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Tem início o governo provisório em Petrópolis

Foto: divulgação

O

vereador Hingo Hammes (DEM), presidente eleito da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, tomou posse como prefeito
interino de Petrópolis e já
começou a montar sua
equipe de governo.
Hammes é o primeiro
presidente da Câmara
Municipal da história a assumir o cargo de prefeito
no início do mandato, o
que ocasionou também
mudanças de cadeiras na
casa. Veja como ficou a
composição do Legislativo
e da Mesa Diretora.

Mais 44 mil kits pedagógicos Professor da PUC lança App
são adquiridos para este ano e site para análise das águas

G

overno de Bernardo Rossi adquiriiu mobiliário, ventiladores, material
esportivo e pedagógico para escolas e CEIs do município em 2021.

O

projeto permite que moradores se cadastrem para receber instruções para coleta, envio e análise, 100% gratuita, da água de poços.
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Bomtempo toma posse
como deputado na Alerj

Onde o progresso
material nos levará?

Chef petropolitano
Dan Mattos participa
de websérie

Por Carlos Gama

 SAÚDE

Os Pulmões e a Covid-19

Foto: Bruno Wanderley
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 PONTO DE LUZ

O

prefeito eleito de
Petrópolis foi convocado pela Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro, no último
dia do ano, na qualidade
de primeiro suplente do
PSB na casa.

Foto: divulgação

Carnês de IPTU 2021 estão
disponíveis ao contribuinte

Q

uem não recebeu o carnê pode ter acesso
à segunda via de forma on line ou ainda na
central que será implantada no térreo do Centro
de Cultura Raul de Leoni.

Por dr. Mauro Zamboni
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ONDE O PROGRESSO
MATERIAL NOS LEVARÁ?

esde os tempos imemoriais o ser humano
foi se impondo sobre a
Natureza, e, à medida
que foi evoluindo sobre a
face da Terra, caminhou
enfrentando diariamente
situações novas, absolutamente inesperadas, que,
com o passar dos séculos,
nos conduziu a infinitas, e,
muitas vezes, profundas
reflexões.
Essa realidade sempre foi fácil de constatar
e até mesmo de prever,
mas sem maiores consequências, em virtude do
atraso que então todos se
encontravam.
A vida dos seres mais
primitivos até os nossos
dias incontestavelmente
se caracterizou por explorar sistematicamente a
Natureza. As eras se sucederam e, com o passar
do tempo, os mais bem
aquinhoados passaram a
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explorar a Natureza, destruindo sistematicamente
o meio ambiente em que
viviam.
A agressão à Natureza foi, quase sempre,
realizada sem maiores
consequências por parte
dos proprietários de terras
ou de riquezas.
Os mais bem aquinhoados econômica e financeiramente agrediam
sistematicamente a Natureza, gerando consequências indesejadas, e por
vezes não esperadas, mas
de grande consequência
para o meio ambiente em
que viviam.
A partir de um tempo
não determinado, porém,
quando a agressão se tornou inevitável, freqüente
e sistemática, a Natureza
começou a reagir, gerando
o desaparecimento de fontes
de água, e a escassez de
espécies vegetais e animais.

OS PULMÕES E A COVID-19

or ser um vírus respiratório, o Sars-Cov-2,
causador da Covid-19,
impacta principalmente os
pulmões – especialmente
as células dos alvéolos,
onde ocorre a troca de
gases (oxigênio e gás carbônico) entre o pulmão e
a corrente sanguínea. Os
pulmões são os órgãos
mais atingidos pela doença
e podem até sofrer lesões
permanentes. Entretanto, o
vírus pode atacar também
o coração, o cérebro, os
rins e outros órgãos.
Nos pulmões, o vírus
infecta as células dos alvéolos, se multiplica, mata
a célula hospedeira e é
liberado para contaminar
outras células.

O vírus também causa uma lesão na parede dos vasos sanguíneos
pulmonares e nas células
sanguíneas favorecendo
o surgimento de múltiplasáreas de trombose nos pulmões. Isto leva o paciente
sentir cansaço, falta de ar
e queda progressiva nos
níveis de oxigenação do
sangue. Com a progressão da doença mais áreas
dos pulmões são comprometidas e muitas vezes
o paciente necessita de
tratamento em Unidade de
Terapia Intensiva com o uso
de ventiladores mecânicos.
Estas alterações pulmonares quando extensas
e associadas a ventilação mecânica prolongada

l

EXPEDIENTE:

Os cientistas estão
preocupados com a reação da Natureza sobre a
face do nosso Planeta e,
muitos artigos já foram
publicados nos meios científicos discutindo quais os
melhores meios, os mais
econômicos para explorar
as riquezas dos planetas
mais próximos!
Ocorre, porém, que
devemos ser rigorosos
nessas atitudes prevendo
possíveis consequências
com a destruição de recursos não renováveis e,
sobretudo, da poluição que
vem afetando nosso clima
de forma incontestável.
Essas reflexões nos
conduzem a outras conclusões. Sabemos que nosso
planeta está passando
por profundas mudanças
climáticas. Será que outros
planetas da órbita do Sol
já não passaram por idênticas situações e hoje em
dia não possuem a necessária e indispensável água
para manter a vida como a
conhecemos?
As florestas estão sendo dizimadas, sem que
os administradores, os
dirigentes e a população
em geral se conscien-

tize de que a temperatura está se elevando,
sistematicamente?
Os oceanos estão ficando repletos de plásticos. Anúncios nas redes
de televisão informam que
os cientistas alertam que,
se nada for mudado, daqui
a 50 anos, nos oceanos
teremos flutuando mais
plásticos do que peixes! E
que consequências tiramos
dessas conclusões?
As florestas estão sendo dizimadas. A temperatura sobre a Terra vem
subindo em quase todos
os continentes. Quando
aprenderemos a viver em
paz com a Natureza?
É simples. Somente
quando vivermos sob as
denominadas Leis Morais.
Sabemos que a resposta é simples, mas a
implantação delas vai
demorar.
E será difícil, mas
acontecerá!
Elas farão a paz ser implantada em todo o Planeta
e na consciência de cada
um de nós, em especial.
Elas nos trarão a paz e a
vida que tanto desejamos.
Completaremos no
próximo artigo.

podem ser responsáveis
pelo surgimento de fibrose pulmonar que é uma
formação anormal de tecido fibroso ou cicatricial
e são áreas de pulmão
não funcionantes. Nestes
casos os pacientes podem
ficar com a capacidade
respiratória comprometida
para o resto da vida. E
importante, as alterações
radiológicas tais como a
distorção do parênquima
pulmonar e a alteração
na função pulmonar podem não se correlacionar
com os sintomas clínicos
da doença e alterações
causadas pelo vírus nos
pulmões observadas pela
tomografia computadorizada do tórax podem permanecer por muito tempo ou
se tornarem permanentes.
Um alerta aos fumantes: o tabagismo por si
só causa um processo
inflamatório crônico das
vias aéreas. Conhecida

por Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
tem como representantes
o enfisema pulmonar e a
bronquite crônica. Os portadores dessas doenças
quando infectados pelo
vírus da Covid-19 apresentam as formas mais graves
da infecção. Portanto, mais
um estímulo para que se
pare de fumar.
Lembrem-se que esta
é uma doença que até
momento não dispõe de
tratamento específico e que
as vacinas, já uma realidade em muitos países,
ainda não se encontram
disponíveis no nosso.
Portanto, sejam precavidos: usem a máscara,
mantenham o isolamento
social evitando as aglomerações e usem o álcool em
gel. É a única maneira de
contermos a disseminação
do vírus, nos protegendo,
protegendo nossos familiares e as demais pessoas.

Dr. Mauro Zamboni Pneumologista
Especialista - UERJ e SBPT. Mestrado e Doutorado - UFF
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O Itaipava Tênis Clube está localizado
no meio das montanhas, num dos
melhores climas da região serrana.
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Prefeito interino Hingo Hammes anuncia nomes para a equipe

E

leito presidente da
Câmara Municipal
em votação realizada no
dia 01/01, o vereador Hingo Hammes (DEM) é o
primeiro presidente da
Câmara Municipal a assumir interinamente o cargo
de prefeito no início do
mandato. A posse como
prefeito é uma determinação do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE-RJ), seguindo o que prevê a Lei
Orgânica Municipal em
casos de impossibilidade
do nome mais votado nas
eleições municipais assumir o cargo.

O prefeito interino
anunciou alguns nomes
do seu governo: além do
tenente-coronel Gil Kempers, que assumiu a Secretaria de Defesa Civil e
Ações Voluntárias, foram
confirmados também Fábio Alves para a Procuradoria Geral do Município;
Alex Christ para a Controladoria; Fábio Júnior
como Secretário-Chefe de
Gabinete; Fernanda Ferreira na Coordenadoria
de Relações Institucionais
e Juliana Fernandes na
Coordenadoria de Comunicação. Pedro Mattoso

Educação: Mais 44 mil kits
pedagógicos são adquiridos

O

s alunos da rede municipal de Educação
receberão mais um kit pedagógico. A entrega será
possível graças ao investimento do poder público na compra de material
individual para os mais de
40 mil estudantes matriculados na rede de ensino. Os
conjuntos com lápis, borracha, caderno, cola, lápis
de cor, tesoura e demais
artigos necessários para os
estudantes, de acordo com
o ano de escolaridade, já foram entregues no depósito
da Secretaria de Educação.
Além disso, mobiliário,
ventiladores, material pedagógico e itens específicos
para a educação infantil
também foram comprados
para serem entregues na
rede no próximo ano.
Só de kits pedagógicos
são cerca de 44 mil. Receberão os conjuntos tanto

os alunos dos Centros de
Educação Infantil, quanto
os das escolas e EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Os kits foram adquiridos
através de adesão a uma
ata de compras do FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
No depósito da educação há ainda produtos
novos para a rede: mobiliário, ventiladores, material
pedagógico e itens específicos para a educação
infantil. Grande parte já
foi entregue na rede, mas,
ainda há itens no estoque
para serem entregues na
rede no próximo ano.
Além do material
que ficará no depósito da
Secretaria de Educação,
a gestão Bernardo Rossi
adquiriu ainda mais 16
novos ônibus que deverão ser entregues à rede
em 2021.

será o secretário municipal de Fazenda. Além
desses, Maurício Hoelz
Veiga, será o secretário
municipal de Obras e
Regularização Fundiária
e Rodrigo Claudio Ribas,
assume a Secretaria de
Administração e Recursos Humanos e Aloísio
Barbosa Filho assume
a Secretaria de Saúde.
A eleição de Hingo para
a presidencia da Câmara
de Vereadores promoveu
uma dança de cadeiras
na casa. O vereador Fred
Procópio (PL), vice-presidente, assumiu a vaga

Foto: ASCOM / CMP

de Hingo na mesa diretora
pelo período em que o
mesmo ocupar a prefeitura e o vereador Maurinho
Branco (DEM), suplente,
assume a vaga de Hingo
na casa, também de forma
provisória.

A mesa diretora da
Câmara ficou da seguinte
forma: para a segunda
vice-presidência, o vereador Júnior Coruja (PSD),
Yuri Moura (PSOL) foi
eleito primeiro-secretário
e Júnior Paixão (DC) foi

eleito segundo-secretário.
Outra mudança de
última hora na Câmara
Municipal foi a entrada
do suplente Gil Magno
(DC) no lugar do vereador
eleito Paulo Igor, falecido
no dia 31 de dezembro.

Professor do Departamento de Química do CTC/PUC-Rio
lança aplicativo e site que oferece análise grátis da água

O

projeto “Poços da
Serra”, liderado
pelo Laboratório de
Águas (LabAguas), do
Departamento de Química (DQ), do Centro
Técnico Científico da
PUC-Rio (CTC/PUC-Rio), com apoio do
CNPq e da Faperj, encontrou taxas de urânio 30 vezes mais altas
do que o normal em
amostras de água de
poços artesianos profundos de municípios
da Região Serrana do
RJ, como São José do
Vale do Rio Preto, Petrópolis, Teresópolis
e Magé, entre outros.
Segundo os resultados
obtidos, apenas os poços profundos (maiores do que 80m) apresentam esse problema
(poços mais rasos e

minas d´água não).
Para conscientizar a
população da necessidade da avaliação da
extensão da contaminação, o laboratório desenvolveu, em parceria
com o Departamento de
Informática do CTC/
PUC-Rio, o aplicativo
para Android “Poços da
Serra” e o site www.pocosdaserra.com. Por
meio deles, quem tiver
poço(s) acima de 80m,
pode se cadastrar e solicitar ao LabAguas análises grátis da água. O
laboratório irá enviar,
sem nenhum custo, o
material necessário
e todas as instruções
para coleta da água e
envio das amostras à
PUC-Rio.
Desde 2018, o LabAguas, coordenado

pelo Prof. José Marcus
Godoy, vem avaliando a radioatividade
em águas subterrâneas dessa região e o
estudo chegou a ser
publicado Journal of
the Brazilian Chemical Society (JBCS). A
quantidade de urânio
encontrada, foi de até
930 microgramas por
litro d’água. O limite
existente na legislação

brasileira, que segue
as recomendações da
Organização Mundial
da Saúde, é de apenas 30 microgramas
por litro d’água. “A
causa é geológica: o
urânio, presente nas
rochas, se dissolve
na água e, por ser um
metal pesado, pode
c a u s a r p ro b l e m a s
no fígado”, revelou
Godoy.
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Receitas Amigas 2 – Livro em prol
do Projeto Social De Grão em Grão

E

m tempos de isolamento social devido
ao covid19, Maria Elisa
Modiano lançou o projeto
Receitas Amigas - Volume 2. Esse livro é uma
brincadeira de troca de
receitas onde vários amigos compartilham seus
pratos mais populares
para integrar o segundo volume da coleção
“Receitas Amigas”, com
renda em benefício do
Projeto Social De Grão
em Grão, em Nogueira.
A autora Maria Elisa
Cesario Alvim Modiano
é carioca e arquiteta.
Desde 2002 mora em
Nogueira, Petrópolis,
onde criou o Projeto
Social De Grão em Grão
em 2006. Na direção
do projeto desde então,
organizou centenas de
atividades de benfeitoria para a comunidade,
incluindo cursos profissionalizantes, ensino de
informática, idiomas,
esportes, técnicas culinárias e muito mais. Em
2007 aventurou-se a escrever o primeiro livro
como meio de arrecadar

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

fundos para o projeto.
Juntou as melhores receitas culinárias da família e
dos amigos no livro "Receitas amigas".
As vendas foram um
grande sucesso, o livro
esgotou-se rapidamente
e desde então ela vem
juntando material para um
segundo volume.
O livro contempla
210 receitas para várias
ocasiões. Tem Bacalhau,
Folhado de salmão, Couscous com camarão, Quiche, Risoto, Torta de nozes
e Crumble. Outras são
receitas mais contemporâneas como Risoto de quinoa com vagem francesa
e cogumelos, Dadinho de
tapioca, Curry tailandês.

Não ficaram de fora quitutes clássicos como Coq
au vin, Paella, Bouef
bourguignon e Tiramisú.
Além de maravilhas da
cozinha brasileira como
bobó de camarão, feijão tropeiro, moqueca,
camarão com catupiry,
brigadeirão, pudim de
aipim e manjar de coco.
O faturamento com
as vendas será revertido
em doações para o Projeto Social De Grão em
Grão. O preço de capa
do livro é de R$ 39,90 e
está à venda na Gallerya
Bookshop, Estr. União
Indústria 11000 - Itaipava; na Livraria Nobel – Rua 16 de março
399, Centro; na Oﬃcina
Floreale & Bistrô - Estr.
União e Indústria 9600,
Itaipava e na Paróquia
de Nogueira - Av. Leopoldina 590, Nogueira.

J

unior Coruja (PSD), novo vereador eleito pelos distritos, ocupará também
a segunda cadeira da vice-presidente da Câmara Municipal de Petrópolis
para o biênio 2021/2022 . Na foto acima, Junior esta com sua esposa Idaiane
Neves, fisioterapeuta e ex-conselheira tutelar dos distritos, e a filha do casal
Maria Clara Machado, no dia da eleição da mesa diretora na CMP.

Exposição XIX, XX, XXI celebra
a reabertura da Casa de Petrópolis

A

Casa de Petrópolis
abriu suas portas
e está apresentando a
Exposição XIX, XX,
XXI com três gerações
de artistas consagrados.
Como um marco
cultural da cidade, a
Casa de Petrópolis tem
seu imaginário já consolidado tanto para o
público petropolitano
como para os turistas.
Para celebrar a sua
reabertura, a Casa de Petrópolis recebe três gerações de artistas, criando
uma ponte entre o passado, presente e futuro.

Foto: Divulgação

A exposição apresenta ao
público obras de artistas
de importância histórica
para as artes plásticas no
Brasil, sendo algumas
delas de artistas residentes em Petrópolis. Essas
obras, que normalmen-

te só podiam ser vistas
no ateliê do artista Luiz
Aquila, idealizador da exposição, estarão acessíveis
ao público na exposição
presencial, respeitando
todos os protocolos de
segurança sanitária da
pandemia.
A exposição “XIX,
XX, XXI” apresentará um
pequeno panorama da arte
moderna e contemporânea
brasileira, com obras realizadas a partir da segunda
metade do século XX e
também do séc. XXI, abrigadas por uma edificação
do século XIX.
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Websérie ambientada em Secretário conta com
a participação de chef de cozinha petropolitano
Foto: Divulgação

A

região de Secretário virou
palco de uma websérie ambientada no Natal e que conta
a história do casal Lia e Thalita,
que querem resgatar o relacionamento. São quatro episódios,
que já estão no ar (pelo canal no
youtube) e que trazem as delícias
do chef de cozinha Dan Mattos,
do Le Coq Bistrô, em uma participação especial.
“Poucos sabem, mas minha
formação foi nas artes. O meu
lado criativo e questionador eu
trouxe do tempo que passei no
teatro e na fotografia. Então
participar da websérie foi reviver
uma paixão que estava adormecida é o mesmo frio na barriga de
quando pisei no palco do teatro
pela primeira vez”, disse o chef
de cozinha.
A websérie é uma produção
da Linha Produções com direção
e roteiro de Thaiane Soares. No
elenco estão Gil Abreu e Angélica
Morango (ex-bbb). A história se
passa na época do Natal, momento em que Lia acredita ser o
ideal para a reconciliação.
Para o chef de cozinha a participação na websérie "Contos de
Natal", é uma forma de divulgar Petrópolis e, principalmente, a região
de Secretário. “A internet hoje tem
um poder de atingir pessoas em
toda parte do país e até do mundo.
Quem sabe um dia nossa cidade se
transforme em uma Petrowoods,
pois potencial nós temos”, ressaltou
Dan Mattos.
O chef acrescenta que é
preciso mais incentivos e criar
mecanismos para que as empre-

sas se interessem por Petrópolis.
“Nossa cidade foi e vem sendo
cenário de novelas, filmes e séries. No entanto, nos falta reconhecer esse potencial. Petrópolis
tem locações incríveis e para
isso precisamos investir e criar
incentivos para que as empresas
de audiovisual, tanto da nossa
cidade quanto de outras, venham
desenvolver projetos em nossa
região”, pontuou o chef.
Dan Mattos, que já recebeu um
prêmio nacional concedido pelo
Ministério do Turismo com o projeto da Rota Turística de Secretário,
acredita que o incentivo à cultura,
assim como ao turismo, também
gera emprego e renda para a
cidade. “Precisamos trabalhar e
entender a cultura como uma economia. Nossa cidade pode e deve

investir nas artes, no teatro, no
audiovisual. Precisamos fomentar
a cultura não apenas como lazer,
mas como um negócio, uma indústria com grande poder de geração
de recursos. Se trabalharmos para
que Petrópolis se torne um pólo
produtor de cinema, todos os outros setores da nossa cidade irão
lucrar e ainda teremos um novo
setor que poderá gerar empregos
diretos e indiretos. Sem contar a
divulgação da cidade no país inteiro fortalecendo nosso turismo e a
nossa economia”, concluiu o chef.
Serviço:
Contos de Natal
Canal Youtube: Linha
Produções
Link: https://www.youtube.
com/watch?v=srAyRTCvxXk

6

PASSATEMPO / ESPORTES

De 01 a 15 de janeiro de 2020

JORNAL DE ITAIPAVA

Foto: divulgação

SALADA DE GRÃO DE
BICO E ALHO PORÓ
Essa salada de grão
de bico com abobrinha,
alho poró e pimentão
é uma alternativa ao
alface de todo dia. Bem
temperadinha com tomilho e salsinha fica
uma delícia!

vermelho em cubos; 1
xícara de abobrinha com
casca em cubos; 2 xícaras
de grão de bico pré-cozido;
50 ml de azeite; 70 ml de
vinagre; Salsinha e tomilho
picados a gosto; Sal e pimenta a gosto.

Ingredientes: 1 alho
poró em fatias finas;
1 xícara de pimentão

Modo de preparo: Refogue o alho-poró no azeite
e acrescente o pimentão;

2021 começa com um Fla x Flu muito importante. O Fla luta pelo título contra o São Paulo
e o tricolor carioca para se manter na pré-Libertadores. Só a vitória interessa aos dois. Empate
vai ser derrota.

Deixe até murchar e junte
a abobrinha e o grão de
bico; Coloque o vinagre e
desligue o fogo;
Leve à geladeira e quando estiver frio tempere
com o sal e a pimenta e

acrescente o tomilho e
a salsinha picados.
Dica: você pode incrementar a salada adicionando tomates cerejas
ou pepinos em cubos.

PRESENTE

Na manhã de seu aniversário,
uma mulher disse ao marido:
- Sonhei que você me dava um
colar de diamantes. O que acha
que isso signiﬁca?
- Talvez você descubra hoje
à noite - respondeu ele,
enigmaticamente.
Naquela noite, o homem chegou
em casa com um pequeno pacote
e o entregou à mulher. Ela rasgou
o papel de embrulho, ansiosa, e
encontrou um livro: O signiﬁcado
dos sonhos.
***

FUNÇÃO

O diretor da empresa pergunta ao
novo funcionário:
– O contador já lhe disse qual é
sua tarefa aqui na empresa?
– Sim. Acordá-lo toda vez que
eu perceber que o senhor está
vindo.
***

PROFISSÃO

Dois amigos estavam conversando
num bar quando um falou:
-Meu pai insiste que eu faça Direito e seja um bom advogado.
-Que bom, vai querer seguir a
proﬁssão do velho?
-Não, ele quer que eu tire ele da
cadeia.

Essa semana vai ser quente com as semifinais da Libertadores. O Santos pegará o Boca,
rememorando os clássicos da década de 60.
Já o instável Palmeiras terá pela frente o River
Plate, melhor time sul-americano nos últimos
cinco anos. Vai pegar fogo...
Botafogo namorando sério com o rebaixamento. Continuando como está vai dar casamento.
Já o Vasco, mesmo com a saída do técnico
português, tem mais chances de se salvar, pois
depende de poucos resultados positivos.
Outro grande clube com problemas é o Cruzeiro. Dificilmente conseguirá subir para a Primeira
Divisão, amargando mais um ano na turma dos
times da série B. Com a chegada dos rebaixados desse ano com prováveis outros grandes, a
disputa no próximo ano ficará mais difícil ainda...
Futebol Americano chegando nos playoﬀs
com grandes chances para o Green Bay levar o
título. O melhor time atual da NFL disputará todos
os jogos, até o Super Bowl, em casa, com frio e
neve, além de ter o melhor time...
Começo da NBA bem atípico, com derrotas
acachapantes de vários times, indiscriminadamente. Será ainda por causa da COVID? Vamos
aguardar engrenar mais para ter uma noção melhor sobre as probabilidades desse ano.
Copa do Brasil vai ser decidida entre Palmeiras e Grêmio. Mais uma boa chance para o
técnico Renato se manter no time gaúcho como
uma lenda viva. Faz um bom trabalho há cinco
anos, embora bem menor do que ele acredita...
Discussão de racismo continua forte no futebol brasileiro. Vamos ver até aonde a CBF consegue chegar sem se envolver e tomar decisões
sobre esse assunto tão grave.
Confirmada para esse ano as Olimpíadas de
Tóquio. Esperamos que arrumem um jeito de que
nada prejudique as competições, porque fazer
apenas por obrigação será uma decepção enorme
para quem gosta de esporte...
Excelente 2021 para todos nós, com saúde e
paz, mesmo nessa fase conturbada.
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O Linha Verde solicita a população
que continue denunciando ilícitos
ambientais em todo o Estado do Rio

7

08

De 01 a 15 de janeiro de 2020

JORNAL DE ITAIPAVA

Rubens Bomtempo toma posse como Carnês do IPTU 2021 já disponíveis
deputado na Assembleia Legislativa pela internet e no Centro de Cultura

O

prefeito eleito de
Petrópolis foi convocado pela Assembleia
Legislativa, no último
dia do ano, na qualidade
de primeiro suplente do
PSB e assumiu, no dia
04/01, o mandato de deputado estadual devido
ao afastamento do deputado Renan Ferreirinha,
que assume o cargo de
secretário municipal de
Educação da cidade do
Rio de Janeiro.
A posse aconteceu
no gabinete da presidência da Alerj, junto com
outros suplentes, que
também assumiram seus
mandatos. Quanto ao
julgamento do Agravo
Interno, pelo plenário do
TSE, o recurso deverá ser
votado até março e, sendo vitorioso, Bomtempo
assumirá a Prefeitura de
Petrópolis.
O recesso parlamen-

Foto: Divulgação

tar da Alerj vai até a primeira semana de fevereiro, quando a Casa elege a
nova mesa diretora. Por
causa da pandemia, não
houve interrupção dos
trabalhos em julho do ano
passado.
"A Alerj será mais
uma trincheira de luta
para fazer com que a
justiça e a verdade prevaleça. O tempo que eu estiver aqui estarei lutando
pelo povo do nosso Estado e principalmente pela
minha querida Petrópolis", disse Bomtempo em

sua página no Facebook
Ao todo, são sete mudanças: Adriana Balthazar
(Novo), Wellington Jose
da Silva (PMB), Célia
Jordão (Patri) e Noel de
Carvalho (PSDB) terão
um gabinete definitivo,
já que Chicão Bulhões
(Novo) renunciou para
trabalhar com Eduardo
Paes (DEM), e Marina
Rocha (PMB), Renato
Cozzolino (PP) e Welberth Rezende (Cidadania)
são os novos prefeitos,
respectivamente, de Guapimirim, Magé e Macaé.

O

s contribuintes têm
até a próxima terça-feira, dia 5, para pagar a
cota única do IPTU 2021
com desconto de 9%.
Os carnês começaram a
ser distribuídos em dezembro pelos Correios e
quem não recebeu pode
ter acesso à segunda via
do IPTU 2021 no site da
prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br) ou na central
que será montada no térreo do Centro de Cultura
Raul de Leoni, a partir
desta segunda-feira, dia
04, das 9h às 17h.
“O IPTU é a principal fonte de receitas do
município e é fundamental para o pagamento dos
custos operacionais e
investimentos em infraestrutura na cidade. Então
quem puder aproveitar
o desconto e adiantar
os pagamentos estará
ajudando o município”,

Foto: Divulgação

lembrou o prefeito interino Hingo Hammes.
Para os contribuintes que optarem pelo
pagamento mensal, a
primeira parcela do tributo vence no dia 20 de
janeiro. A correção do
IPTU 2021 foi de 3,14%.
Como foi feito nos anos
anteriores, para facilitar o
acesso dos contribuintes,
a Secretaria de Fazenda
disponibilizará a emissão
do boleto pela internet.
Para imprimir o boleto de
pagamento, o interessado
deve informar apenas o

número de inscrição do
imóvel. O boleto disponível pela internet é mais
uma forma de facilitar a
vida do contribuinte, que
pode imprimir o boleto
em casa, no seu trabalho,
ou onde estiver, principalmente em tempos de
pandemia.
As negociações de
dívidas ativas continuam a
ser realizadas na Procuradoria Geral, que funciona
na Avenida Koeler, 260,
anexo B, segundo andar,
de segunda a sexta-feira,
das 12h30 às 18h30

