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Governo do Estado lança programa 
de parcelamento de débitos tributários

Deputado Hugo Leal se posiciona a favor 
da criação do novo auxílio emergencial

Programa dá aos contribuintes a chance de quitar dívidas relacionadas ao 
ICMS. Reduções de juros e multas podem chegar a 90% do valor devido. Para o deputado grande parte da população ainda passa por muitas 

dificuldades, principalmente os mais vulneráveis e desempregados. 

O conhecimento da verdade 
sempre traz segurança

Carlos Gama
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Parque Natural 
da Rua Ipiranga

é reaberto 

Cirurgia plástica:
mitos e verdades II
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Variante do coronavírus não tem 
casos confirmados no município

Nenhum dos quatro casos da nova variante do coronavírus informados pela Fiocruz, é de Petrópolis. A informação foi confirmada pelas 
secretarias municipal e estadual de Saúde, que até a noite de domingo não tinham sido notificadas sobre qualquer caso no município.
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Foto: divulgação

22 ANOS DE JORNAL 
DE ITAIPAVA!!

O Jornal de Itaipava está 
comemorando mais um 

aniversário.  Criado em 1999, 
o periódico completa 22 anos 

informando e divulgando nossa 
cidade e os distritos!!

Leia um pouco desta história
nesta edição.
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O CONHECIMENTO DA VERDADE 
SEMPRE TRAZ SEGURANÇA

O conhecimento do grau 
de evolução a que a 

humanidade havia alcan-
çado, quando os primeiros 
astronautas chegaram à Lua, 
fez com que muitos homens 
dessem extremado valor à 
ciência.

Vozes respeitáveis 
declararam que os terres-
tres deveriam se preocupar 
mais com o crescimento das 
ciências; o conhecimento 
científico bastaria para tudo 
explicar.

Consequentemente, o 
conhecimento revelado pelo 
ensino das religiões foi, aos 
poucos, relegado para se-
gundo plano. Os ensinamen-
tos sobre o mundo espiritual 
pouco revelavam. Conti-
nham um ensino baseado 
exclusivamente na fé e na 

interpretação. Nada mais. A 
maior revelação estaria no 
fato de Deus ser um só.

Haveria vida após a mor-
te sim, com toda certeza, 
ensinavam. Mas sem provas. 
Logo, o conhecimento da 
existência de vida após a 
morte se caracterizou pelo 
ensino das religiões. Mas o 
estudo do que é um Espírito 
(ou Alma) foi aos poucos sen-
do afastado, deixado de lado.

Repentinamente, em 
toda a França começaram a 
acontecer fenômenos curio-
sos que chamaram a atenção 
do público. Idênticos fenô-
menos vinham ocorrendo 
em outros países, como que 
chamando a atenção para a 
fenomenologia. Também nos 
Estados Unidos pessoas já 
apresentavam idênticas fa-

culdades, embora em menor 
escala.

Fenômenos diversos 
começaram a acontecer 
em outros países, como se 
fosse uma faculdade nova. 
E dizia-se que os comuni-
cantes eram espíritos!

Repentinamente, em 18 
de abril de 1857, em Paris, 
veio a público um livro que 
de imediato, provocou um 
grande sucesso: ‘O Livro dos 
Espíritos’! Era assinado pelo 
professor Hyppolyte Leon 
Denizard Rivail, que adotou 
o nome de Allan Kardec.

Logo se tornou um gran-
de sucesso, pois nele se 
viam respostas que, dizia o 
professor, foram dadas pe-
los Espíritos. O sucesso foi 
imediato: pela primeira vez 
na História um livro relatava 
como viviam os Espíritos 
além de muitas outras reve-
lações extraordinárias.

Uma das mais importan-
tes revelações, talvez a maior 
de todas, foi sobre o que os 
Espíritos ensinavam: ‘todos 
nós, seres humanos, fomos 
criados simples e ignorantes, 
mas destinados à perfeição. 

 

CIRURGIA PLÁSTICA: 
MITOS E VERDADES II   

Em continuidade ao 
artigo anterior, tra-

zemos para voces mais  
algumas dúvidas sobre 
Cirurgia Plástica e seus 
esclarecimentos. 

- Sempre ouvimos di-
zer que toda cirurgia 
plástica de nariz preci-
sa “quebrar o osso”, é 
verdade ?  
Existe uma grande varie-
dade de rinoplastias, que 
são as cirurgias de nariz. 
O tipo de procedimento 
mais conhecido é o que 
modifica a ponta e abai-
xa o dorso (giba) nasal. 
Nesses casos é neces-
sário fraturar (quebrar) o 
osso nasal No entanto, 
podemos melhorar o as-
pecto estetico do nariz 
mexendo só na ponta ou 
só no dorso. Na ponta 
mexemos em cartilagem, 
não tem osso, e muitas 
vezes podemos aumentar 

o dorso em vez de reduzir, 
nesses casos (obviamen-
te) tambem não se fratura 
o osso nasal.  Mito.

- Qual é o tipo de médico 
que deve fazer a minha 
avaliação para me liberar 
para uma cirurgia com 
anestesia geral? Só o 
anestesiologista (anes-
tesista) pode fazer isto?
  A avaliação do paciente 
quanto à segurança do 
procedimento ao qual ele 
será submetido é feita, 
inicialmente, pelo cirur-
gião plástico no momento 
da consulta médica. Em 
cirurgias de maior porte 
onde é necessário um tipo 
de anestesia raquidiana, 
peridural ou geral com 
internação hospitalar, a 
realização dos exames 
pré operatórios e do risco 
cirúrgico é imprescindí-
vel para segurança do 
paciente. Algumas espe-

cialidades médicas estão 
mais afeitas a esse tipo 
de avaliação, como por 
exemplo, os anestesiolo-
gistas e os cardiologistas. 
Vale ressaltar, porem, 
que outros especialistas 
podem tambem fornecer 
o risco cirurgico, como por 
exemplo clinicos gerais e 
pneumologistas. Mito.

- A aplicação de toxina bo-
tulinica é a mesma coisa 
que “fazer um botox” ? 
 Um dos mais requisitados 
procedimentos em nossa 
clinica, é diminuir as rugas 
e as   depressões da testa, 
e as rugas periorbiculares 
que são os famosos “pés 
de galinha”.
Isto é realizado diminuindo 
a força de contração da 
muscultaura que forma 
essas rugas e depressões. 
A substância que faz isso é 
a toxina botulinica. Na rea-
lidade, essa toxina em do-
ses altas pode causar uma 
doença chamada botulis-
mo, que causa um quadro 
grave de paralisia. Para o 
uso estetico, a toxina é tre-

mendamente atenuada, e 
as doses usadas são bem 
pequenas. Por este moti-
vo este tipo de tratamento 
só deve ser realizado por 
medicos especialistas 
como cirurgiões plasti-
cos e dermatologistas. A 
primeira toxina botulinica 
liberada para uso medico 
teve o nome comercial de 
Botox (botulinum toxin), 
dai virou sinonimo da 
aplicação de toxina botu-
linica.  Verdade.

- E´verdade que posso 
fazer a cirurgia de pál-
pebras em duas etapas?
  A blefaroplastia é um 
excelente procedimento 
de rejuvenescimento. 
Remove aquele aspecto 
de cansaço e tristeza dos 
olhos, tornando o rosto 
todo mais jovial. Embo-
ra seja comum fazer-se 
essa cirurgia nas pálpe-
bras de cima e de baixo 
de uma só vez, é um 
procedimento que tem 
excelente indicação para 
ser feito em duas etapas. 
Verdade.

Dr. Marcio C. Guimarães
Titular da Soc. Bras. de Cirurgia Plástica - Especialista em 

Cirurgia Plástica pelo CRM.RJ
E mail: drmarcioguimaraes@yahoo.com.br

Essa perfeição seria alcança-
da após muitas vidas’. 

Logo se percebeu que, 
segundo o ensinamento dos 
Espíritos, além do corpo físico 
temos um corpo de energia, 
denominado ‘corpo espiritual’!

Assim, quando nosso 
corpo físico apresenta irre-
versíveis sinais de morte, o 
Espírito dele se afasta e vive 
outra vida no mundo espiritual.

Jesus mesmo já ensinara 
essa realidade. Jesus afir-
mou para Nicodemos: ‘Não 
te maravilhes de te ter dito: 
“Necessário vos é nascer de 
novo’. (João, cap. 4-7).

Hoje em dia, com a Pan-
demia ceifando vidas respei-
táveis, e em número tal que 
surpreendeu mesmo aos me-
lhores cientistas, vemos os 
templos religiosos sendo no-
vamente procurados por fiéis, 
em alguns casos em grande 
número, em função da distân-
cia que precisa ser mantida 
entre os frequentadores.

Hoje a procura da Ver-
dade é muito grande. Só ela, 
a Verdade pode trazer a paz 
de que estamos precisando 
tanto!  

  

ITAIPAVA TÊNIS CLUBE -  Estrada das Arcas s/n, 
Santa Mônica  Itaipava - Petrópolis  RJ – 

Tel. (24) 2222-2019  |  e-mail: itc@compuland.com.br

A MAIS COMPLETA INFRAESTRUTURA
 EM ITAIPAVA PARA EVENTOS EM GERAL

OPORTUNIDADE ÚNICA
Seja sócio do Itaipava Tênis Clube 

e fique isento de taxa de manutenção 
por 05 meses

Mais informações (24) 2222 2019 
(24) 98839-7916

O Itaipava Tênis Clube
 está localizado no meio 

das  montanhas, em um dos
 melhores climas da 

região serrana.

Nos dias de Carnaval, tivemos lindas 
suculentas, a arte em madeira e bambu 

para alegrar a sua casa.
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Nenhum dos quatro 
casos da nova va-

riante do coronavírus in-
formados pela Fiocruz, é 
de Petrópolis. 

A informação foi 
confirmada pelas se-
cretarias municipal e 
estadual de Saúde, que 
até a noite de domingo 
não tinham sido noti-
ficadas sobre qualquer 
caso no município. O 
paciente citado como 
sendo da cidade tem 
30 anos e mora há mais 
de quatro anos no Rio 
de Janeiro, local onde 
foi realizado todo o 
atendimento e onde 

Petrópolis não tem casos confirmados da variante do coronavírus

variantes são esperadas. As 
medidas de proteção são as 
mesmas, principalmente o 
uso obrigatório de másca-
ra, distanciamento social 
e higienização das mãos”, 
informou o infectologista 
José Henrique Castrioto, 
que participou da reunião ao 

lado do também infectolo-
gista Marco Liserre.

Segundo o secretário 
municipal de Saúde, no 
momento, não há razão para 
medidas drásticas. “Esta 
variante já está no Brasil 
desde outubro, pelo menos. 
É importante que a popula-
ção entenda que o que preo-
cupa não é a chegada da 
variante, mas sim a parcela 
da população que insiste em 
agir como se a pandemia 
tivesse acabado”, afirmou.

Castrioto lembrou que 
houve um pico no número 
de atendimentos em dezem-
bro, mas, a partir daí, houve 
redução significativa. “A 

rede de saúde conseguiu 
atender a demanda e temos, 
no momento, a situação 
controlada. Temos leitos e 
a rede de saúde preparada 
para o atendimento. Pre-
cisamos apenas observar 
a evolução da doença, in-
dependente da chegada de 
novas variantes”, frisou.

O prefeito interino Hin-
go Hammes pediu que a po-
pulação se mantenha alerta, 
adotando todos os cuidados 
para evitar a disseminação 
do vírus. “É papel de cada 
um de nós ajudar nesta 
luta. Sem a conscientização 
da população, as medidas 
serão em vão”, ressaltou.

ele também cumpriu o 
período de isolamento. 
O homem já morou na 
cidade serrana, mas não 
esteve recentemente no 
município.

 Em reunião realizada 
no dia 17/02 com o prefeito 
interino Hingo Hammes 

e o secretário municipal de 
Saúde, Aloisio Barbosa, in-
fectologistas do município e 
representantes da Secretaria 
de Saúde ressaltaram que, 
embora o paciente com diag-
nóstico positivo não seja da 
cidade, a nova variante não 
deve gerar alarde. “Novas 

O Estado do Rio de Ja-
neiro acaba de lan-

çar o Programa Especial 
de Parcelamento de Cré-
ditos Tributários (PEP), 
que dá aos contribuintes 
a oportunidade de quitar 
dívidas relacionadas ao 
ICMS. Diante de um 
difícil cenário econô-
mico provocado pela 
pandemia da Covid-19, 
em que as empresas tive-
ram limitações para estar 
em dia com o Fisco, o 
PEP-ICMS vem a ajudar 
nessa regularização. Ao 
mesmo tempo, o pro-
grama garante ao Estado 
do Rio uma recuperação 
mais rápida das receitas 
tributárias perdidas por 
causa da recessão eco-
nômica provocada pela 
pandemia.

O programa, instituí-
do pela Lei Complementar 

189/20, foi regulamentado 
pelo Decreto 47.488/21 e 
publicado no dia 17/02,  
no Diário Oficial. Os des-
contos de juros e mul-
tas vão variar de 30% a 
90% do valor devido, de 
acordo com o prazo de 
parcelamento escolhido (à 
vista ou em até 60 parcelas 
mensais). Quanto maior o 
número de prestações, me-
nor o desconto. Poderão 
ser incluídos no programa 
os débitos tributários com 
fatos geradores ocorridos 
até 31 de agosto de 2020, 
em qualquer fase, desde os 
créditos não constituídos 
até aqueles já inscritos em 
Dívida Ativa.

Também poderão en-
trar no PEP-ICMS saldos 
remanescentes de débitos 
consolidados de parce-
lamentos anteriores de 
ICMS. O ingresso no pro-

grama poderá ser feito até 
29 de abril deste ano. O 
valor mínimo das parcelas 
será equivalente a 450 
Ufirs (R$ 1.667,38 em 
valores atuais).

Com a inclusão do 
débito no parcelamento, o 
contribuinte abre mão de 
eventuais processos ad-
ministrativos ou judiciais, 
bem como de parcela-
mentos anteriores relati-
vos às dívidas que forem 
renegociadas.

O benefício apenas 
será deferido e se concre-
tizará com o pagamento 
da primeira ou única 
parcela, e será suspenso 
se houver atraso superior 
a duas parcelas, consecu-
tivas ou não. Ou ainda, 
caso alguma prestação 
fique sem a quitação por 
um período superior a 
90 dias.

Governo do Estado lança programa 
de parcelamento de débitos tributários

Pandemia: deputado Hugo Leal defende 
criação do novo auxílio emergencial
O deputado federal 

Hugo Leal (PSD/
RJ) defendeu a neces-
sidade de novo auxí-
lio emergencial para os 
mais vulneráveis duran-
te a pandemia, lembran-
do que grande parte da 
população ainda passa 
por muitas dificulda-
des, principalmente os 
mais vulneráveis e quem 
perdeu o emprego nos 
últimos meses. Para ele, 
este é um dos desafios 
da Comissão Mista de 
Orçamento, pois terá 
que criar uma fórmula 
para aprovar esse novo 
benefício. “Temos que 
discutir na comissão 
como levar esse bene-
fício a quem precisa e 
definir onde podemos 
cortar para viabilizar 
o auxílio”, comentou o 
deputado, frisando que 

o auxílio não é uma op-
ção, é ação fundamental 
para população.

O deputado Hugo 
Leal na primeira semana 
de trabalho da Câmara 
dos Deputados defen-
deu a criação do novo 
auxíl io emergencial , 
frisando que “os efeitos 
sociais da pandemia es-
tão sendo efetivamente 
sentidos agora porque, 
enquanto houve o auxí-
lio emergencial de R$ 
600, o dinheiro circulou 
e os efeitos do encolhi-
mento da atividade eco-
nômico foi minimizado. 
Mas agora, a população 
mais carente está sem 
dinheiro e o custo de 
vida aumentou”, afir-
mou o parlamentar.

Na sessão da Câmara 
dos Deputados, realizada 
quarta-feira, quando foi 

aprovada o projeto (PLP 
19/19) autonomia do 
Banco Central, vários 
deputados se manifesta-
ram favoráveis a criação 
do novo auxílio emer-
gencial, pedindo inclu-
sive que fosse uma pauta 
emergencial. Apesar de 
defender a urgência do 
tema, o deputado Hugo 
Leal afirma que o auxí-
lio precisa ser discutido 
pelos economistas do go-
verno e pelo Legislativo 
para buscar os recursos 
necessários.

“O auxílio e outras 
medidas de assistência 
a população são opções 
para beneficiar quem 
mais precisa neste mo-
mento.  Essa questão 
da assistência social 
é fundamental. É uma 
questão de sobrevivên-
cia", completou.

Foto: Divulgação
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Parabéns para a Suely Perseke, que comemorou seu aniversário no dia 
08/02, oferecendo um almoço para diversas amigas no restaurante Ariá, 

no Shopping Vilarejo. O fantástico almoço foi preparado pelo chef Bruno 
Canatto, com direito a bolo e docinhos.

Os frutos de uma 
reunião realizada 

pelo governo interino, 
empresários e socieda-
de civil, em Itaipava, 
já começaram a ser 
colhidos. Sem qualquer 
ônus para a Prefeitura, 
a Associação Filan-
trópica de Petrópolis 
(Afipe), apresentou o 
projeto “Vamos Florir 
Itaipava”, para a revi-
talização do canteiro 

central, área externa do 
Parque Municipal, Hor-
tomercado e rotatórias 
do distrito.

A reunião, que con-
tou com a presença do 
prefeito interino Hingo 
Hammes, foi organiza-
da pelo presidente da 
Turispetro, Samir El 
Ghaoui. O projeto da 
Afipe, prevê plantio de 
flores, mudas de plantas 
e árvores, abrangendo 

um trecho de aproxi-
madamente quatro qui-
lômetros, entre o trevo 
de Bonsucesso e as 
imediações do terminal 
de ônibus de Itaipava. 

O projeto foi apre-
sentado pela presidente 
da Afipe, Vera Cecília 
Pereira, que já está con-
versando com outras 
secretarias de Governo 
para que as ações saiam 
do papel.

“Vamos Florir Itaipava” projeto da Afipe

Museu Imperial recebe doação 
de totens de álcool em gel

O Museu Imperial recebeu uma doação de 40 
totens de álcool em gel através do projeto 

“#Numerosqueimportam” do banco de investimen-
to BTG Pactual. Os kits de higienização ficarão 
espalhados por todo o Complexo Museu Imperial 
visando a prevenção do coronavírus.

Alguns dos kits recebidos já estão em uso 
pelos servidores e colaboradores da instituição. 
O quadro efetivo de funcionários retornou ao 
trabalho presencial escalonado no último dia 
18/01, porém, ainda não há previsão de reaber-
tura do museu ao público.

Referência da cultura 
germânica em Pe-

trópolis, o Museu Casa 
do Colono ganhou seu 
primeiro levantamento 
arquitetônico. O trabalho, 
desenvolvido por um gru-
po de arquitetas quando 
ainda eram acadêmicas 
do curso de Arquitetura 
e Urbanismo, traz um 
levantamento das plantas 
técnicas e de implantação 

e das fachadas do Museu. 
Os documentos foram 
recebidos pelo prefeito 
interino Hingo Hammes, 
no dia 10/02. 

Esse levantamento 
vai auxiliar em novas 
pesquisas e projetos de 
melhorias para o Museu 
Casa do Colono. Com 
esse material pode-se con-
seguir recursos para a 
elaboração e execução de 

projetos de exposições, de 
conservação e restaura-
ção, acessibilidade, entre 
outros. O Museu Casa do 
Colono fica na Rua Cris-
tóvão Colombo, 1.034, na 
Castelânea. O atrativo fica 
aberto de terça a domingo, 
das 8h30 às 16h. 

O telefone de contato 
é: (24) 2247-3715 e o 
e-mail: casadocolonomu-
seus@gmail.com.

Museu Casa do Colono ganha 
levantamento arquitetônico

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A aniversariante Suely (direita) e sua amiga Suzana.
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Fotos: Divulgação

No dia de reabertura, o Par-
que Natural Municipal Pa-

dre Quinha, na Avenida Ipi-
ranga, recebeu 534 visitantes. 
O local voltou a funcionar no 
dia 16/02, feriado de carnaval, 
com a nova pintura do pórtico 
de entrada, vistoria e limpeza 
da trilha menor (cerca de 650 
metros) e da sala da Guarda 
Civi l .  A outra tr i lha, maior 
(com quase 850 metros) , 
ainda vai passar por manejo 
e remarcação pela equipe da 
Secretaria de Meio Ambiente.

O espaço voltou a funcionar 
com aferição de temperatura na 
entrada, disponibilização de ál-
cool em gel e com a exigência do 
uso de máscara, de acordo com 
o decreto municipal publicado no 
último dia 5 de fevereiro. “O pró-
ximo passo será liberar a trilha 

Parque Natural é reaberto ao público

mais longa, após a remarcação 
e a limpeza”, disse o prefeito 
interino Hingo Hammes.

O Parque Natural conta com 
área de 16,7 hectares com está-
gio avançado de Mata Atlântica. 
O local oferece um amplo espa-
ço de ar puro, tranquilidade, com 
mesas e bancos disponíveis 
para refeições (por conta da 
pandemia, grupos maiores de 

10 pessoas terão que avisar com 
antecedência a visita) e outras 
atividades. O telefone de contato 
é o (24) 2246-9234.

O local está registrado no 
Cadastro Nacional de Unidades 
de Conservação do Ministério 
do Meio Ambiente. Pertence ao 
Mosaico da Mata Atlântica Cen-
tral Fluminense. Está inserido na 
APA-Petrópolis e na Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica.

“O Parque Natural é um es-
paço importante de preservação 
e que oferece essa possibilidade 
de integração com os moradores 
da cidade, que podem con-
templar um local como esse”, 
explicou Edmardo Campbell, 
secretário de Meio Ambiente. 

O horário de funcionamento 
do espaço é de segunda a domin-
go, de 8h30 às 17h30.
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Final do Brasileirão chegou com uma sorte 
impressionante. A tabela feita no começo reservou 
as duas últimas rodadas com confrontos interes-
santíssimos. Fla e Inter decidem o título, num jogo 
direto, no Maracanã. O Atlético-MG e Palmeiras 
definirão se o time mineiro vai para a Libertadores 
na fase de grupo ou não. Corinthians e São Paulo 
terão que definir suas situações em relação a Li-
bertadores também, justamente em jogos contra 
o Internacional e Flamengo, respectivamente.

Em relação ao rebaixamento a definição 
também será em jogos direto, com o Vasco e 
Goiás disputando na última rodada a questão 
do rebaixamento, assim como ainda teremos o 
jogo Bahia e Fortaleza, também nessa situação.

Incrível o Botafogo ficar em último lugar, pra-
ticamente com metade dos pontos que precisaria 
para continuar na primeira Divisão.

Ainda teremos a final da Copa Brasil entre 
Palmeiras e Grêmio, em dois jogos, A fase do 
time paulista está bem melhor, mesmo depois 
da pífia participação no Mundial de Clubes, onde 
perdeu os dois jogos e não fez gol. Favoritismo 
mesmo, embora o Grêmio seja o clube com mais 
experiência em jogos do tipo mata-mata.

Esse Campeonato Brasileiro foi de qualidade 
muito ruim. Claro que tivemos um ano atípico, 
com vários jogadores com Covid, espaço me-
nor para se cumprir as rodadas, causando mais 
lesões nos jogadores, mesmo assim faltou de 
tudo nos times.

O que mais impressiona é que o Brasileirão 
acaba no final de fevereiro a na primeira semana 
de março irá começar os campeonatos regio-
nais... A CBF e os clubes não aprendem com as 
crises. Nessa semana deverão acontecer várias 
trocas de técnicos entre os clubes, já que pratica-
mente nenhum está satisfeito com os seus atuais.

Na NBA muito equilíbrio nessa temporada, 
também mais curta por causa da pandemia.  A 
surpresa é o Utah Jazz liderando, e uma tempo-
rada sensacional de Cury, jogando praticamente 
sozinho pelo Golden State Warriors.

Hamilton renovou contrato com a Mercedes 
para mais uma temporada na Formula Um. Sinal 
de mais recordes e título, vocês podem esperar...

Gil Baiano, meu amigo do Cliper, aquele bar 
no Leblon, acredita muito no oitavo título brasileiro 
pelo Flamengo, com a melhoria importante nessa 
fase final. Se acertassem 30% dos gols perdidos 
em todo campeonato, já teria ganho o título há 
cinco rodadas.

CONFESSIONÁRIO
A mulher entra no confessionário de 
uma igreja em Hollyood:
- Padre, quero me confessar!
- Pois, não filha! Quais são seus 
pecados?
- Fui infiel com meu marido, padre! 
Sou maquiadora de artistas e há duas 
semanas dormi com Leonardo Di Caprio. 
Na semana passada dormi com o Brad 
Pitt e esta semana dormi com o Richard 
Gere.
- Lamento, filha mas não posso lhe dar 
a absolvição!
Por que?  A misericórdia do Senhor não 
é infinita?
- Sim, filha! A misericórdia de Deus é 
infinita. Mas ele jamais vai acreditar 
que você esteja arrependida!

AVÓ
A vovó repreende o neto:
- Joãozinho, por que você atirou uma 
pedra na cabeça de seu primo ?
- Ele me xingou!!
- Sim, mas por que você não me 
chamou?
- Pra quê? A senhora nunca acertaria!

VISITA 
Num belo dia, a sogra bate à porta da 
casa de seu genro, de mala e cuia.
O homem vai atender e fica surpreso 
com a visita.
A sogra estranha a reação do genro e 
pergunta: 
- Por que a surpresa? Sua mulher não 
disse que eu vinha passar as férias com 
vocês?
- Sim, falou... Mas eu pensei que era 
para eu tomar um susto e parar com o 
soluço.

 
PÃO DE PIQUENIQUE

Ingredientes: um pão 
inteiro (daqueles maiores, 
tipo italiano), 8 fatias de 
presunto, 375 g de mu-
çarela,1 pimentão ver-
melho grelhado,1 pimen-
tão amarelo grelhado, 
2 berinjela grelhada,1 
pepino, 2 tomates, 20 
g de folha de manjeri-
cão,1 colher de sopa de 
azeite,sal e pimenta. 

o miolo da metade de cima 
("tampa") do pão e coloque 
de volta em cima da outra 
metade. Amarre com um 
barbante, ou enrole em 

filme pvc e deixe na ge-
ladeira durante a noite. 
Você pode variar o re-
cheio, escolhendo outros 
ingredientes.

Modo de preparo: corte o 
pão horizontalmente e tire o 
miolo. Coloque o presunto, 
seguido do manjericão. De-
pois, deixe todos os vegetais 
cortados em fatias. A muçare-
la também deve estar cortada 
em fatias finas.
Coloque os vegetais e o 
queijo no pão, na ordem 
que preferir. Tempere com 
azeite, sal e pimenta.Tire 

Foto: divulgação

* * *

* * *

VARIEDADES
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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



08  JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVADe 16 a 28  de fevereiro de 2021

O governo interino e 
a Fiocruz vão am-

pliar o monitoramento 
da Covid-19 na cidade. 
A intenção é envolver 
as equipes da Atenção 
Básica, com estratégia 
de Saúde da Família, no 
método, desenvolvido 
pela instituição, que usa a 
cartografia participativa, 
para monitorar a incidên-
cia da doença na cidade. 
O objetivo é traçar estra-
tégias e avaliar medidas 
de prevenção e controle 
baseadas nos resultados 
obtidos pela ferramenta.

A aplicação da fer-
ramenta nas unidades 
da Atenção Básica, com 
estratégia de Saúde da 
Família, vai permitir ma-
pear quase metade da 
população da cidade.

“O principal objetivo 
deste sistema geográfico 
é permitir e avaliar a 
gravidade para discutir 

estratégias e alertar a 
população sobre a pre-
sença da doença”, expli-
cou o diretor do Fórum 
Itaboraí - Política, Ciên-
cia e Cultura na Saúde/
Fiocruz-Petrópolis, Felix 
Rosenberg.   

Segundo Rosenberg, 
a cartografia participativa 
consiste na aquisição de 
dados sobre os territórios, 
oriundos do departamento 
de Vigilância em Saúde e 
também a partir da visão 
de quem vive e trabalha 
nestes locais, principal-
mente os agentes comu-
nitários de saúde. 

O trabalho foi ini-
ciado em 2017 em oito 
áreas prioritárias, dando 
origem aos mapas terri-
toriais, ricos em detalhes 
e agora serão ampliados 
para todas as unidades 
da Atenção Básica com 
estratégia de Saúde da 
Família. 

PMP vai usar mapas de calor  para 
monitorar evolução da Covid-19

Há 22 anos nascia o 
Jornal de Itaipava. 

Criado pela jornalista 
Cida Garcez, o veículo 
foi o primeiro a circular 
nos distritos de Petrópo-
lis, ganhando de imediato 
o apoio de colaboradores 
e a simpatia do público. 
Segundo Cida Garcez, 
então responsável pelo 
suplemento dos distritos, 
no Diario de Petrópolis, 
na década de 90, a ideia 
nasceu justamente da 
necessidade de preencher 
esta lacuna nos distritos. 

- Itaipava e os de-
mais distritos precisavam 
de um jornal que os prio-
rizasse, que valorizasse 
o comércio, a indústria 
e as atrações de lazer da 
região”, contou.

Com a ideia pronta, 
Cida juntou uma pequena 
equipe de colaboradores 
e profissionais, montou 
um pequeno escritório 

Jornal de Itaipava completa 22 anos de história
na própria residência, (um 
home office) e colocou na 
rua o primeiro número do 
Jornal de Itaipava, no dia 01 
de fevereiro de 1999. Daí 
para frente, o veículo, que 
seria quinzenal e sempre 
gratuito (uma novidade en-
tão na cidade), tomou forma, 
ganhou a confiança da po-

pulação e jamais deixou de 
circular nesses anos todos.

-“Hoje estamos no 
número 530. Foram mais 
de duas décadas de muita 
luta, atravessando crises 
econômicas e muitas di-
ficuldades para colocar, 
quinzenalmente nas ruas 
o Jornal de Itaipava. É 

uma grande responsabi-
lidade, já que todo jor-
nal tem seu viés social. 
Além de levarmos infor-
mação, também somos 
prestadores de serviços, 
um canal onde os leito-
res podem se manifestar, 
expondo problemas e 
cobrando soluções dos 
poderes”, disse Cida 
Garcez.

Portal
Há alguns meses o 

Jornal de Itaipava lançou 
seu portal de notícias 
que já conta com quase 
cem mil visitas. Aliado 
às redes sociais, o novo 
veículo vem agregan-
do valor às matérias e 
anunciantes. O portal, 
atualizado diariamente, 
traz até o leitor uma va-
riada gama de editorias, 
trazendo informações não 
só da nossa região, mas 
de todo o Brasil.

A capa
da primeira

edição, 
lançada em 
01/02/1999.
De lá pra cá 
pra foram 

530 edições 
quinzenais, 

ininterruptas.


