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Petrópolis 2021: os cinco
planos de contingência
no período de chuvas são
referentes a rolamento
de blocos, vendavais,
deslizamento de solo e/
ou rocha, inundações e
tempestades de raios,
além de treinamento no
atendimento nos pontos de apoio e cuidados
especiais com as medidas de combate ao
coronavírus.
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Petrópolis inclusa na Campanha Turismo
Consciente do governo do Estado do Rio
Natal Musical
Sobre Rodas

A

ção tem como objetivo estimular empresas e prestadores de serviço a adotarem uma série
de medidas ao receber os turistas. A ideia é tornar a estadia dos visitantes segura tanto
para eles, quanto para os funcionários dos estabelecimentos e toda a cidade.
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Foto: Divulgação

O

Página 07

ESPECIAL
FIM DE ANO

Págs.
02, 04, 05,08,
11 e 12

s pais ou responsáveis por crianças e adolescentes em idade escolar devem ficar atentos
ao prazo da pré-matrícula, que acontecerão para a
pré-escola, o Ensino Fundamental e também para
a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Receitas
econômicas
para as ceias
de ﬁm de ano

Previsões:
anjo, planeta e
numerologia
para 2021

Página 03

Cartas:
o que dizem as
cartas sobre o
novo ano

Mensagens
de ﬁm de ano
dos nossos
parceiros

02

ESPECIAL FIM DE ANO

De 16 a 31 de dezembro de 2020

JORNAL DE ITAIPAVA

ANAEL: O arcanjo regente de 2021

H

aniel (Alegria do senhor em
hebraico), também conhecido como Anael, Hanael ou Aniel,
um anjo da tradição judaica e da
angelologia, e é frequentemente
incluído em listas como sendo um
dos sete arcanjos.
Haniel é geralmente associado com o planeta Vênus. Ele é
também o arcanjo da Sephirah
Netzah, que significa em Kabbalah: “vitória”. Podemos também
atribuir o significado de intuição,
corresponde também ao nosso
inconsciente.

Em 2021, Anael estará ao seu
lado para guiar, orientar e motivar
seus objetivos. Espere por um ano
de muitos sentimentos positivos, diversão, amor e perdão. Permita que
seu coração se abra e aceite a dor
do outro; que você compreenda que
o mundo não é só infelicidade, e que
existe saída para o sofrimento.
Ao contrário de muitos outros
Arcanjos, Anael se mostra em nossas
vidas de uma forma direta, pouco
impulsiva, e mais reflexiva. Assim,
conseguimos frear ações e pensamentos nocivos, para abrir espaço

ao amor e ao perdão. E, em casos
de extrema necessidade, o Arcanjo
Regente de 2021 pode ser invocado
para atuar contra a ignorância.
Às vezes, são padrões, pensamentos e emoções arraigados que
andam bloqueando sua capacidade
de perdoar e seguir em frente. Se
esse é o seu caso, o Arcanjo Anael
pode orientá-lo a criar novas rotinas
de bem-estar, de saúde mental, a
exercitar o amor próprio e o autocuidado, para que a energia do amor e
da compaixão circule por toda a sua
vida, abrindo os caminhos para a luz.

ORAÇÕES PARA

O

2021

ano de 2020 foi um ano atípico para todos nós. Muitas lutas, aflições e o medo
permearam nossos dias e muitas mudanças ocorreram. Estas orações vão
ajudar a fortalecer o ânimo espírito para o novo ano.

C

NATAL, PAZ, FRATERNIDADE
E FELICIDADE

hegamos ao esperado mês de
dezembro, quando comemoramos
o nascimento do nosso Divino Mestre.
Jesus veio à Terra para que aprendêssemos a amar a Deus e ao nosso
próximo, condições necessárias e
indispensáveis para que alcancemos
a felicidade na Terra.
Essa verdade fica bem clara quando o Evangelista Lucas, no capítulo
dois de seu evangelho (Lc. 2,25) relata
o nascimento de Jesus. Na oportunidade, quando um homem chamado
Simeão, inspirado por um Espírito,
reconheceu no menino Jesus o Mes-

l

EXPEDIENTE:

sias tão ansiosamente esperado,
exclamou inspirado: “Agora, Senhor,
despedes em paz o teu servo segundo
a tua palavra”. (Lc. 2,29)..
Procuremos todos conhecer e
viver os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo e a felicidade eterna
baterá em nossas portas.
A todos os nossos leitores nossos
votos de Feliz Natal e próspero Ano
Novo.
Feliz Natal!
Feliz Ano Novo!

ORAÇÃO PARA A
PROSPERIDADE

ORAÇÃO DE
PROTEÇÃO

“À maior de todas as prosperidades eu
oro, A Vida! Sim, concede-me a prosperidade! Que eu possa ter sucesso
em tudo o que fizer com sabedoria e
verdade no coração.
Me ajude a manter minha conta para
contigo sempre positiva!
Que a minha vida seja plena e sempre
sensível a trilhar um caminho de
sucesso!
Em verdade, sempre agradeço à
Vida!”.

Que a vida sempre me proteja do mal que
eu não posso ver e me dê sabedoria para
que eu possa me preservar daquilo que
me faz mal. Que eu ande sempre sob a
luz, em proteção e com os pés firmes.
Que o amor sempre me proteja das armadilhas do coração.
Que os bons espíritos me cerquem em
segurança e que me ajudem a caminha
sobre a face da Terra.
Agradeço desde já em verdade à Vida, eis
nosso Deus, a Vida!

ORAÇÃO PARA A SAÚDE
Que a Vida me ensine a ver os milagres da Natureza sempre à minha volta.
E que a minha fé nesse milagre seja a minha saúde e a saúde de todo aquele que
com ele eu compartilhe a vida e o amor.
Eu agradeço pelo dom da vida já que ele é a coroa da saúde.
Que possa eu testemunhar a cada dia o milagre que transborda pela terra e erga eu
a bandeira da esperança, a nossa saúde!
Em verdade agradeço a Vida para sempre!”
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Plano Verão de 2021 é lançado com atenção à COVID-19
O
prefeito Bernardo
Rossi e o secretário
de Defesa Civil, Coronel
Paulo Renato Vaz, lançaram
oﬁcialmente, no dia 11/12,
o Plano Verão de Petrópolis
2021, que assim como nas
edições anteriores, foi traçado para o período de chuvas 2020/ 2021 com cinco
planos de contingência em
diferentes tipos de desastres
naturais. Além de treinamento no atendimento nos
pontos de apoio e cuidados
especiais com as medidas
de combate ao coronavírus.
A pedido do prefeito

Bernardo Rossi e obedecendo os decretos municipais de enfrentamento
à pandemia, os 15 pontos
de apoio passarão por desinfecção, os desalojados
que apresentarem sintomas serão direcionados
para atendimento médico
nas unidades de saúde do
município e haverá disponibilização de máscaras e
álcool em gel.
Os cinco planos de
contingência no período
de chuvas são referentes
a rolamento de blocos,
vendavais, deslizamento

Foto: Divulgação

de solo e/ou rocha, inundações e tempestades de
raios. Além dos planos
de contingência, o plano
da estação conta com a
visita dos agentes da De-

fesa Civil aos pontos de
apoio das comunidades
com sirenes, treinamentos
com os moradores, o SOS
Chuvas e o programa Rio
Limpo. Com 234 áreas

de risco alto ou muito
alto (equivalente a 18%
do município) o governo
municipal investe na prevenção de desastres, com
diversas ações que envolvam a população.
As visitas de inspeção aos pontos de apoio
e conjuntos de sirenes já
foram concluídas com os
proﬁssionais devidamente
treinados e já estão prontas
para atender a quem precisar de abrigo.
Para o Coronel Paulo
Renato Vaz, o principal
objetivo é manter baixo

o número de vítimas de
desastres naturais. “Nós
queremos manter o mesmo
patamar dos anos anteriores, o Plano Verão tem
como seu principal objetivo salvar vidas e tenho
certeza que nós conseguimos fazer isso”, disse.
Está chegando o período com maior reincidência
de chuvas, os moradores
de áreas de risco devem
ﬁcar atentos aos alertas de
sirenes e orientações da
Devesa Civil. Em caso de
emergência basta ligar 199
e solicitar auxílio.

Pré-matrícula na rede municipal: inscrições online começam este mês

O

s pais ou responsáveis por crianças e
adolescentes em idade
escolar e que desejam
fazer matrícula na rede
municipal de Educação
devem ficar atentos ao
prazo da pré-matrícula
que vai ocorrer do dia 30

de dezembro de 2020 até o
dia 15 de janeiro de 2021.
Um link será disponibilizado no site da prefeitura:
www.petropolis.rj.gov.
br. A resolução descritiva
de todo processo será publicada no Diário Oﬁcial
do município.

Durante a pré-matrícula serão cadastrados
os pedidos de vaga para
a pré-escola (4 e 5) anos,
atendimento parcial nas
escolas e integral nas
unidades que oferecem
ensino integral. Ensino
Fundamental (1º ao 9º

Petrópolis integra campanha de Turismo
Consciente lançada pelo Estado do Rio

P

ara fomentar a retomada do turismo – um
dos setores mais afetados
pela pandemia, fazendo com que, ao mesmo
tempo, essa retomada
seja segura e dentro dos
protocolos de combate ao
coronavírus, Petrópolis
foi incluída na recente
campanha do Governo do
Estado que tem como objetivo estimular empresas
e prestadores de serviço
a adotarem uma série de
medidas ao receber os
turistas. A ideia é tornar
a estadia dos visitantes
segura tanto para eles,
quanto para os funcionários dos estabelecimentos
e toda a cidade. Os locais
que seguem os protocolos
recebem um selo que garante aos clientes a segurança do estabelecimento.
Com mais de 2 milhões de visitantes por
ano, Petrópolis tem no tu-

Foto: Divulgação

rismo um dos seus pilares
da economia. No município, atrativos turísticos
já foram ﬂexibilizados e
estão autorizados a funcionar, desde que sigam
um protocolo, autorizado
pela Vigilância Sanitária,
como a organização da ﬁla
respeitando o espaçamento de 1,5 m; a utilização
de máscaras tanto para
os visitantes, quanto para
os funcionários; disponibilização de álcool em
gel; limpeza constante;
entre outras. Além disso,
em espaços fechados são
limitados a 50% o acesso

dos visitantes. Hotéis,
pousadas e restaurantes
também foram ﬂexibilizados, seguindo protocolos especíﬁcos para cada
estabelecimento.
Através da Secretaria
de Estado de Turismo
(SETUR-RJ), o governo
estadual lançou o portal
Turismo Consciente RJ
(turismoconscienterj.com.
br). Nele, o turista encontra todas as informações
sobre o funcionamento
dos municípios, como
barreiras, atrativos turísticos, restaurantes, meios de
hospedagem, entre outros.

ano), bem como os que
desejam retornar à vida
escolar, na modalidade
EJA (Educação de Jovens
e Adultos). O resultado
da pré-matrícula será divulgado no site da Prefeitura, no dia 21 de janeiro
e nas unidades escolares

da Rede Municipal de
Ensino.
Após a divulgação do
resultado, os responsáveis legais ou o candidato
maior de idade deverão
entrar em contato com a
Secretaria Municipal de
Educação pelos telefo-

nes (24) 22468683/(24)
22468685 ou pelo email
seematriculaadistancia@
gmail.com no prazo de 3
(três) dias úteis.
Leia esta matéria completa no portal do Jornal de
Itaipava: www.jornaldeitaipava.com.br
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FLUORITA:
A PEDRA
PARA 2021

A

pedra mais indicada para
mudar de um ciclo para outro
é a Fluorita. A Fluorita relaciona-se bem com mudanças, especialmente as mentais. Contém
também elementos que eliminam
as impurezas, o ranço e padrões
passados para que a transformação interna seja alcançada. A
Fluorita pode ser colocada onde
é mais vista por você, como na
sua mesa de trabalho ou na cabeceira da cama. Você também
pode carregá-la consigo.
Desde a antiga China, essa
pedra é muito utilizada, como
adorno e de cura, além disso carregada como condutora de muita
sorte, que tinha a capacidade
de trazer proteção tanto contra
a magia negra como também
para pensamentos depressivos,
de suicídio ou desvalorização.

NUMEROLOGIA

R

egido pelo número 5, 2021
será um ano em que estaremos dispostos a aprender
coisas novas e a tentar caminhos alternativos diante das
dificuldades.
Intuição, coragem, versatilidade, desejo de mudança, capacidade de adaptação frente aos
obstáculos: é possível esperar
todos esses atributos de 2021,
um ano regido pelo número 5.
De acordo com a Numerologia,
a ciência mística dos números,
o próximo ano será um período
perfeito para aprender coisas
novas e se relacionar melhor
com as pessoas.
Em tempos de pandemia,
é possível que os contatos
pessoais não se estabeleçam
como antes. Porém, até mesmo nisso, o algarismo 5 pode
contribuir: a vibração desse
número convida a caminhos
novos, soluções diferentes,
alternativas criativas.

JORNAL DE ITAIPAVA

Alguns presságios na transição de eras
O
ciclo atual de transição pelo qual
estamos passando amargamente se conclui por etapas, sendo
que a primeira quando Júpiter e
Saturno iniciarem em Aquário, dia
21 de dezembro.
Vimos que as energias de muitos
ciclos acontecem ao mesmo tempo,
porém, a energia tensa do stellium
(conjunto de astros) de Capricórnio
como ápice em 2020 concluiu-se.
No início de 2021 teremos alguns
momentos de rupturas e instabilidades devido à quadratura de astros
nos signos de Touro, por força de
Marte em conjunção a Urano.
O ano de 2021 terá a regência
de Vênus e isso trará força para as
energias de diplomacia, anseios
de partilha, trocas emocionais e
financeiras, e busca de conforto e
harmonia.
Vênus fará um aspecto de
conjunção superior ao Sol em
Áries trará Vênus Vésper. Um
momento de maior sabedoria e
maturidade nos sentimentos e nas

relações, a partir de 26 de março.
E em abril Vênus fará conjunção
a Touro trazendo oportunidades extraordinárias de viradas no amor e
no financeiro.
Mais a longo prazo, a energia
de Júpiter em Peixes a partir de
2022 será predominante, ao abrir
oportunidades para maior abundância, generosidade e paz. Prin-

Planeta
Regente de
2021: Vênus,
o planeta do
Amor

V

ênus é o planeta brilhante
que só perde no céu para
o brilho do Sol e da Lua. Este
astro é conhecido também como
Estrela d’Alva, Vésper e Estrela
do Pastor.
Na mitologia, Vênus era casada com Vulcano e mãe de
Cupido, o deus do amor, também
identificado com Eros. O arquétipo de Vênus também foi assimilado em Afrodite, a deusa grega
da fecundidade e da volúpia.
Já no folclore e na cultura
popular brasileira, Vênus corresponde a Iemanjá, deusa do mar,
orixá de umbanda.
Astrologicamente, Vênus é
um planeta também conhecido
como “A Pequena Fortuna”. Isso
porque esse benéfico astro inclina os seres da Terra à atração

mútua, à união, aos acordos e
ao sexo.
Vênus traz sob sua influência
a inspiração artística. Portanto, o gosto pela estética, pela
música melódica, pela elegância, pelos lugares requintados,
bem decorados e luxosos será
estimulado.
Um ano regido por Vênus,
então, é um período quando a
expressão mais plena da união
entre as pessoas e entre os
seres vivos flui mais harmonicamente. Pois, em um ano
sob esta influência astral, as
pessoas estão propensas a se
encontrarem mais, a se unirem e
abrirem-se para a hospitalidade
e o compartilhamento.
Em um ano regido por Vênus,
muitas vezes, as nações buscam

cipalmente quando fizer aspectos
com Urano e Plutão.
Os anos de 2023 e 2024 terão
forte tendência à estabilização.
A partir de 2025, Saturno e Netuno em Áries iniciam o novo ciclo
em sextil a Plutão em Aquário, e a
Urano em Gêmeos. O que será uma
etapa realmente evidente de mais
um avanço para a Era de Aquário.

os grandes acordos de paz. Além
do desenvolvimento de uma
forte corrente de altruísmo e
solidariedade entre as pessoas
e países.
Além disso, o planeta regente de 2021 impulsionará a vida
financeira de muitas pessoas.
Principalmente das relacionadas
com atividades artísticas.
Mas, assim como tudo no
universo, Vênus tem também seu
lado negativo. Portanto, Vênus
pode trazer a dúvida e a inconstância afetiva, o que nem sempre
ocorre de modo harmonioso.
Deste modo, essa energia
de incerteza pode ocasionar um
aumento nos processos de separação de sociedades, parcerias
e casamentos, que em muitos
casos irão se resolver na justiça.
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CORES PARA O ANO NOVO DE 2021 HORÓSCOPO CHINÊS: O ANO DO BOI

E

A

s cores que regem 2021, são as
cores de Vênus, rosa e verde
água, que podem passar de uma
nuance à outra ou combinarem-se
entre si.
O rosa é uma cor romântica,
feminina, suave e envolvente, nos
remete à suavidade se em tons mais
claros e à sensualidade em tons mais
escuros. É uma cor, inegavelmente,
feminina e sedutora, nos tons escuros e nos mais claros e suaves,
é uma cor quase infantil e ingênua.
No rosa, somos remetidos a nosso
mundo emocional, aos afetos mais
suaves e delicados; é a cor da emotividade e dos romances. O rosa nos
remete de tal maneira ao mundo das
fantasias, que existem frases que se
utilizam dessa energia para definir os
sonhos: mundo cor de rosa, futuro
cor de rosa. Use e abuse dessa cor,

que remete ao feminino, seja você
homem ou mulher.
O verde água também nos remete a sutilezas, à delicadeza, é a
cor dos oceanos. O verde em si, a
cor da natureza, por si só, nos traz
calma, tranquilidade, equilíbrio ao
corpo, às emoções e ao equilíbrio.
O verde é uma cor que harmoniza
seja o que for e traz tranquilidade e
boas energias. As energias do verde
água, apesar de mais sutis, trazem
as mesmas boas vibrações que os
outros tons de verde.
Misturar as duas cores, além de
mostrar equilíbrio estético e bom
gosto, nos remete à sensação de calma, paz e equilíbrio. Psiquicamente,
são duas cores que nos remete a
bons sentimentos, ao equilíbrio emocional e à tranquilidade, melhorando
diretamente a ansiedade.

m 2021 o Ano Novo Chinês será
regido pelo Boi de Metal e terá início
no dia 21 de fevereiro. De acordo com
a astrologia chinesa, o Boi é um signo
conhecido por sua lealdade, disciplina
e determinação. Por isso estas características irão reger o ano, favorecendo a
prosperidade e o sucesso àqueles que
buscarem com vontade. Para isso é
preciso trabalhar com afinco e lidar com
muitas responsabilidades. O Ano do Boi
também representa apego às tradições.
Após um ano conturbado em
2020, o Horóscopo Chinês traz uma
mensagem de esperança: será um
ano de recuperação, desenvolvimento
e crescimento pessoal. No entanto o
Boi alerta para que se evite conﬂitos
desnecessários e intrigas. Problemas
familiares e sentimentais tendem a
aparecer durante o ano de 2021, por
conta da dificuldade que o animal apresenta para entender melhor os duelos
interiores. Fique atento nessa situação
e tente achar alternativas para se dar
bem nesse ramo mais complicado.
No amor, o animal acaba se destacando por deixar os sentimentos mais
contidos. O Boi carrega a determinação
para alcançar os objetivos e, dessa forma, o amor será deixado mais de lado,
para se ter prioridade em outras áreas.
A saúde poderá sofrer algum desgaste durante o ano de 2021, já que o
animal preza pelo esforço. Muita força
de vontade pode causar impactos na
saúde, portanto, tente organizar seu
tempo e suas metas para não pedir
muito do seu físico e do seu emocional.
Para quem estiver desempregado,

as portas logo serão abertas e oportunidades podem aparecer logo no início.
Mas tenha em mente que muitas pessoas estarão à procura da mesma vaga,
sendo necessário um diferencial para
conseguir mudar o status logo de cara. E
o Boi ajuda muito nessa determinação!
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ACONTECENDO

Aniversário

Fotos: Divulgação

Vila Da Galinha Pintadinha
Foto: Divulgação

P

arabéns para Suzana Sobral que comemorou seu aniversario no dia 1 de
dezembro, almoçando com amigos no
Restaurante Bistrô no Shopping Valley.
Após o almoço o tradicional parabéns
aconteceu com um delicioso e sugestivo
bolo. Estiveram presentes os amigos Sônia
Lima, Suely Ian, Cristiane, Evandro Junior,
Flávio Campos e Cida Garcez.

O

Castelo de Itaipava, apresenta para
pais e ﬁlhos até o dia 31
de dezembro, às sextas
e sábados, das 12h às
20h e domingos, das
10h às 20h, a “ Vila da
Galinha Pintadinha”,
montada na área externa do Castelo a MultiCenograﬁa, licenciada
da marca há 10 anos,
desenvolveu um espaço
temático onde é possível viajarmos em nosso imaginário. A Vila
encanta não apenas aos
pequenos, mas, resgata
memórias afetivas dos
pais, com doces lembrança da infância.
Além da roda gigante
de quase 18m e do tobogã
gigante, a Vila conta com
os ovos giratórios e a
Casa da Galinha Pintadinha, oﬁcinas gratuitas,
mágicos, gincanas e várias brincadeiras,entre
11h e 18h.
A entrada na Vila,
bem como o estacionamento, são gratuitos,
assim como várias ativi-

dades. Algumas atrações,
entretanto, como a roda
gigante e o tobogã terão
valores de R$10, bem
como haverá a opção
de combos com preços
especiais.
É necessário o uso
de máscaras, e todos os
brinquedos são higienizados devidamente. Outra
medida importante é o
controle do número de
visitantes, assegurando
que não haja aglomerações e, como a área é
muito ampla, cada um
poderá tomar a distância
necessária que lhe faça
sentir confortável.
A atração chega em
um momento importante
em que se faz necessário
que as crianças tenham
novos estímulos visuais,
mentais e psicológicos,
fundamentais à saúde de
pais e ﬁlhos, vivendo momentos plenos de alegria,
com a devida segurança. .
Vale dizer que a programação está sujeita
a alteração sem aviso
prévio.

A

Campanha de Natal Bike Noel

chegada do Natal
costuma despertar
sentimentos de união,
paz e solidariedade entre
os povos e esse ano não
vai ser diferente. Por isso
faça a diferença na vida
de uma criança separando
aquele brinquedo que não
é mais tão utilizado ou
que foi esquecido, desde
que esteja em boas condições de uso, e doe a quem
precisa. Com esse espírito de fazer a diferença
que um grupo de amigos
lançou a campanha Bike
Noel. Até o dia 19 de de-

zembro, o grupo vai estar
recebendo as doações
nas lojas de ciclismo da
cidade de Petrópolis.
Pontos de arrecadação: Bike&Parts - Av.
Barão do Rio Branco,

1.300;K.O.M. Shop - Rua
General Osório, 43 - loja
02 (Centro); PC Bikes Rua Castro Alves, 153;
CRIT Café - Est. União
e Indústria, 10.679; PetroBike - Rua Doutor

Foto: Divulgação

Hermogêneo Silva, 435;
Montanha & Aventura Est. União e Indústria,
10.040 - Lojas 01 e 02;
Pontal Colchões - Rua
Bingen, 2.004 e Rua
Quissamã, 1.120.

APPO realiza campanha beneﬁcente neste Natal

A

Associação Petropolitana de Pacientes
Oncológicos, a APPO,
está realizando uma campanha para arrecadar itens
de natal para cestas destinadas aos acolhidos
pela instituição. A ação
faz parte de uma série
de iniciativas que visam

oferecer conforto para as
famílias que enfrentam o
câncer, neste período ﬁnal
do ano de 2020.
Para montar as cestas, podem ser doados
itens como panetone, milho, azeitona, sardinha,
extrato de tomate, leite
condensado, creme de

leite, maionese, batata
palha, leite integral, suco,
refrigerante, goiabada,
uvas passas, pêssegos
em calda, biscoitos, balas, bombons, gelatina e
frango congelado.
As doações podem
ser entregues na própria
sede da APPO que ﬁca na

Rua Visconde da Penha,
72 - Centro. As empresas
que quiserem apoiar a iniciativa, também podem
agendar a retirada dos
itens pelo telefone (24)
2242-0956. Os itens serão
distribuídos no dia 22 de
dezembro na própria sede
da instituição.
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Natal em
Petrópolis será
musical e
sobre rodas

E

m tempo de adaptações ao novo normal, a criatividade é a
palavra de ordem. E
não será diferente neste
Natal. Com a realização
de eventos restrita, Petrópolis está inovando,
com uma programação
diferente e, acredite,
cheio de encantos. O
Natal Musical sobre
Rodas terá dois grandes desfiles, o primeiro
aconteceu no dia 12/12,
e o segundo será no
dia 19/12. Tudo com
muita alegria e, é claro,
a presença de do Papai
Noel, com um importante diferencial: desta vez,
o público não precisará
ir atrás da programação.
Papai Noel e banda é
que irão percorrer algumas das principais ruas
da cidade, acenando e
levando alegria a moradores e visitantes.

Presidente do Petrópolis Convention & Visitors
Bureau (PC&VB), entidade
que idealizou o projeto,
Samir El Ghaoui diz que
a iniciativa terá a apoio de
várias outras entidades
e empresas, incluindo o
Sindicato do Comércio
Varejista de Petrópolis
(Sicomércio), Câmara Setorial da Rua 16 de Março
e Adjacências, Associação
de Lojistas e Amigos da
Rua Teresa (ARTE), Associação de Guias de Turismo de Petrópolis (AGP),
Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Jeep Tour,
Shopping Estação Itaipava, Shopping Tarrafas e
Pátio 42. A banda será do
32° Batalhão de Infantaria
Leve (BIL) e as crianças
participantes, de projeto da
Associação Filantrópica de
Petrópolis (Afipe).
O comboio, que terá
quatro veículos cedidos
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pela Jeep Tour e o Pátio 42,
do empresário Fernando
Morelli, sairá do 32º BIL
em direção à Rua Bingen
por volta das 14h. De lá,
seguirá pela Rua Paulino
Afonso, Montecaseros, Roberto Silveira e Monsenhor
Bacelar, seguindo em direção ao Valparaíso. O grupo
voltará pela Whashington
Luiz em direção ao Centro,
passando pela Rua do Imperador e subindo a General Osório, Aureliano Coutinho e Rua Teresa até o Alto
da Serra. Os veículos farão
o retorno e voltarão pela Dr.
Sá Earp, passando pela
Rua Visconde de Souza
Franco, Rua do Imperador
e Rua da Imperatriz. Em
frente ao Museu Imperial
e à Câmara Municipal, o
grupo vai retornar e seguirá
pela Irmãos D’Angelo, 16
de Março, Dr. Nelson de
Sá Earp, Praça da Liberdade, Av. Roberto Silveira,
Rua Padre Siqueira, 13 de
Maio, Av. Tiradentes e Av.
Ipiranga, em direção a Rua
Fonseca Ramos.
O comboio seguirá
pelo Quissamã, Itamarati

e Cascatinha, passando
pelo Samambaia e chegando à Estrada Mineira.
Seguirá por Corrêas até
Nogueira, onde os veículos serão desviados para
a Estrada União e Indústria, em direção a Itaipava. O desfile seguirá até a
altura do Supermercado
Bramil e retornará, sendo
encerrado no Shopping
Estação Itaipava.
Marcelo Fiorini, presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de
Petrópolis, acredita que
a ação é uma maneira de
trazer um pouco de alegria aos petropolitanos e
turistas que estejam na
cidade nesse momento,
sem causar aglomerações que podem trazer
riscos de contágio do
novo coronavírus. "As
entidades do setor de
bens e serviços, turismo
e comércio se uniram
para não deixar o clima
natalino ser esquecido.
O "Natal Musical Sobre
Rodas" será um momento de carinho com nossos
moradores e visitantes".
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BARALHO CIGANO:
previsões para os signos

O

povo cigano utiliza imagens do cotidiano para interpretar as mensagens do
destino. Chave, árvore, lírios, nuvens, âncora, montanha, cachorro, estrela e
jardim são alguns dos elementos que compõem as 36 cartas do Baralho Cigano.

ESPECIAL FIM DE ANO

JORNAL DE ITAIPAVA

SEU SIGNO EM 2021
ÁRIES - 2021 pode ser o ano para expandir naquilo que você estruturou em
2020 e levar adiante o que você realmente quer para o seu futuro. Os eclipses
de 2021 são datas que requerem atenção das pessoas de Áries.
TOURO - Tudo pode mudar para quem é de Touro em 2021. O ano pode ser
um bom momento para seguir um pouco mais sua intuição. Vai ser preciso
trabalhar com planejamento a longo prazo.
GÊMEOS - Pode haver muita agitação, eletricidade e até certa dificuldade para
relaxar para quem é de Gêmeos em 2021. Coisas que foram plantadas alguns
anos atrás, agora poderão se concretizar de fato.
CÂNCER - A tendência é de que 2021 seja bem intenso e tenso. Você pode
viver mudanças bastante profundas, sejam emocionais, financeiras, sexuais
e afetivas. Coragem para enfrentar os desafios.

ÁRIES – A CRUZ: Você terá um ano auspicioso pela frente, ariana. Nesta carta, temos a
representação da fé; não somente no aspecto
religioso, mas em tudo o que você acredita na
vida. O que foi bem semeado, se reverterá
em bons frutos.
TOURO – A LUA: Assim como no ano passado, a Lua te acompanha. Boas oportunidades e
decisões assertivas estão previstas para o seu
futuro. No entanto, para chegar até elas, você
passará por momentos de indecisão, ou até
mesmo ilusão sobre determinadas situações.
GÊMEOS – OS PÁSSAROS: Em 2021, a
palavra-chave é liberdade. Com essa carta,
nos lembramos sempre de seguir perseguindo
nossos objetivos de vida, sem que ninguém
nos prive; dizendo se devemos ou não.
CÂNCER – A CHAVE: O ano de 2021 promete ser cheio de empenho e oportunidades.
Com a chave nas mãos, você poderá abrir
portas e encontrar o sucesso e a felicidade
que sempre sonhou. Essa carta também sugere que pessoas mal intencionadas podem
estar à espreita.
LEÃO – A CARTA: Quais notícias a carta
traz a você? São boas ou ruins? De um modo
geral, a presença dessa carta indica revelações, resoluções de pendências (inclusive
judiciais) e o surgimento de uma nova fase
na sua vida.
VIRGEM – O NAVIO: Este será um ano para
te tirar da zona de conforto. Seja qual for a sua
bagagem, aceite as mudanças da vida. Ninguém disse que será fácil, mas os resultados
dessa jornada serão extremamente positivos.

LIBRA – O CAIXÃO: Em 2021, você entrará
num ciclo de encerramentos e renovações.
Chegou a hora de abrir mão de algo para
alcançar objetivos maiores e mais positivos.
Saia da zona de conforto.
ESCORPIÃO – O TREVO: Em 2021, você se
verá diante de alguns obstáculos, mas muitos
deles são irreais, colocados por você mesma.
Uma oportunidade de ouro pode estar passando desapercebida. Cuidado com o senso
de imediatismo.
SAGITÁRIO – O CORAÇÃO: Em 2021,
tudo aquilo que estiver batendo na mesma frequência do seu coração, terá grandes chances
de dar certo (desde que de forma equilibrada).
Trabalhe com aquilo que lhe dá prazer; se não
tem um emprego, aí está o caminho.
CAPRICÓRNIO – O URSO: Esta é uma
carta que sugere alerta, especialmente com
relação às pessoas ao seu redor. Denotando
traição, o urso traz a necessidade de agir com
pulso firme, enfrentando os obstáculos, um a
um, até que a paz seja restabelecida.
AQUÁRIO – A ESTRELA: Você, aquariano(a),
estará amparada pelas forças universais e, em
2021, terá bons presságios em sua vida. Chegou
o momento de se libertar das amarras do passado e, com o aporte da espiritualidade, se entregar
ao seu autovalor, seu brilho, criatividade.
PEIXES – OS LÍRIOS: 2021 será um ano
iluminado para o signo de Peixes. Com maturidade, você encontrará estabilidade, e pode até
achar as coisas um tanto quanto paradas. Talvez
com um pouco mais de energia, você consiga
alcançar resultados com mais rapidez.

LEÃO - Olhe com mais atenção para seus relacionamentos de longo prazo.
Além disso, não é um bom ano para investimentos de grande porte e de riscos.
A tendência para o ano é de certa instabilidade financeira.
VIRGEM - Você pode viver muitas novidades, renovação e mudanças. Mas
será preciso tomar cuidado com o excesso de atividades, de autocrítica e de
autocobrança. Isso poderá prejudicar você em várias situações ao longo do ano.
LIBRA - Seus relacionamentos mais próximos, seus prazeres e sua expressão pessoal podem estar em destaque. Muito cuidado para não exagerar nas
expectativas, que podem estar altas. Isso pode levar os bons resultados em
termos de carreira.
ESCORPIÃO - Amadurecer emocionalmente, mergulhar para dentro de si, em
seu passado e sentir o que você quer para o futuro são as questões que estão
favorecidas para quem é de Escorpião em 2021.
SAGITÁRIO -2021 pode ser um ano muito sociável e cheio de novidades e
pessoas na sua vida. Também existe um elemento de instabilidade, mudança
e transformação na rotina profissional de quem é de Sagitário. Pode surgir
vontade por novas experiências no âmbito familiar ou até de ampliar a família.
CAPRICÓRNIO - Quem é de Capricórnio poderá ter de, em 2021, focar nas
questões materiais, profissionais e corporais. Por conta dos trânsitos de Júpiter
e Saturno em Aquário, pessoas de Capricórnio precisarão ter mais atenção ao
que precisa ser renovado.
AQUÁRIO - Dois planetas importantes vão passar quase todo o ano no seu
signo e podem trazer tendências importantes para você. Será importante priorizar aquilo que possa servir de alavanca para sua carreira.
PEIXES - Ano propício para que quem é de Peixes possa realizar uma faxina
interna, mergulhar no seu autoconhecimento e jogar fora tudo que não serve.
Aproveite os desafios e as oportunidades do ano.
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS E VARIEDADES

SERVIÇOS E VARIEDADES

FARMÁCIAS

O Linha Verde solicita a população
que continue denunciando ilícitos
ambientais em todo o Estado do Rio
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PASSATEMPO / ESPORTES

'DIPROMA'
Um velho fazendeiro do interior de
Minas está em sua sala, proseando
com um velho amigo, quando um menino
passa correndo pelo meio deles.
Ele chama:
- 'Diproma', vai falar para a empregada trazer um cafezinho aqui pra
visita!
E o amigo estranha:
- Mas que nome engraçado tem esse
menino! É seu parente?
- É meu neto! Eu chamo ele assim
porque mandei minha ﬁlha estudar em
'Belzonte' e ela voltou com ele e sem
nenhum 'diproma'.

VENHA NOS CONHECER!
AGENDE UMA VISITA,
VOCÊ VAI ADORAR!

MAIS INFORMAÇÕES
(24) 2222 2019 | (24) 98839-7916
A MAIS COMPLETA INFRAESTRUTURA
EM ITAIPAVA PARA EVENTOS EM GERAL

QUEIJO
Um mineirinho estava caminhando e
viu uma lâmpada. Esfregou ela e um
Gênio apareceu.
- Agora vou te oferecer 3 desejos!
O mineiro pensou e disse:
- Eu quero um queijo!
E o gênio deu o queijo e perguntou:
- Qual o 2º pedido?
- Hmmmm... uai, pode ser
'otro'queijo!!
- Tem certeza?
- Tenho sim!
E o gênio deu o 2º queijo e disse:
- Agora preste muita atenção no que
vai pedir! Qual é o 3º?
- Eu quero uma muié!
E o gênio deu a mulher mas, por curiosidade, perguntou:
- Desculpe, mas o que vai fazer com
uma mulher e 2 queijos?
- É que eu ﬁquei com vergonha de
pedir outro queijo, sô!!

Ainda faltam várias rodadas
mas cada dia mais o Brasileirão vai
ficando dividido em grupos: os para
título, os para Libertadores e os que
podem cair. Apenas três ou quatro
clube estão sem um objetivo, por
estarem no meio dessas disputas.
Para o título, acredito que estão São Paulo, Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras. Os demais até o
nono lugar estão correndo pelas
vagas para a Pré-Libertadores.
Já no final da tabela acredito que
temos uns sete clubes lutando para
se manter na Série A.
Com a eliminação da Libertadores de forma precoce, numa
disputa de pênaltis e agora focado
apenas na disputa do Brasileirão,
o Flamengo aumentou muito suas
chances de novamente ganhar o
campeonato.

As finais da Libertadores estão
se desenhando para Palmeiras e
Grêmio, entre os brasileiros e a
dupla Boca e River entre os argentinos, para a jogo no Maracanã dia
30 de janeiro...
A grande surpresa é o Botafogo estar em último lugar, e no
momento está a oito pontos do primeiro fora do rebaixamento. Cada
dia fica mais difícil uma solução
saudável para o clube.
O Vasco, que flertou com a liderança no começo do campeonato já está na zona de rebaixamento
também e terá muito trabalho para
reverter esse quadro.
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NBA voltando para uma nova
temporada, também reduzida como
na última, por causa da pandemia.
Algumas movimentações estão
ocorrendo, ainda na pré temporada
e modificações poderão alterar o
favoritismo de algumas equipes.
Hamilton deu um show de pilotagem esse ano na Fórmula 1, mais
um, e vai batendo todos os recordes
da categoria.

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

DESEJAMOS A TODOS UM FELIZ
NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO!

Mesmo com a piora na Europa, com
uma nova onda de Covid19, a Inglaterra
liberou a entrada limitada de torcedores
em vários estádios na Premier League.
Seria um contra senso, mas a agência
de saúde não deu parecer contrário.
Feliz Natal, e que o próximo
ano seja mais leve, mas com as
mesmas emoções esportivas
que tivemos nesse. Só pra animar, teremos Olimpíadas...

ITAIPAVA TÊNIS CLUBE - Estrada das Arcas s/n,
Santa Mônica Itaipava - Petrópolis RJ –
Tel. (24) 2222-2019 | e-mail: itc@compuland.com.br
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Previsões do Tarot para 2021
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RECEITAS QUE CABEM NO BOLSO

A

crise financeira está aí, agravada pela pandemia de covid-19 e as reuniões de
família tendem a ficar um pouco mais restritas neste final de ano. Pensando
nisso, pesquisamos algumas sugestões de deliciosos pratos para as ceias de
fim de ano, que cabem certinho no orçamento e não fazem feio na mesa!

E

nquanto 2020 teve a influência
da carta A Imperatriz, o ano de
2021 será regido pela carta “O Papa”,
que possui suas energias fortemente
vinculadas ao signo de Touro.
Também conhecido como Hierofante, Pontífice ou Sacerdote, a carta
do Papa é a versão masculina da A
Sacerdotisa e sua imagem acompanha uma figura religiosa sentada em
um trono entre dois pilares de um
templo sagrado.
Ele veste três mantos (vermelho,
azul e branco) e uma coroa de três
camadas, que representam os três
mundos sobre os quais governa:
o consciente, o subconsciente e o
superconsciente.
Em sua mão esquerda, ele segura a Cruz Papal, um cetro triplo
que determina seu status religioso.
As três barras horizontais do cetro
indicam o Pai, o Filho e o Espírito
Santo. A mão direita é erguida em
uma benção religiosa, com dois dedos apontando para o céu e outros
dois para a terra.
Em frente à figura da carta O
Papa, dois seguidores estão ajoelhados, fazendo com que o conjunto
das imagens represente um ritual
de ascensão ao próximo “nível
espiritual”.
Isto é, entende-se que o dever do
Papa no Tarot é transmitir sua sabedoria espiritual e trazê-los para a sua
doutrina. Desta forma, os seguidores
podem assumir seus propósitos e
canalizarem sua fé.
A carta indica um ano em que voltaremos às nossas raízes e tradições,
além de também mostrar estabilidade
e força nas decisões. Será um bom
ano para ter algo sólido e que lhe
ofereça segurança.
Além disso, a previsão é de um
ótimo momento para quem deseja
começar ou voltar a estudar. A busca
pelo conhecimento, seja da forma
que for, é essencial para quaisquer
aspectos de nossas vidas.
A carta também incentiva que
você não tome decisões importantes
por conta própria e sem pensar com
cautela.

De 16 a 31 de dezembro de 2020

RABANADA DE PANETONE

Ingredientes: 1 panettone (qualquer marca), 1 xícara (chá) de leite integral, 2
ovos batidos, óleo para fritar, ½ xícara de açúcar refinado, açúcar com canela
para polvilhar.
Modo de preparo: Corte o panetone já “velho” em fatias de aproximadamente
2 cm de espessura. Aqueça bem o óleo em uma panela. Separe metade da
medida de açúcar e misture com a canela. Reserve.
Pincele o leite e a outra metade do açúcar sobre toda a fatia de panetone e,
em seguida, passe-a no ovo batido. Repita o processo em todas as fatias.
Frite as fatias de panetone no óleo quente até ficarem levemente douradas.
Depois de fritas, escorra o excesso de óleo em papel-toalha. Na hora de servir,
passe as rabanadas no açúcar com canela reservado.

SOBRECOXA DE FRANGO COM FAROFA DE FRUTAS

Ingredientes: 4 sobrecoxas com pele, 1 colher (sopa) de suco de limão ou
vinagre, 1 dente de alho triturado, 2 colher (sopa) de shoyu, 1 colher (chá) de
mostarda, 1 colher (chá) de colorífico, 2 colher (sopa) de azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto.
Ingredientes farofa: 1 xícara (chá) de bacon picado, 1/2 cebola picada, 1/2
xícara (chá) de cenoura ralada, 1 maçã pequena sem casca picada, 2 colheres (sopa) de uvas passas brancas, 5 ameixas secas sem caroço picadas, 1
colher (sopa) de manteiga sem sal, 1 xícara de farofa de mandioca tradicional,
2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado, sal a gosto.
Modo de preparo: Faça a farofa normalmente, juntando todos os ingredientes.
Asse o frango inteiro no forno, com o tempero que desejar e recheie com a
farofa quando estiver pronto.

LASCAS DE BACALHAU COM BATATAS AO FORNO

Quando a carta O Papa é tirada
em uma consulta com uma taróloga,
significa a existência da necessidade
por uma busca de conselhos mais
sábios para encontrar as melhores
soluções.
Portanto, conte com muita pesquisa, estudo e orientações de quem
pode ajudar você a trilhar o melhor
caminho em relação aos problemas
que podem surgir.
2021 nasce com a necessidade
de prosseguir com tudo o que se
aprendeu e se dedicar religiosamente
a uma adaptação demorada às atuais
conjunturas: o isolamento persiste
porque o perigo tende a aumentar
com novas ondas até que as vacinas
cubram a população mundial.

Ingredientes: 1/2 k de bacalhau já dessalgado em lascas, 1 cebola picada, 2
dentes de alho picados, 1 tomate picado, Azeite salsinha azeitona a gosto, sal
se necessário, 3 batatas grandes em rodelas cozidas em agua e sal. Para a
cobertura: 1 caixinha de creme de leite, 3 ovos, 1 colher de chá de sal, 50 g
de queijo parmesão ralado.
Modo de preparo: Doure no azeite a cebola o alho o tomate e o bacalhau.
Coloque azeitona salsinha e desligue. Para a cobertura, bata as claras em neve,
junte as gemas, o creme de leite e o sal. Em uma travessa untada com azeite
coloque as rodelas de batatas, o bacalhau refogado e a cobertura. Polvilhe o
queijo parmesão ralado. Leve ao forno aquecido por 10 minutos ou até dourar.

MOUSSE DE GELATINA DE MARACUJÁ

Ingredientes: Duas caixas de gelatina sabor maracujá, uma caixa de creme
de leite, um maracujá grande.
Modo de preparo: Prepare a gelatina, segundo as instruções da caixa e deixe
na geladeira até esfriar mas não solidificar totamente. Em seguida, volte com
a gelatina e bata no liquidificador com o creme de leite. Coloque em forma
grande (ou forminhas) e espalhe a polpa do maracujá por cima para decorar.
Esta sobremesa tem um custo de cerca R$ 8 apenas e é uma delícia!
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