
do crescimento econômico 

e a geração de empregos serão ba-
seadas em quatro ações: a criação 
de auxílio popular, que é um em-
préstimo entre R$ 500 e R$ 5 mil, 
e que será concedido a pequenos 
empreendedores; o cadastramento 
de desempregados para trabalhar 
em mutirões remunerados em seus 
bairros; a atualização da lei de incen-
tivos fi scais para atrair empresas; e 
o investimento em obras de infraes-
trutura hoje paralisadas. Com isso, 
vamos promover renda e emprego e 
movimentar a economia da cidade. 

Vamos fortalecer os pe-
quenos negócios e produ-

tores, com incentivos fiscais, 
microcrédito, suporte técnico 
e melhorias nas estradas e nos 
centros comerciais. Precisamos 
incentivar que o turista conheça 
os bairros e distritos, articulan-
do com as agências e os guias 
de turismo esta proposta, para 
mostrar nossas vocações: turis-
mo de aventura, gastronomia, 
rota cervejeira, polo de moda e 
cachoeiras. Vamos estruturar e 
incentivar a criação do distrito 
industrial da Posse. Bairros e 
distritos fortes, cidade forte.

Com aproximadamente 1/3 da população petropolitana, os distritos são uma importante fonte de renda para a cidade, com seu comércio, 
indústrias e o turismo gastronômico e rural, porém sofrem com graves problemas de infra-estrutura e transportes.
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A retomada da economia e 
do emprego em Petrópolis 

passa pelo desenvolvimento dos 
distritos. Cabe à prefeitura levar 
infraestrutura a esses locais: as-
falto, onde ele não chega e, água, 
saneamento, luz e internet de alta 
capacidade. Vamos criar Agência 
de Fomento de Petrópolis para 
explorar o potencial local de cada 
distrito. E também o Escritório de 
Negócios para atuar com o setor 
privado e apoiar os empreendedo-
res com cursos de capacitação e as-
sessoria técnica. A prefeitura estará 
ao lado de quem gera empregos.
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O Petrópolis Convention & Visitor Bureau apresentou no, dia 28/10 no Castelo de Itaipava uma prévia da 
20ª edição do Petrópolis Gourmet. O festival gastronômico, começa no dia 30/10 e se estende até 15/11. 

Considerado um dos oito maiores festivais do gênero no país o festival terá a participação de 28 res-
taurantes, que estão preparando receitas especiais inspiradas na “Magia do Fogo”, tema desse ano. Além 
dos menus do festival nos restaurantes, o evento também terá ofi cinas gastronômicas online, tudo gratuito.  
Mais informações no site www.petropolisgourmet.com.br.

20º Petrópolis Gourmet "A Magia do Fogo"

O Prêmio Maestro Guerra-Peixe 
de Cultura foi realizado na 

noite de 22/10 por transmissão 
online, e na categoria “música eru-
dita”, a Orquestra de Câmara do 
Palácio Itaboraí, foi a vencedora. 
Formada por 26 jovens músicos 
de Petrópolis, estudantes da rede 
pública de ensino, a Orquestra é 
um projeto sociocultural criado 
em 2013, pelo Fórum Itaboraí: Po-
lítica, Ciência e Cultura na Saúde, 
unidade da Fiocruz em Petrópolis, 

cujo propósito é desenvolver o 
aprendizado com perspectiva pro-
fi ssionalizante e humanista.

Os jovens musicistas viven-
ciam um curso intensivo e gratuito 
no decorrer de quatro anos, com 
aulas teóricas e práticas de músi-
ca, masterclasses e intercâmbios 
com universidades de música, 
além de apresentações regulares 
de concertos para diversos públi-
cos, inclusive em escolas da rede 
pública de Petrópolis, totalizando 

uma carga horária de 300 horas por 
ano. Dentre as apresentações já rea-
lizadas pela OCPIT estão concertos 
na programação do Natal Imperial; 
no Sesc Quitandinha Petrópolis; 
na concha acústica do Museu Im-
perial; em eventos de aniversário 
da Fiocruz, na sua sede no Rio de 
Janeiro; e, mais recentemente, no 
fi nal de 2019, no programa Música 
no Museu, no Centro Cultural Ban-
co do Brasil - CCBB, também na 
capital carioca. Parabéns à todos!!

Brewpoint lança 
Rauchbier

A cervejaria Brewpoint, integrante da Rota Cer-
vejeira RJ em Petrópolis, está lançando uma 

novidade: uma cerveja colaborativa com o mestre 
Gustavo Miranda. A nova cerveja, uma Rauchbier, 
entra em linha na próxima semana, somente em cho-
pp, e é mais uma cerveja do projeto “Dose Única”.

A Rauchbier é um estilo típico alemão original 
da cidade de Bamberg. Sua principal característica 
são os aromas e sabores defumados. Sua cor é âmbar 
avermelhada, possui espuma muito cremosa e de 
aparência levemente marrom e está com 5.1 de ter 
alcóolico e 22 de IBU. De acordo com Jose Renato 
Romão, um dos sócios da Brewpoint, a Rauchbier 
é uma ótima opção para acompanhar os churrascos, 
embutidos, um frango assado, carnes com molho 
barbecue e demais alimentos defumados.

Prêmio Guerra-Peixe de Cultura

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Bruno Wanderley
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Na edição que marca os 20 
anos daquele que é um 

dos oito principais festivais 
gastronômicos do país, o Pe-
trópolis Gourmet confirma que 
a história de sucesso não é à 
toa. O tema da vez, “A Magia 
do Fogo: segredos e sabores 
que as chamas podem reve-
lar”, propõe unir o charme e o 
aconchego dos restaurantes 
aos mais variados sabores. E, 
em tempo de adaptações ao 
‘novo normal”, o festival inova 
para garantir que os clientes 
possam saborear tudo o que 
o evento oferece da forma 
como preferirem, oferecendo 
também, pela primeira vez, 
a opção de delivery. A edição 
deste ano começou no dia 30 
de outubro e segue até 15 de 
novembro.

 A proposta do festival é 
oferecer ao público pratos 
criados a partir do desafio 
lançado aos chefs. A escolha 
do fogo, este ano, abriu um 
leque de possibilidades nas 
cozinhas.

Adaptado ao "novo nor-
mal", o Petrópolis Gourmet 
será diferente. Além da op-
ção de delivery oferecida por 
vários restaurantes, todos os 
estabelecimentos mudaram 
suas rotinas para cumprir as 
orientações de higiene e se-
gurança. “Será um Petrópolis 

Petrópolis Gourmet 
aposta na "Magia do Fogo"
para criar novas memórias 
frente ao “novo normal”

28 restaurantes 
participam do evento 

este ano, com 
cardápios especiais de 

30 de outubro a 15 
de novembro

Gourmet diferente, mas tão es-
pecial quanto nos anos anterio-
res”, garantiu Samir, lembrando 
que, além dos próprios morado-
res de Petrópolis, muita gente 
vem à cidade com amigos e a 
família para curtir o evento. “O 
Petrópolis Gourmet faz parte do 
calendário da cidade e agora, 
com a flexibilização das barrei-
ras sanitárias, os visitantes po-
derão acessar os restaurantes 

sem problemas”, comemorou 
Samir, lembrando que estes 
estabelecimentos seguem 
operando com a capacidade 
limitada, seguindo as determi-
nações das autoridades. 

Para saber quais são os 
restaurantes que participam 
do festival e ver os pratos 
que cada um oferece basta 
acessar o site www.petropo-
lisgourmet.com.br.

Foto: Bruno Wanderley



 

6 JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVADe 01 a 13 de novembro de 2020

Brasileirão vai se defi nindo principalmente 
na parte de cima da tabela, com Flamengo, 
Atlético MG, Inter e São Paulo na disputa pelo 
título. Lá na parte debaixo muita gente ten-
tando sair do sufoco, embora o Goiás esteja 
muito mal, e é forte candidato a cair.

A Copa do Brasil voltou e também com 
jogos pouco emocionantes. A maioria com 
favoritos, mas nessa primeira rodada o Bo-
tafogo já perdeu, no Rio, para o Cuiabá. Vai 
ter emoção, com certeza.

Libertadores também já recomeçando, 
mas aí já teremos grandes jogos, principal-
mente em alguns clássicos entre times bra-
sileiros e argentinos. Vai ter muita emoção.

Copa Sul-americana sem a mesma emo-
ção da Libertadores, já que o nível dos times 
é muito abaixo, mas com certeza teremos 
emoção. Já começou com o São Paulo per-
dendo para o argentino Lanús.

Cruzeiro foi só um exemplo, e agora es-
tão surgindo vários clubes com risco de não 
sobrevivência.

Esportes americanos conseguiram acabar 
dentro da chamada bolha da pandemia, com 
jogos sensacionais, e com campeões de Los 
Angeles, o Lakers no basquete e os Dodgers 
no baseball.

Seleção brasileira foi reconvocada para a 
segunda rodada das eliminatórias da Copa do 
Mundo. Foi ridicularizada pelo técnico do Liver-
pool, Klopp, ao ser perguntado pela lesão de Fa-
binho, se faria falta à seleção: disse que embora 
fosse sempre convocado nunca joga mesmo...

Basquete do Fla vai ao Uruguai esse fi nal 
de semana para decidir o Campeonato das 
Américas, que já foi vencido pelos cariocas 
por duas vezes. Vale a torcida da nação...

JOÃOZINHO 
Mais uma vez, Joãozinho chega atrasa-
do à escola.
- O que houve dessa vez, Joãozinho? - 
Perguntou a professora.
- Fui atacado por um pit-bull no cami-
nho da escola, professora!
- Nossa! E tá tudo bem? Ele mordeu 
você?
- Morder ele não mordeu. Mas o danado 
comeu toda a minha lição de casa.

PADRE
O padre chega em uma cidade do 
interior e, na estrada vê uma menina 
levando uma vaca pelo cabresto. Intri-
gado, para e pergunta:
- Menina, onde você vai com esse vaca?
- Vou levar ela para cruzar com um 
touro!
O padre, escandalizado com a cena 
que a menina iria ver, retrucou;
- Mas será que seu pai não poderia 
fazer isso?
A menina respondeu:
- Não senhor, tem que ser o touro 
mesmo!

NA DELEGACIA
O homem chegou na delegacia para 
fazer um boletim.
- Dr., minha sogra desapareceu
- Ok, e faz quanto tempo?
- Fazem duas semanas!
O delegado:
- Duas semanas e só agora você vem 
comunicar o sumiço?
- Sabe como é, doutor, notícia boa a 
gente custa a acreditar!

PASSATEMPO / ESPORTES

 
BERINJELA RECHEADA
GRATINADA NO FORNO

Ingredientes: 200g 
de carne moída de 
primeira, 6 berinjelas 
médias, 1 cebola, 2 to-
mates sem sementes 
picados em cubinhos, 
queijo parmesão rala-
do, sal, pimenta, oré-
gano, 200g de muça-
rela, óleo ou azeite de 
oliva.

a polpa da berijela, a car-
ne, o tomate e o orégano. 
Quando a carne estiver 
cozida e dourada, retire 
do fogo.  Acrescente o to-
mate, o queijo e recheie 

as berinjelas.  Cubra-
-as com a mussarela 
e o queijo ralado. Leve 
ao forno a 200°C para 
gratinar.
 Servir bem quente.

* * *

Modo de preparo:  Parta 
ao meio as berinjelas, 
polvilhe com sal e óleo 
e leve ao forno por 18 
minutos, até que a polpa 
fi que macia.  Retire do 
forno e cuidadosamente 
retire a polpa com uma 
colher.
 Coloque o óleo numa 
frigideira e frite a cebola, 

Foto: divulgação

* * *

Foto: divulgação
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AUTOS & ACESSÓRIOS

FARMÁCIAS

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS E VARIEDADES

SERVIÇOS E VARIEDADES

O Linha Verde solicita a população
 que continue denunciando ilícitos 

ambientais em todo o Estado do Rio
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Outubro Rosa termina com caminhada virtual

A c a m p a n h a  d o 
Outubro  Rosa 

realizada em Petró-
polis pela Associação 
Petropolitana dos Pa-
cientes Oncológicos, 
a APPO, se encerrou 
no dia 31 de outubro, 
com chave de ouro.  
Foi promovida uma 
caminhada virtual, 
com o objetivo de 
espalhar informações 
sobre o diagnóstico 
precoce e a importân-
cia de cuidados com a 
saúde das mamas.

 O movimento já 
é realizado em Pe-
trópolis há 12 anos, 
encerrando as ativi-
dades da campanha 

que ocorre todos os 
meses de outubro e 
levando mais de qua-
tro mil pessoas para 
as ruas. Com circuito 
que começava na Ca-
tedral, percorrendo 
as ruas da Imperatriz, 
Imperador, Nelson 
de Sá Earp, Praça da 
Liberdade e Aveni-
da Koeller, o evento 
reunia vitoriosas que 
venceram o câncer, 
familiares e milha-
res de petropolitanos 
que se solidarizam a 
causa.

 No encontro vir-
tual participaram a 
Madrinha do Outubro 
Rosa 2020, Rosema-

rie Borde Serafim, 
a  v ice-pres iden te 
da APPO, Cléo de 
Marco, a psicóloga 
Aline Barbosa e de-
poimentos em vídeo, 
da equipe multidis-
ciplinar que atua na 
Casa de Apoio, que 
anualmente presta 
assistência a mais de 
2 mil pessoas.

A programação 
foi conduzida pelo 
jornalista Vitor Mat-
tos que junto a Theo-
bald Filmes, produto-
ra de audiovisual, vem 
articulando as ações 
que tem a parceria de 
uma plataforma cedi-
da pelo Rotary.

Foto: Divulgação


