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Conheça a mais nova
sensação de Itaipava

Com o final da concessão da Concer, o DNIT vai assumir a rodovia e o pedágio deixará de ser cobrado. Uma bancada de deputados 
federais do Estado do Rio de Janeiro, liderados por Vinicius Farah, está se mobilizando para destinar emenda para garantir que o 
órgão tenha recursos para operar com ambulâncias, reboque, equipe e prestar demais serviços aos usuários da rodovia. Página 03

Obras de recuperação da Estrada União e 
Indústria tem o primeiro trecho concluído 
Em sete meses, os trabalhos avançaram em 26,5%. São 6,5 quilômetros (entre a Barão do Rio 

Branco e o Roseiral) onde a pavimentação e sistema de drenagem já estão concluídos.
Página 03

LNCC identifica coinfecção 
por linhagens do Coronavírus

Página 08

Amostras foram coletadas no Sul do Brasil e 
depositadas em bases internacionais, além 

de submetidas, por meio de um estudo, em um 
periódico científico. O trabalho foi realizado pelo La-
boratório de Bioinformática do LNCC em Petrópolis.
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MANTENHAMOS A 
ESPERANÇA, TUDO PASSA!

Pelo que informam as 
estatísticas, o ano de 

2020 ficará definitivamente 
marcado na história como um 
ano de péssimas lembranças 
e de grandes sofrimentos, 
quando praticamente todos 
os terrestres sofreram com 
a ação nefasta de um vírus 
com uma mortandade gi-
gantesca que a maioria dos 
encarnados quer definitiva-
mente ver superada.

Superada sim, mas não 
esquecida, pois sua ação 
nefasta e cruel deixou tantos 
sofrimentos, tantas desen-
carnações, que um impor-
tante trabalho certamente 
caberá a todos aqueles que 
vierem a registrar na história 
o medo, a angústia e o de-
sespero, não só dos doentes, 
e dos falecidos, mas também 
de seus parentes e amigos!

Homens e mulheres, 
que julgavam que as pestes 

ou pandemias estavam ex-
tintas com o desenvolvimen-
to da ciência, e que apenas 
seriam registrados pela his-
tória, ficaram assombrados.

Apesar de toda a tecno-
logia, o morticínio foi assusta-
dor. Os cientistas, com fé no 
desenvolvimento tecnológico, 
julgavam que tal morticínio 
não mais poderia ocorrer!... 

O que nos resta fazer? 
Na verdade, restou para nós, 
humanos, uma triste, mas 
importante lição: devemos 
enfrentar a realidade, lutando 
contra o eventual surgimento 
de novos vírus! Não destrua-
mos a Natureza!

Começando esse ob-
jetivo, temos que esperar o 
tempo passar, analisando 
nossas posições. Como Deus 
permitiu que um sofrimento 
tão assolador surgisse sobre 
a Terra?

Estas questões são ana-

lisadas pelos religiosos, mas 
divergentes entre si.

O Livro dos Espíritos, 
base da Doutrina Espírita, pu-
blicado na França em 1857, 
foi formado com perguntas e 
respostas dos Espíritos.

Naquela época, como 
hoje, os desencarnados insis-
tiam em dizer que os homens 
não deveriam ficar surpresos, 
pois a reencarnação é uma lei 
muito simples. 

São Paulo afirmou: “Não 
erreis: Deus não se deixa es-
carnecer; porque tudo o que o 
homem semear, isso também 
ceifará” (Gal 6,7). 

Assim, através de suces-
sivas reencarnações, os Es-
píritos evoluem da ignorância 
até ao conhecimento total das 
leis que nos regem.

A lei da reencarnação 
assim atinge a todos, sem 
exceções. Uma lei essen-
cialmente justa e os Espíritos 
desencarnados podem pedir 
para escolher as provas que 
terão que passar. Isso se 
tiverem mérito, é claro.

Em muitos casos os 
pedidos são aceitos, mas 
cada caso é analisado deti-
damente. Se aproveitarmos 
nossas vidas para fazer o 

bem, praticando o amor ao 
próximo cumpriremos a meta 
e assim estaremos evoluindo. 
É o que ensinam as questões 
de ‘O Livro dos Espíritos’ de 
número 258 até 273, sob o 
título “Escolha das Provas”.

E ainda mais: sob o título 
‘Flagelos destruidores”, os 
Espíritos ensinam a razão de 
tamanhos sofrimentos. (Livro 
dos Espíritos questões 737 
a 741).

A morte é o fim da matéria 
que constitui o corpo físico. 
Não do Espírito que nele viveu. 
Todo Espírito tem o seu ‘Corpo 
Espiritual’ que registra, indele-
velmente, e para sempre, tudo 
o que tiver passado, nessa e 
em vidas anteriores.

Sem essa verdade Deus 
não seria justo e bom. E não 
fiquemos surpresos. 

Todos nós, sem exceção, 
além do corpo físico temos 
SEMPRE o nosso ‘corpo espi-
ritual’, também estudado sob o 
nome Perispírito.

Só assim podemos afir-
mar que Deus é infinitamente 
justo e misericordioso.

Fomos criados para ser-
mos felizes e eternos, pois 
somos criação divina.

AS VACINAS E A COVID-19

Dr. Mauro Zamboni  Pneumologista                                                                                                
Especialista - UERJ e SBPT.  Mestrado e Doutorado - UFF 

Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp

A atual pandemia mundial 
da COVID-19 estimulou 

a comunidade científica inter-
nacional a buscar respostas 
em termos de tratamento e 
vacinas para controlar o novo 
coronavírus (SARS-CoV-2).

Até agora, não existe 
nenhuma medicação espe-
cífica para o tratamento da 
Covid-19. Nenhum tratamen-
to “precoce” ou definitivo é 
eficaz contra SARS-CoV-2.

A única maneira de con-
trolar o vírus e a doença por 
ele causada é o uso das va-
cinas, maciçamente em toda 
a população. No Brasil temos 
disponíveis, até o momento, 
duas delas: a Coronavac/
Butantan e a Oxford/Astra-
Zeneca/Fiocruz.  Pela nossa 
Constituição é obrigação do 
governo federal adquirir as 
vacinas e as distribuir por todo 
o território nacional vacinando 

rapidamente a maioria da 
nossa população. 

A experiência mundial no 
desenvolvimento de vacinas 
proporcionou, em tão pouco 
tempo, a criação de vacinas 
eficazes contra o coronavírus. 
Isto, em conjunto com inves-
timentos sem precedentes, 
apoio de organismos interna-
cionais e parcerias entre in-
dústrias farmacêuticas, univer-
sidades e agências sanitárias, 
possibilitou que em 10 meses 
após a identificação do agen-
te causador da COVID-19, 
o licenciamento de vacinas 
eficazes e seguras contra a 
doença em vários países. 

As vacinas preparam 
nosso corpo para prevenir 
uma infecção, vírus ou doen-
ça específica. Elas contêm 
fragmentos inativos ou en-
fraquecidos do causador da 
doença  que estimulam uma 

resposta pelo nosso orga-
nismo. Isso faz com que o 
sistema imunológico do corpo 
reconheça o invasor e produ-
za anticorpos para combatê-
-lo. Estes anticorpos evitam a 
doença ou caso você a tenha 
a terá nas suas formas mais 
brandas evitando a interna-
ção hospitalar e a morte. Os 
efeitos colaterais das vacinas 
são mínimos, geralmente dor 
discreta no local da aplicação 
ou febre temporária.

Depois da aplicação da 
vacina, nosso corpo produz 
anticorpos e você desenvolve 
imunidade a essa doença. 
Por isso, as vacinas são tão 
poderosas: ao contrário da 
maioria dos medicamentos, 
que trata ou cura doenças, 
as vacinas as evitam.

As vacinas são conside-
radas uma das maiores con-
quistas médicas do mundo 
moderno - evitando em torno 
de 3 milhões de mortes a 
cada ano e prevenindo mais 
de 20 doenças, de acordo 
com a Organização Mundial 

da Saúde.
São rigorosamente tes-

tadas antes de serem coloca-
das no mercado, com exames 
primeiro em laboratórios e 
em animais antes de serem 
submetidas a testes clínicos 
envolvendo pessoas. Em se-
guida, devem ser aprovadas 
por agências reguladoras de 
saúde, como a Agência de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) em 
nosso país. Como ocorre com 
todos os medicamentos, ris-
cos pequenos e controláveis 
existem com toda e qualquer 
vacina e/ou medicamento.  
Entretanto quando ocorrem 
geralmente são mínimos 
e inferiores aos benefícios 
proporcionados.

Portanto, não deixem de 
se vacinar contra o Coronaví-
rus. É a única maneira de con-
trolarmos esta epidemia em 
nosso país. E lembrem-se, 
mesmo vacinados, até que a 
maior parte de nossa popu-
lação esteja protegida, usem 
máscara e álcool em gel e 
evitem aglomeramentos.

  

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

 AGENDE UMA VISITA E VENHA 
NOS CONHECER!

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.
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A bancada de deputados 
federais do Estado do 

Rio no Congresso está se 
mobilizando para destinar 
emenda para garantir que o 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transporte 
(DNIT), que vai gerir a 
BR-040, tenha recursos 
para operar com ambu-
lâncias, reboque, equipe e 
demais necessidades para 
socorro e assistência aos 
motoristas. O DNIT vai as-
sumir a estrada no dia 1º de 
março com o fim do con-
trato da Concer, empresa 
que opera a via há 25 anos.  
Com o final da concessão 
dia 28 de fevereiro, o pedá-
gio deixará de ser cobrado.  
A previsão é de que o 
processo licitatório de uma 
nova concessionária seja 
finalizado em 2022.

“É grande a apreen-
são das cidades e dos 
usuários sobre a manu-
tenção e operação da via, 
por isso a iniciativa de 
garantir os recursos”, 
diz o deputado federal 
Vinicius Farah. O valor da 

Deputados federais querem verbas para 
DNIT gerir a BR-040 a partir de março 

emenda de bancada (que 
compreende 46 deputados 
fluminenses) está sendo 
definida e pode chegar a R$ 
50 milhões.

 “A meta é que seja 
uma emenda que possi-
bilite que o Dnit tenha 
condições de oferecer um 
serviço apropriado, con-
siderando 12 meses até 
que uma nova concessão 
esteja concluída”, afirmou 
Vinicius Farah apontando 
que a iniciativa é uma cons-
trução envolvendo todos 
os parlamentares sensíveis 
à importância da estra-
da para o Estado.  Todos 
os deputados estão sendo 
mobilizados para garantir 
de suas parcelas valores 

que, somados, alcancem o 
montante.

De acordo com a Fe-
deração das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan), entre 2013 a 2021, 
os prejuízos financeiros de-
correntes da falta de melho-
rias na rodovia, incluída aí a 
nova pista de subida da serra,  
serão de R$ 1,6 bilhão.

O parlamentar lembra 
que os municípios de todo 
o trecho até Juiz de Fora 
como Três Rios, Areal, São 
José do Vale do Rio Preto e 
Levy Gasparian dependem 
economicamente da estrada. 
“É preciso garantir uma boa 
operação neste momento, 
que a licitação para nova 
empresa seja ágil e que a 

concessionária que vencer 
esteja comprometida em 
manutenção das pistas 
atuais e com a nova subi-
da da serra”, disse Viní-
cius Farah lembrando dos 
prejuízos e impactos por 
toda a extensão da estrada. 
“Engarrafamentos por 
acidentes que ocorrem 
na subida da serra têm 
impacto nas outras cida-
des, por exemplo. É maior 
gasto de combustível, 
atraso em entregas, toda 
uma logística prejudica-
da, encarecendo preços 
finais aos consumidores. 
Para Petrópolis, o pre-
juízo é ainda maior com o 
Turismo sendo duramente 
atingido”, finalizou.

Em sete meses, as obras 
de revitalização da Es-

trada União e Indústria 
avançaram em 26,5%. São 
6,5 quilômetros (entre a 
Barão do Rio Branco e o 
Roseiral), onde a pavimen-
tação e o sistema de drena-
gem já estão concluídos. 

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura e 
Transporte (DNIT) divulgou 
a finalização do primeiro 
trecho avaliando como bem 
executado pela empresa San-
ta Luzia Engenharia. Agora 
a obra segue no trecho de 
Roseiral a Pedro do Rio. 

O desafio agora é exe-
cutar as obras com a estrada 
em pleno funcionamento 
e sendo o principal acesso 
para os distritos. Cinco 
cidades, além de Petrópo-
lis, se beneficiam da obra 

porque a estrada é ponto de 
ligação com a Cidade Im-
perial: Três Rios, Areal, São 
José do Vale do Rio Preto, 
Teresópolis e Friburgo. 

A revitalização é im-
portante para todos os mo-
radores, turismo, comércio 
e produção rural, e há mais 
de 30 anos a estrada estava 
sem obras. 

No total, a obra está or-
çada em R$ 40 milhões dos 
quais R$ 15 milhões foram 
liberados pela União para a 
execução do primeiro trecho. 
No trecho dos distritos, onde 
a obra irá avançar nas próxi-
mas etapas, estão previstas 
10 obras de contenção, além 
do sistema de drenagem e 
pavimentação, também são 
consideradas intervenções 
em calçadas, baias de ôni-
bus e sinalização.

Concluido  primeiro trecho 
da Estrada União e Indústria

O governo municipal, 
com as secretarias de 

Saúde e Educação, e em 
conjunto com a Câmara 
de Vereadores, o Sindicato 
dos Professores de Petró-
polis e Região (Sinpro), 
o Sindicato Estadual dos 
Profissionais da Educação 
do Rio de Janeiro (Sepe 
- Núcleo Petrópolis) e re-
presentantes de escolas 

particulares e da União 
Estadual de Estudantes 
Secundaristas (UEES-RJ), 
definiu os detalhes da reto-
mada das aulas em escolas 
públicas, particulares e uni-
versidades de Petrópolis. 
Em reunião foi confirmado 
que o calendário escolar 
será iniciado no dia 3 de 
fevereiro, para acolhimen-
to, com aulas remotas a 

partir do dia 8 de fevereiro. 
As aulas presenciais, com 
ensino híbrido, serão reto-
madas gradualmente em 5 
de abril.

A retomada das aulas 
presenciais deverá seguir 
o que prevê o plano de re-
torno das aulas, elaborado 
por um grupo de trabalho 
com a participação de dife-
rentes setores do segmento 

em 2020. O documento 
será revisado e atualizado, 
levando em conta as novas 
informações relacionadas à 
pandemia. 

O governo municipal 
anunciou a criação de um 
selo, o Escola Segura, cer-
tificando as unidades de 
ensino prontas para atender 
exigências para a reabertu-
ra das salas de aula. 

A reunião realizada 
no dia 29/01, serviu para 
a discussão dos últimos 
pontos do decreto. “O 
diálogo é sempre o me-
lhor caminho. Petrópolis 
tem um plano de retoma-
da detalhado. Está muito 
à frente de outros municí-
pios da região”, afirmou 
a representante do Sepe, 
Rose Silveira, ao lado 

de Daniel Salomão, que 
também representava o 
sindicato.

A secretaria anun-
ciou que a Plataforma 
"Educa em Casa", utili-
zada por alunos da rede 
municipal, foi remode-
lada e os alunos que não 
têm acesso à internet re-
ceberão, como em 2020, 
o material impresso. 

Aulas remotas voltam a partir de 8 de fevereiro e ensino presencial em 5 de abril

Foto: Divulgação
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Parceria pode revitalizar 
o Relógio das Flores

As aulas de ginásti-
ca, dança e alon-

gamento do Agita Pe-
trópolis retornam em 
fevereiro e o progra-
ma será ampliado para 
mais dois locais: Escola 
Municipal José Fer-
nandes (Alto da Serra) 
e Praça CEU (Posse). 
Dessa maneira, serão 
13 lugares atendidos 
pelas atividades: Con-

torno, Centro, Osvaldo 
Cruz, Bataillard, Ma-
dame Machado, Alto 
da Serra (CRJ), Vila 
Rica, Quitandinha, São 
Sebastião, Caxambu 
e Cascatinha. Os inte-
ressados em participar 
podem ligar para o (24) 
2233-1218 para outras 
informações.

Por enquanto, em 
virtude da pandemia do 

coronavírus, permane-
cem sendo realizadas 
atividades do Agita 
Petrópolis apenas para 
o público adulto. Cabe 
ressaltar que os locais 
em que acontecem as 
aulas são usados ta-
petes sanitizantes, ter-
mômetros e também 
é disponibilizado o 
álcool em gel para os 
alunos.

Fundada em 2012, 
a Xdaquestão Pro-

duções é uma empresa 
petropolitana de entre-
tenimento que atua na 
montagem de espetáculos 
com conteúdo histórico. 

Por mais que a produ-
tora tenha em seu portifó-
lio diversos profissionais, 
Maurício Araújo, Diretor 

Executivo da empresa, 
afirma que abrir uma se-
leção de atores é sempre 
muito importante, pois 
amplia a rede de contatos 
da empresa e pode ofe-
recer oportunidade para 
profissionais que ainda 
não fazem parte do cír-
culo de relacionamento 
da produtora.

Nesse momento a 
produtora vai selecionar 
pelo menos quatro atores 
que nasceram ou residam 
em Petrópolis.  Para parti-
cipar da seleção, basta en-
viar currículo, portifólio e 
fotos para o e-mail carla-
coelho.jornalista@gmail.
com ou para o WhatsApp 
(24) 99955-2730. 

Sem manutenção cons-
tante, um dos princi-

pais cartões-postais da Ci-
dade Imperial, o Relógio 
das Flores, poderá voltar 
a funcionar regularmente 
e encantar os moradores 
e milhares de turistas que 
o visitam. Administrado 
pelo município, o projeto 
de revitalização e con-
servação permanente do 

atrativo foi tema de uma 
reunião realizada, entre a 
Reitoria da Universidade 
e o secretário de turis-
mo da cidade, Samir El 
Ghaoui.

A ideia deste primeiro 
encontro foi estreitar os 
laços entre o poder públi-
co e a iniciativa privada 
para uma ação conjunta 
na recuperação e manu-

tenção do atrativo, que es-
tampa um dos imponentes 
prédios da UCP. 

A parceria público-
-privada pode garantir 
que o Relógio das Flores, 
que está perto de com-
pletar 50 anos, volte a 
embelezar a cidade com 
seu jardim e atrair o pú-
blico com o equipamento 
funcionando.

Através do assessor 
especial, Rogério El-

mor, designado pelo secre-
tário de turismo Samir El 
Ghaoui, foi formada uma 
comissão especial para 
discutir os principais pro-
blemas de trânsito de Itai-
pava, quando o sr. Jorge de 
Botton apresentou vários 
projetos já desenvolvidos 
e propostos para a União 
e Indústria e acessos à 
Itaipava na BR-040.

O momento é cru-

cial, pois o DNIT está 
reformando a estrada e 
o trecho do distrito de 
Itaipava não contempla 
as alterações almejadas 
pelos moradores. 

Existe um trabalho 
de médio e um de curto 
prazo, com pequenas in-
tervenções pontuais que 
já proporcionariam uma 
considerável melhora, 
com pouco investimento.  
Marcia Krauss da CP-
Trans, foi receptiva a 

iniciativa do grupo e se 
colocou a disposição para 
ajudar no que for possível 
para executar as mudan-
ças necessárias.

O grupo volta a se en-
contrar na próxima sema-
na para finalizar os trecho 
da reta de Itaipava e após 
isso, a comissão levará 
ao secretário de turismo 
para que ele articule com 
o prefeito e as outras se-
cretarias a execução das 
propostas.

Encontro busca alternativas 
para o trânsito de Itaipava

Produtora petropolitana 
em busca de novos talentos 

Agita Petrópolis retorna em fevereiro

Foto: Divulgação
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Itaipava e região contam com 
uma nova sensação para 

quem curte uma boa gastro-
nomia: o M&M Hot Burger, a 
mais nova hamburgueria da 
região, que chega com uma 
linha de sanduíches e demais 
lanches de dar água na boca 
e com preços inacreditáveis. 

Dentre as delícias que 
podem ser desgustadas no 
local ou por delivery estão 
uma super linha de hambur-
geres artesanais de todos 
os tipos e tamanhos, para 
matar sua fome, além de hot 
dogs, pão com linguiça, sal-
gadinhos, sorvetes e muito 
mais. Os combos da casa 
incluem bebida e batatas 
fritas, tudo com muita quali-
dade e rapidez!

Hamburgueria é a nova 
sensação nos distritos

externo, perfeito para aquele lan-
che ao ar livre nos dias quentes!

Além disso o M&M Hot Bur-
ger oferece espaço para festas 
infantis e sistema de drive-thru, 
onde o cliente nem precisa sair 
do carro para pegar seu lanche!

Estas e muitas outras delí-
cias esperam por você na Es-
trada União e Indústria, 10.513 
- Itaipava. O telefone para 
contato é o (24) 98828-7613.

Aberto todos os dias das 
11h às 23h.

Vale a pena conhecer!

Dentre as inúmeras op-
ções de hambúrgeres estão 
o Big Frango, M&M Bacon, o 
Big M&M, M&M Cheesburger 
e muito mais.  Há ainda op-
ções especiais de lanches para 
a criançada como o M&M Ham-
búrger ou o Doguinho Kids. 

No M&M Hot Burger to-
dos os ingredientes são de ex-
celência e a qualidade dos lan-
ches promete uma experiência 
incrível a cada mordida.

 A casa conta com estaciona-
mento e amplo espaço interno e 
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Tivemos a tão esperada final da Libertadores. 
Santos e Palmeiras, embora tenham merecido 
chegar às finais, fizeram um jogo medíocre. 
Foram os dois melhores times durante o torneio. 
Como disse meu amigo Gil Baiano, lá do Cliper, 
no Leblon, os dois mereceram chegar à final, mas 
a final não merecia esse jogo...

Pela irregularidade que vem jogando o ano 
inteiro, o Flamengo com alguma regularidade 
teria chegado à final da libertadores, e já seria 
campeão brasileiro há algumas rodadas.

Brasileirão cada dia mais próximo do Inter-
-RS, e tem apenas Flamengo e Atlético-MG como 
concorrentes. Faltam cinco rodadas, e qualquer 
bobeira tudo pode mudar.

O Vasco está tentando de tudo para não cair. 
Com Luxemburgo de técnico, se não inventar, tem 
boas chances de se manter na divisão especial 
do futebol brasileiro, mas vai passar sufoco.

A liberação de público para a Final da Li-
bertadores  foi feita sem critérios científicos, já 
que não teria problema se as cinco mil pessoas 
pudessem ficar espalhados pelas arquibancadas. 
Só abriram um setor e todos aglomeraram. Como 
não era jogo do Flamengo a repercussão não foi 
histérica, como deveria ter.

Botafogo praticamente rebaixado, merecida-
mente, com apenas quatro vitórias até o momen-
to. Tem que se preocupar muito, por que não terá 
mais a cota de TV de primeira divisão, e já tem o 
exemplo do Cruzeiro, que não conseguiu voltar 
para a primeira divisão.

Sensacional a final da Super 8, entre os me-
lhores do basquete brasileiro. Fla e São Paulo fi-
zeram um jogo maravilhoso, e no final o Flamengo 
venceu num jogo muito difícil. Ótimo nível para o 
esporte jogado aqui no Brasil.

A pandemia foi mudando muito as competi-
ções esportivas desde o ano passado e a principal 
ocorreu nas Olimpíadas. Não foram realizadas no 
ano passado, e dificilmente acontecerão nesse 
ano, podendo ser suspensas de forma definitiva. 
Muito triste não só pelo fato de não termos os 
Jogos, mas porque há atletas que realizariam um 
sonho e não terão outra chance, já que a disputa 
por vaga é dificílima em alguns esportes.

CASAL I
A moça pede uma prova de amor 
para o noivo.
- Amor, você me ama de verdade?
- Claro, amor!
Então, prove!  Lute com um pitbull 
por mim!
- Mas, amor... vou me machucar 
todo, talvez até morrer!!
- Então deixe eu ver seu Whatsapp?
- Tá...  cadê esse pitbull?

CASAL II
A esposa aponta um bêbado e fala 
para o marido:
- Está vendo aquele homem bêbado 
ali na porta do bar?
- Sim, o que tem ele? Responde.
- Foi meu namorado há vinte anos... 
desde que terminei com ele, nunca 
mais parou de beber!
O cara:
- Ahh, isso é impossível!  Ninguém 
consegue comemorar por tanto 
tempo!

CASAL III
O marido chega na cozinha onde a 
mulher lava a louça da janta e fala:
- Amor, se prepara que hoje a noite 
vai ser quente!
Ai, Jura amor?  Por que?  Ela 
pergunta
- Acabei de derrubar e quebrar o 
nosso ventilador!

PASSATEMPO / ESPORTES

 
QUICHE DE LEGUMES E FRANGO
Ingredientes: massa 
folhada; sobras de fran-
go cozido;  bacon em 
tiras; 4 fatias de peito 
de peru defumado; 1 
cebola média, em ro-
delas finas; 1 dente de 
alho finamente picado; 
azeite; 1 cenoura rala-
da; 1 copo de ervilhas; 
1 tablete de tempero 
de frango; tempero de 
salsa e alho; 3 ovos; 1 

uma forma e empurre o fun-
do com um garfo. Coloque 
a mistura com pedaços de 
peito de peru. 
À parte, bata os ovos com 
o creme de leite e tempere 

com o sal e pimenta. 
Despeje sobre o prepa-
rado na forma e coloque 
no forno pré-aquecido a 
200º C durante aproxi-
madamente 25 minutos.

lata de creme de leite; sal 
e pimenta.

Modo de preparo: Faça 
um refogado de cebola e 
alho no azeite. Junte o ba-
con e deixe fritar um pouco. 
Adicione o frango desfiado, 
a cenoura ralada, ervilhas 
e envolva tudo muito bem. 
Tempere com o caldo de 
carne, alho e salsa.
Abra a massa e coloque em 

Foto: divulgação

* * *

* * *

Foto: divulgação
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Autos & Acessórios

Farmácias

Materiais de Construção

Serviços e Variedades

Serviços e Variedades

O Linha Verde solicita a população que continue 
denunciando ilícitos ambientais em todo o Estado do Rio
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    Senac abre inscrições para 
cursos técnicos e livres EAD

Uma semana depois da 
Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) 
demonstrar preocupação 
com as novas variantes da 
Covid-1 9, salientando a 
necessidade de fazer uma 
investigação meticulosa 
sobre possíveis impac-
tos em vacinas, casos de 
reinfecções e coinfecções, 
pesquisadores apresenta-
ram resultados de estudos 
de amostras coletadas no 
Rio Grande do Sul, onde 
foi possível a caracteri-
zação de cinco linhagens 
diferentes que estão cir-
culando no estado, sendo 
uma nova, a princípio de-
nominada VUI-NP13L, e 
dois casos de coinfecção. 
Os genomas sequencia-
dos foram depositados 
em bases internacionais e 
o estudo submetido a um 
periódico científico.

O trabalho foi rea-
lizado pelo Laboratório 

Pesquisadores do LNCC identificam coinfecção de 
pacientes por duas linhagens do novo Coronavírus

de Bioinformática (La-
binfo, do Laboratório 
Nacional de Computação 
Científica – LNCC) em 
Petrópolis (unidade de 
pesquisa do Ministério 
da Ciência, Tecnologia 
e Inovações – MCTI), 
coordenado por Ana Te-
reza Vasconcelos, e pelo 
Laboratório de Micro-
biologia Molecular da 
Universidade Feevale 
(Novo Hamburgo-RS), 
coordenado pelo pro-
fessor Fernando Spilki. 
A iniciativa faz parte 
da RedeVírus MCTI, da 

qual participam os dois 
laboratórios.

O material genético 
foi coletado pelo Labo-
ratório de Microbiologia 
Molecular da Universi-
dade Feevale, que recebe 
espécimes clínicos de pa-
cientes de 40 municípios 
do Rio Grande do Sul. 
A amostragem, realiza-
da por funcionários de 
saúde dessas cidades, foi 
enviada ao Laboratório 
juntamente com infor-
mações dos pacientes, 
como idade, sexo, sinais 
clínicos e possível can-

tata com outros casos 
suspeitos ou confirmados.  
Para esses estudos, foram 
selecionadas 92 amostras 
de pacientes com faixa 
etária de 14 a 80 anos de 
idade, sendo 50% homens 
e 50% mulheres.

Posteriormente, as 
amostras foram enviadas 
ao LNCC para a realiza-
ção do sequenciamen-
to genético e análises de 
bioinformática. Usando 
ferramentas desenvolvidas 
pelo grupo do Labinfo, 
foi possível a caracteriza-
ção das cinco linhagens 
diferentes que estão cir-
culando no Rio Grande 
do Sul. Entre elas, a nova 
linhagem, denominada 
pelos pesquisadores como 
VUI-NP13L. Também 
foram identificados dois 
casos de coinfecção, quan-
do há a presença de duas 
linhagens de vírus em um 
mesmo indivíduo.

O Senac RJ está com 
inscrições abertas em 

todo o estado do RJ para 
cursos técnicos e livres, 
em diversas áreas, minis-
trados de forma remota. 
Com início nos meses de 
fevereiro, março e abril, os 
programas oferecem aulas 
online em tempo real. 

Há turmas nas áreas de 
Informática, Moda, Admi-
nistração, Design, Idiomas, 
Fotografia e Decoração. 

Entre as ofertas dispo-
níveis, há vagas nos cursos 
Técnicos em Adminis-
tração e Logística. Já nos 
cursos livres, as inscrições 
estão abertas para Bu-
siness Intelligence com 

Power BI, Administração 
de Contas a Pagar, Contas 
a Receber e Tesouraria, 
Excel, Excel Avançado, In-
formática Básica, Design 
Gráfico Digital, Consulto-
ria de Imagem, Modelista, 
Decoração Básica de Inte-
riores, Feng Shui Aplicado 
ao Design de Interiores, 
Introdução à Fotografia 
Digital e Francês. 

Os cursos são uma boa 
oportunidade para quem 
pretende aprimorar seus 
conhecimentos, desenvol-
ver novas competências ou 
se reinventar profissional-
mente, sem sair de casa. 
Mais informações no site 
www.rj.senac.br.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação


