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  Bernardo Rossi emite nota
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Rubens Bomtempo vence o 
segundo turno em Petrópolis

Com 64.907 votos, Rubens Bomtempo foi o vencedor nas urnas no pleito de 2020. O candidato do 
PSB obteve mais de 12 mil votos a mais do que o adversário político e atual prefeito Bernardo 

Rossi, do PL. Confira os detalhes e números do segundo turno das eleições de 2020.

Desenvolvido com o LNCC, aplicativo Minha Saúde 
recebe premiações e chega a mais de 730 municípios
O Aplicativo Minha Saúde, desenvolvido em conjunto com o Laboratório Nacional de Computação 

Científi ca durante a pandemia para a realização de autoavaliações, triagens e monitoramentos em 
combate à Covid-19, está sendo utilizado em mais de 730 municípios brasileiros por todos os estados.
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
EM PNEUMOLOGIA

Dr. Mauro Zamboni                                                                
Pneumologista Especialista - UERJ e SBPT.                                                           

Mestrado e Doutorado - UFF

OPORTUNIDADE ÚNICA
Seja sócio do Itaipava Tênis Clube 

e fique isento de taxa de manutenção 
por 05 meses

 AGENDE UMA VISITA E VENHA 
NOS CONHECER!

Os exames diagnósticos 
na Pneumologia são 

solicitados após história clí-
nica e exame físico e são 
importantes na identificação 
e confirmação das doenças 
pulmonares.  São eles:
l  Radiografia de Tórax 
(RxT):  ainda tem papel im-
portante no diagnóstico das 
doenças pulmonares, devido 
a seu baixo custo e maior 
disponibilidade. 
l Tomografia Computado-
rizada (TC):  é o exame de 
imagem mais importante para 
análise dos pulmões. Mais de-
talhada, nos permite observar 
alterações não identificáveis 
na RxT. De utilidade na avalia-
ção diagnóstica das doenças 
pulmonares, vasculares e da 
parede torácica.

l Ultrassonografia: útil 
na avaliação dos derrames 
pleurais. 
l Ressonância Magnética 
(RM):  útil na análise das 
alterações ósseas da pa-
rede torácica e dos vasos 
sanguíneos intratorácicos
Tomografia por Emissão de 
l Pósitrons (PET-TC):  útil 
na avaliação das neoplasias 
dos pulmões, dos gânglios 
intratorácicos, e na identi-
ficação das metástases à 
distância.   É mais sensível 
do que a TC na análise do 
câncer pulmonar.  
l Espirometria:  analisa a 
função pulmonar  e serve 
para o diagnóstico e clas-
sificação da gravidade das 
doenças respiratórias tais 
como a asma e o enfisema 

pulmonar.  Contribui na ava-
liação do risco respiratório 
nas cirurgias torácicas e 
outras. Sua interpretação 
deve ser feita em conjunto 
com os dados clínicos dos 
pacientes.  
l Gasometria arterial: 
fornece dados sobre a oxi-
genação sanguínea e o total 
de gás carbônico dissolvido 
no plasma. É importante na 
avaliação dos pacientes com 
doença pulmonar crônica 
como, por exemplo, o enfi-
sema pulmonar. Uma baixa 
na concentração do oxigênio 
e retenção de gás carbônico  
coloca em risco a vida dos 
pacientes. 
Baciloscopia no escarro 
ainda é um dos principais 
exames para o diagnóstico 
da tuberculose pulmonar.  

Outros exames labora-
toriais: dosagem do D-
-dímero é útil no diagnóstico 
da embolia pulmonar e nas 
complicações pulmonares 

causadas pela infecção pelo 
vírus da COVID-19;  dosa-
gem da Alfa-1 antitripsina: 
enzima que quando defici-
tária é responsável por um 
tipo diferente de enfisema 
e  dosagem do cloro no suor 
no diagnóstico da Fibrose 
Cística.
l Broncoscopia é a endos-
copia do aparelho respirató-
rio. É realizada para o diag-
nóstico e coleta de material 
para exames laboratoriais 
diretamente dos pulmões. 
Tem também finalidade tera-
pêutica como na retirada de 
corpos estranhos das vias 
respiratórias.

Finalizando lembramos 
que na Pneumologia, a his-
tória clínica e o exame físico 
são fundamentais para nos 
orientar sobre as  possibili-
dades diagnósticas e com 
base nelas definir os exames 
diagnósticos necessários 
para a confirmação do diag-
nóstico e planejamento do 
tratamento.

 

PARA ONDE ESTAMOS 
CAMINHANDO?

Os cientistas formulam 
hipóteses sobre o com-

portamento dos homens primi-
tivos, na busca de saber como 
a espécie humana cresceu 
e se multiplicou de forma tal 
que hoje nosso planeta, dizem 
os mesmos cientistas, está 
com capacidade populacional 
esgotada, e, no futuro, eles 
prevêem falta de alimentos e 
de água potável, pelo menos.

É claro que os recursos 
naturais são imensos, mas 
estão sendo destruídos de 
forma sistemática. O encontro 
denominado “Rio Mais Vinte”, 
que ora se realiza no Rio de Ja-
neiro, é uma pequena amostra 
da grande preocupação dos 
cientistas com o meio ambien-
te. Infelizmente, já se fala no 
“Rio mais Quarenta”, pois as 
esperanças de que decisões 
sérias e definitivas sejam to-
madas é quase uma certeza.

Realmente, nosso planeta 
está mudando, e mudando 
rapidamente, muito mais rapi-

damente do que os mesmos 
cientistas previam. O aqueci-
mento do planeta é uma rea-
lidade incontestável. A região 
serrana do estado do Rio foi 
vítima há pouco mais de um 
ano de temporais e enchentes 
avassaladores, de que nem a 
nossa cidade escapou.

A televisão tem mostra-
do, todos os anos, significa-
tivo aumento do número de 
enchentes especialmente 
em Santa Catarina, com es-
tragos cada vez maiores. 
Inundações, ressacas, de-
sabamentos e destruição do 
meio ambiente são noticiadas 
a cada dia. Nas últimas sema-
nas a região amazônica foi 
uma das mais atingidas, com 
o Rio Negro chegando a pro-
porções jamais registradas. 
Várias dezenas de cidades 
foram inteiramente alagadas, 
e nas ruas de Manaus, em 
parte da cidade, pelo menos, 
a Prefeitura local teve que 
jogar inseticida para prevenir 

doenças provindas das águas 
paradas nas ruas e nas casas. 
E lá, quando o Rio para de 
subir, demora semanas para 
voltar ao leito normal.

Tudo isto faz parte de 
uma imensa transformação 
que o nosso planeta está pas-
sando. É provável que a Terra 
tenha que passar por períodos 
que os cientistas chamam de 
era do gelo, seguida de pe-
ríodos de grande seca. Eles 
afirmam isso examinando 
camadas no interior da Terra, 
onde os registros geológicos 
indicam períodos bem defi-
nidos de transformação da 
Natureza. Mas desta vez a 
participação dos homens é 
também incontestável.

E é nesse ponto que al-
gumas considerações podem 
ser levantadas. Praticamente 
a grande maioria da popula-
ção acredita que temos uma 
vida só. Que nosso Espírito 
(quando nele acreditamos), 
foi criado no momento da con-
cepção. E, como consequên-
cia, à Terra não voltaremos. O 
ateu ou descrente porque em 
nada crê. O religioso porque 
acredita que sua alma ou foi 
para o inferno ou para o céu.

E é nesse ponto que a 
Doutrina Espírita, traz para 
nós grande esperança. Ela 

nos ensina que temos muitas 
vidas, que reencarnamos mui-
tas vezes, que nosso Espírito 
toma muitos corpos, até que 
aprendamos a amar incon-
dicionalmente, não somente 
com o amor sensual, mas 
com o amor desinteressado 
ao próximo, ensinado e vivido 
por Jesus. Ensina ainda a 
Doutrina que não lembramos 
das vidas anteriores por mi-
sericórdia divina, já que não 
suportaríamos ver nossos 
erros de vidas anteriores.

Se todos nós aceitásse-
mos que temos muitas vidas, 
e que ao planeta voltaremos a 
viver, certamente cuidaríamos 
muito melhor da Natureza. 
Não é sem razão que, entre 
as Leis Morais constantes 
de “O Livro dos Espíritos”, 
encontramos duas leis: a “Lei 
de Conservação” e a “Lei de 
destruição”. Isto em 1857, 
quando o livro foi publicado.

Viver em paz com a Na-
tureza e em paz com a cons-
ciência é o único caminho que 
o Homem tem para encontrar 
a verdadeira e perene feli-
cidade. Como está, quando 
acreditamos em uma só vida, 
que tudo podemos destruir, 
pois à Terra não voltaremos, só 
nos resta aguardar pela infinita 
Misericórdia Divina...

MAIS INFORMAÇÕES 
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Com 64.907 votos, Ru-
bens Bomtempo foi 

eleito prefeito de Petrópolis 
no pleito de 2020. Com mais 
de 12 mil votos de diferença 
do candidato que tentou a 
reeleição, Bomtempo come-
morou o resultado ao lado 
do vice, Paulo Mustangi. 
Os candidatos eleitos acom-
panharam a contagem dos 
votos ao lado de familiares, 
amigos e apoiadores. Com 
o resultado de 55,18%, ante 
os 44,82% do segundo co-
locado, Bomtempo e Mus-
trangi saíram pelas ruas em 
comemoração pelo Centro 
Histórico.

“Quero mui to  d izer 
para a população que essa 
foi uma campanha proposi-
tiva, que gerou esperança 
para o povo e que o povo 
quis votar na mudança por 
segurança, com responsa-
bilidade. Muito obrigada 

Petrópolis”, destacou Ru-
bens Bomtempo, ao lado da 
família.

Emocionados, os candi-
datos eleitos agradeceram 
a população pelos votos 
recebidos, o que mostrou 
a aprovação das propostas 
apresentadas ao longo de 
toda a campanha. “São dois 
ex-prefeitos que se reen-
contraram para resgatar a 
nossa cidade. Colocar nossa 
cidade novamente no rumo, 
no rumo da esperança, no 
rumo, acima de tudo, do 
desenvolvimento econômico 
da nossa cidade. Somos 40 e 
somos vencedores, mas quem 
ganhou essa eleição mesmo 
foi o povo de Petrópolis”, 
reforçou Paulo Mustrangi.

Confira no quadro ao 
lado os números gerais deste 
segundo turno, marcado por 
grande número de absten-
ções, votos brancos e nulos.

Bomtempo vence as eleições 2020 com 64.907 votos

Bernardo Rossi agradece votos e
deseja sucesso à próxima gestão

Após a divulgação oficial 
do resultado do segundo 

turno das eleições munici-
pais realizadas neste domin-
go (29/11), Bernardo Rossi 
agradeceu os votos de 52.727 
petropolitanos. O candidato 
da coligação Cuidando de 
Petrópolis com Responsabili-
dade (PL / DEM / MDB / DC 
/ PTB) parabenizou Rubens 
Bomtempo e desejou sucesso 
na condução da prefeitura no 
próximo mandato.

"Agora é momento de 
pensar no melhor para cida-
de. Nós deixamos um grande 
legado para a história da 

cidade em várias áreas, mas 
o fundamental agora é unir 
esforços para impedir uma se-
gunda onda de contaminação 
por coronavírus na cidade e 
trabalhar muito pela retomada 
econômica do município. Meu 
mandato vai até dia 31 de de-
zembro e até lá continuarei a 
trabalhar com muito empenho 
para isso e dar as condições 
necessárias para a cidade 
continuar no trilho certo para 
salvar vidas. Que Bomtempo e 
Mustrangi tenham toda sorte 
para levar a cidade adiante", 
disse Bernardo Rossi, junto 
com vice Baninho.

Votos válidos:   154.531
Rubens Bomtempo:   64.907  (55,18%)
Bernardo Rossi:  52.727 votos (44,82% )
Votos nulos:  27.839 (18,02%)
Votos brancos:  9.058  (5,86%)
Abstenções:   85.621

NÚMEROS FINAIS DO SEGUNDO TURNO

Eleitores 
aptos a votar:

240.152

DADOS: TSE

O Aplicativo Minha Saúde, 
desenvolvido em conjunto 

com o Laboratório Nacional de 
Computação Científica (unidade 
de pesquisa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações 
- MCTI), durante a pandemia e 
recomendado pela Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM) para a realização de 
autoavaliações, triagens e mo-
nitoramentos em combate à Co-
vid-19, está sendo utilizado em 
mais de 730 municípios brasilei-
ros por todos os estados, além da 
presença em outros cinco países 
(dados atualizados em 23 de 
novembro). As características e 
funcionalidades da solução, que 
integra diversos dados de saúde 
(documentos, exames, laudos, 
sinais vitais) e oferece serviços 
como agendamentos de testes, 
consultas e vacinas, recentemen-
te resultaram em conquistas e 
premiações.

O Minha Saúde venceu o 
Prêmio InovaCidades 2020  e a 
Lemobs, empresa responsável 
pela ferramenta, conquistou a 
6ª posição entre as govtechs 
no Ranking 100 Open Startups 

Desenvolvido com o LNCC, Aplicativo Minha Saúde 
recebe premiações e chega a mais de 730 municípios

2020. O aplicativo também foi 
destaque na Revista Prefeitos 
& Gestões e selecionado para o 
Programa de Aceleração "Força-
-Tarefa Covid-19", promovido 
pela aceleradora de govtechs 
BrazilLAB. Reconhecimento 
que é fruto de um trabalho 
conjunto que envolve a atuação 
do LNCC, coordenada pela 
pesquisadora Miriam Cha-
ves, no apoio à formulação 
de estratégias de prevenção e 
acompanhamento de suspeitos, 
contaminados e grupos de risco 
da Covid-19, através de visua-
lizações de dados e modelos 
de inteligência epidemiológica 
aplicada a sinais clínicos.

Após contribuírem para a 
implementação em municípios 
como Teresópolis, na região 
serrana do Rio de Janeiro (onde 
mais de 20 mil pessoas utili-
zam a ferramenta de maneira 
constante e permitem à prefei-
tura identificar necessidades de 
priorização em atendimentos 
e testagens) estas atividades 
agora se encaminham para os 
próximos passos após mais uma 
conquista: selecionado no Edital 

Finep “Soluções Tecnológicas 
Inovadoras para a Covid-19”, o 
App recebeu financiamento para 
realizar evoluções que envolvem 
a inserção de novos conjuntos de 
dados e o desenvolvimento de 
novas visualizações para análise.

Com a continuidade do pro-
jeto, a expectativa é de que o 
uso se torne ainda mais propício 
para o planejamento de políticas 
públicas pós-pandemia, como 
o acompanhamento de idosos, 
gestantes e doentes crônicos, 
que já são identificáveis através 
do módulo Autoavaliação Co-
ronavírus, o mais utilizado da 
plataforma. 

Municípios e empresas 
podem realizar a adesão através 
do site www.appminhasaude.
com.br para disponibilizar 
estes e outros serviços, além de 
garantirem acesso aos painéis 
de gestão. É importante ressaltar 
que os dados são anônimos e 
somente a autoridade de saúde 
local pode ter acesso à infor-
mação, quando consentido 
pelo cidadão. O App está dis-
ponível nas lojas Google Play 
e AppStore.

Foto: Divulgação
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Rio cotado para ter 
escritório da OMT

No último dia 16 de 
novembro o jorna-

lista petropolitano Pa-
blo Kling teve a honra 
de participar de uma 
recepção do Ministé-
rio do Turismo à maior 
autoridade mundial do 
turismo: secretário-geral 
da OMT, Zurab Pololi-
kashvili, que confi rmou, 
em cerimônia no Cristo 
Redentor, a decisão de 
trazer um escritório da 
agência para o Brasil no 
ano que vem.

O evento contou com 
a presença do Ministro 
do Turismo, Marcelo Ál-
varo Antônio, e também 
da secretária de Esta-
do de Turismo, Adriana 
Homem de Carvalho e 
também da secretária de 
Turismo e Legado Olím-

pico do Rio (Seturleo), 
Camila Sousa.

Kling trabalha como 
diretor de comunicação 
na Seturleo, e a secretária 
Camila defende que o 
escritório da OMT seja 
no Rio.

A cerimônia contou 
ainda com uma bênção mi-
nistrada pelo padre Omar, 
reitor do monumento ao 
Cristo, que se mostrou 
muito animado com a vi-
sita da delegação da OMT, 
pois foi a primeira vez que 
um secretário-geral da 
OMT esteve no local. 

Na foto acima Pa-
blo Kling que atuou em 
jornais, revistas, rádios 
e TVs em Petrópolis 
ao lado do secretário 
geral da OMT, Zurab 
Pololikashvili.

O enfrentamento à pandemia 
da Covid-19 tem sido um 

desafio para cientistas e pes-
quisadores, que vêm buscando 
entender não apenas os efei-
tos do novo Coronavírus e da 
doença em si na saúde humana, 
mas também como as relações 
entre as pessoas influenciam na 
dinâmica da adesão às medidas 
de prevenção. Um estudo sobre 
Contágio Social,  conduzido 
pelas pesquisadoras do Labora-
tório Nacional de Computação 
Científica – LNCC (unidade 
de pesquisa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações  
MCTI), que fica em Petrópolis, 
Mariza Ferro e Gabrieli Dutra 
Silva – coordenado pelo profes-
sor doDepartamento de Ciência 
da Computação da Universidade 
Federal de Lavras – UFLA, Eric 

Casa do Colono será benefi ciada com 
recursos do Fundo Ibermuseus

Premiado na BrasNAM 2020, trabalho do LNCC  

F. de Mello Araújo, simulou di-
versos cenários para compreen-
der como o comportamento 
individual frente à pandemia se 
espalha a partir do indivíduo em 
sua rede de contatos.

Disponível desde 2015, o 
Fundo Ibermuseus para o 

Patrimônio Museológico é uma 
das principais vias de apoio do 
Programa Ibermuseus para a pro-
moção de ações de assistência, 
socorro e proteção do patrimônio 
ibero-americano, contribuindo 
para a melhoria da sua gestão, e 
respondendo assim a uma das di-
retrizes emanadas da Declaração 
da Cidade de Salvador (2007), 
que destaca a importância de 
“promover a proteção e divul-

gação do patrimônio cultural 
ibero-americano por meio da 
cooperação entre países, bem 
como promover o diálogo inter-
cultural entre os povos”.

Para chegar aos resultados 
fi nais, os membros do Comitê 
Técnico de Avaliação, formado 
por especialistas da Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Espanha e México, avalia-
ram cada solicitação com base 
em sua relevância, objetividade, 
sustentabilidade técnica e fi nan-

ceira, viabilidade econômica e 
metodologia, classifi cando três 
projetos para o desenvolvimento 
de ações de assistência técnica 
e dois projetos para a realização 
de intervenções específi cas.

O projeto elaborado pela 
professora Claudia Baima, Pro-
fessor Paulo Rocha e da Mu-
seóloga Ana Beatriz da Casa 
do Colono foi premiado e o 
Museu Casa do Colono (Pe-
trópolis /Brasil), está entre os 
selecionados. 

Estudo mostra que interven-
ções para fortalecer a prática de 
distanciamento social em 10% 
da população podem influenciar 
a taxa de adesão geral em até 
cerca de 700%.

Foto: Divulgação
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Museu Imperial comemora os 195 anos 
de D. Pedro II com evento on-line

Para comemorar os 195 anos do 
nascimento de d. Pedro II, o 

Museu Imperial promoverá trans-
missões ao vivo nos dias 1,2 e 3 
de dezembro, às 16h, no canal da 
instituição no YouTube (youtube.
com/museuimperialvideos). O evento 
contará com um webnário, dividido 
em duas partes, e uma sessão on-
-line da Comissão de Estudos e 
Pesquisas Históricas do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro 
(CEPHAS – IHGB).

No dia 01/12, terça-feira, acon-
tecerá a primeira parte do webnário 
“D. Pedro II – 195 anos”. Maurício 
Vicente Ferreira Júnior, Diretor do 
Museu Imperial, será o responsável 
pela abertura do evento. Em segui-
da, Leandro Garcia, integrante da 
Área de Pesquisa do MIMP, rece-
berá Sérgio Romanelli, Christiane 
Stallaert e Adriano Mafra, membros 
do Núcleo de Estudos de Processos 
Criativos da Universidade Federal de 
Santa Catarina (NUPROC  UFSC)e 
organizadores da edição genética 
de “Hitopadeśa”. A obra é uma com-
pilação de contos de origem hindu. 
Escritos originalmente em sânscrito, 
foram traduzidos para o português 
por d. Pedro II. A realização da edi-
ção genéticacontou com o apoio do 
Museu Imperial e de outras institui-
ções como oConselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tec-
nológico (CNPq) e a Universidade 
de Antuérpia, na Bélgica.

Na quarta-feira, 02/12, dia do 
aniversário de d. Pedro II, o MIMP 
exibirá em seu canal uma sessão 
on-line da CEPHAS – IHGB com a 
participação do Prof. Dr. Armando 
Alexandre dos Santos, que abordará 
o tema“D. Pedro II: realidade e legen-
da”.  O convidado possui doutorado 

nas áreas de Filosofi a e Letras 
pela Universidade de Alican-
te, na Espanha. Leciona no 
programa de pós-graduação 
em História Militar e no curso 
de graduação em História da 
Universidade do Sul de Santa 
Catarina (UNISUL). 

A segunda parte do web-
nário “D. Pedro II – 195 anos” 
acontecerá na quinta-feira, 
03/12. Alessandra Fraguas, da 
Área de Pesquisa do Museu 
Imperial, receberá Luciana 
Pessanha Fagundes, historia-
dora vinculada à Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), que ministrará a 
palestra “Nos rastros das 
batalhas: repensando o Mu-
seu Imperial a partir dos 
debates sobre as memórias 
de d. Pedro II e seu reinado 
(1889 – 1943)”. Neste dia 
também será lançada a ver-
são on-line do “Almanaque 
de Petrópolis n º 2 – edição 
revista e ampliada”, produzi-
do pelo Núcleo de Atividades 
Educativas do MIMP. O lan-
çamento contará com a par-
ticipação de Carolina Knibel, 
responsável pela reedição 
da publicação. O Almanaque 
serádisponibilizado através 
do link: museuimperial.mu-
seus.gov.br/almanaques. 
Claudia Costa, Coordenado-
ra da Área Técnica do MIMP, 
encerrará o evento. 

Site: museuimperial.museus.
gov.br
Facebook: facebook.com/
museuimperial
I n s t a g r a m :  @ m u s e u .
imperial
TikTok: @museu.imperial
Youtube:  youtube.com/
museuimperialvideos

Fotos: Divulgação
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O Campeonato Brasileiro vai entrando 
na sua fase decisiva com quatro times 
disputando o título: São Paulo, Flamengo, 
Atlético-MG e Palmeiras. Os demais que 
estão entre os oito primeiros disputam va-
gas para a libertadores.

No final da tabela temos até seis times 
disputando uma vaga. Goiás, Botafogo e 
Coritiba estão numa fase muito difícil para 
se livrar da Segundona. Ainda dá tempo 
para uma mudança, mas será muito difícil 
isso acontecer.

O Fla tem que resolver a situação da 
zaga, esperando o retorno de Rodrigo Caio, 
ou ficará pelo caminho no Brasileirão e 
Libertadores. O ataque sempre funciona, 
mas está tomando muitos gols pela desor-
ganização atual...

Botafogo e Vasco tiveram eleições, mas 
principalmente no time da estrela solitária, 
não ocorrerá mudança de gestão nenhuma. 
O mesmo grupo ganhou, ou seja, sofrimento 
à vista...

O Flu faz um Brasileiro muito bom, mas 
deve ficar entre os dez primeiros, sem chan-
ce de lutar pelas primeiras colocações. Mas 
foi bom pelo que era esperado.

Fla perdeu a classificação da Copa do 
Brasil mais pelos seus defeitos do que pela 
qualidade do São Paulo. Agora pelo menos 
terá mais tempo para treinar a sua dupla 
de zagueiros.

Hamilton voltou a vencer na F1, mas 
a prova teve uma explosão do carro de 
Grosjean, que conseguiu se salvar de forma 
absurda, o grande acontecimento da prova. 
Essa foi a mudança da rotina de shows, 
vitórias e batidas de recordes do grande 
Hamilton.

Grandes mudanças nos times da NBA, 
e a conferência do Leste tentando melhorar 
seus times para acabar com a vantagem 
de vitórias dos times do Oeste. Será que 
conseguirão? Fiquem de olho do Brooklin.

Gil Baiano, aquele meu amigo do Cli-
pper, no Leblon, ficou preocupado após 
as eleições por que a grande maioria das 
capitais os eleitos foram destros. Um time 
sem canhotos, diz ele? Foi o que eles ar-
rumaram com seus atitudes extremadas e 
arrogantes, complementou ele...

CASAL
O marido chega em casa após a 
igreja, e animado tasca um beijo 
na sogra, dança e brinca com ela. 
A esposa, estranhando pergunta:
- Sobre o que foi a missa hoje? 
Sobre como tratar bem as 
sogras?
Ele responde:
- Nada disso, foi sobre como car-
regar nossa cruz com alegria!

MULHERES NO CÉU
Cem mulheres chegam ao céu e 
são recebidas por São Pedro, que 
diz:
- As esposas que mexeram es-
condidas no celular do marido, 
deem um passo à frente. 99 das 
mulheres deram um passo e uma 
fi cou. São Pedro, então diz aos 
ajudantes:
- Ok, tragam aquela surda 
também!

NA ESCOLA
Irritado com as notas da turma o 
professor grita:
- Quem se acha burro, fi que de 
pé agora!
Todos continuaram sentados, me-
nos Joãozinho, que se levantou:
- Você, Joazinho, se acha burro? 
Pergunta o professor.
- Não, na verdade não, mas fi quei 
com pena de ver o senhor aí de 
pé sozinho!

PASSATEMPO / ESPORTES

 ROLÊ DE FRANGO EMPANADO 
Ingredientes: 1 e 1/2 
colheres de sopa de 
óleo de soja, 8 fi lés de 
frango, pimenta-do-rei-
no a gosto, 1 xícara de 
repolho picado, 1 xícara 
de cenoura picada, 2 e 
1/2 colheres de sobre-
mesa de sal, cebolinha 
picada e gengibre rala-
do a gosto, 1 colher de 
sopa de molho shoyu, 1 
colher de sobremesa de 
açúcar, 1 e 1/2 colheres 

o óleo de soja Soya para 
aquecer. Frite o alho, adi-
cione os legumes e depois 
a cebolinha e o gengibre. 
Frite bem, acrescente o 
shoyu, o açúcar, o amido 
de milho dissolvido em um 
pouco de água e misture 
bem. Cozinhe por mais um 
minuto e desligue o fogo.
Para montar coloque so-
bre cada fi lé uma porção 

de recheio, enrole bem 
(colocando as laterais 
para dentro) e feche com 
palitos. Passe-os pela 
farinha de trigo, pelos 
ovos batidos e pela fari-
nha de rosca. 
Leve para fritar em óleo 
de soja Soya bem quen-
te, fogo médio-alto, até 
que cozinhem e dourem 
por fora. 

de sopa de amido de milho, 
2 ovos para empanar, por-
ções de farinha de trigo e 
rosca para empanar.

Modo de preparo: Tempe-
re os fi lés de frango com o 
sal e a pimenta-do-reino 
a gosto e reserve por 40 
minutos. Polvilhe sal sobre 
a cenoura (cortada bem 
miudinha) e o repolho, 
aguarde 5 minutos e es-
prema. Em frigideira, leve 
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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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Mercado de painéis solares fotovoltaicos continua a crescer no Brasil
A importação de mó-

dulos fotovoltaicos 
voltou a crescer no Bra-
sil. Dados da Associação 
Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (AB-
SOLAR), apontam que 
no último trimestre cerca 
de 3.5 GW de painéis so-
lares foram importados.

Conforme levanta-
mento realizado pela 
A g ê n c i a  N a c i o n a l 
de  Energia  Elé t r ica 
(Aneel), a geração de 
energia solar no Brasil 
teve um crescimento 
45% no primeiro semes-

tre de 2020, com reflexo 
à geração de empregos. 
Ao todo, 47 mil no-
vos postos de trabalho, 
de engenheiros até os 
técnicos de instalação, 
foram criados no país.

Apesar da pandemia, 
que, afetou a econo-
mia mundial, observou-
-se um crescimento na 
demanda interna pela 
adesão dos consumido-
res à tecnologia, tanto 
pela economia gerada 
quanto por questões de 
sustentabilidade

Recentemente, o go-

verno brasileiro zerou o 
imposto de importação 
para equipamentos sola-
res, o que deve impulsio-
nar ainda mais o mercado 
de energia solar no país. 
A redução do custo ainda 
não chegou ao consumi-
dor porque foi estabeleci-
do um valor para ganhar 
esse benefício.

Porém, conforme a 
economia e o câmbio 
voltarem ao normal, a 
medida deverá estimu-
lar a criação de novos 
projetos tanto residen-
ciais quanto empresa-

riais. Mesmo quem não 
é do ramo percebe, ana-
lisando os números, que 
vale a pena investir em 
um sistema como esse.

A energia solar serve 
para diversas funções, 
pois utiliza o sol como 
fonte de energia, portan-
to é uma forma limpa e 
sem danos à natureza de 
se gerar energia elétrica 
com um grande aprovei-
tamento, sendo o calor e 
a luz solar como umas 
das fontes mais apro-
veitáveis e promissoras 
energias no mundo.

Foto: Divulgação


