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Justiça prorroga concessão da Concer
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A

queda de braços entre a Concer e o Governo Federal teve mais um capítulo com vitória da concessionária administradora da BR-040.
Duas liminares da Justiça Federal da 1ª Região prorrogaram por dois anos o contrato que se encerraria no dia 28 de fevereiro.
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Espetáculo aborda
temas importantes para
crianças e adultos

Programa vai garantir notebooks para
profissionais da rede municipal de ensino
A

prefeitura vai enviar um Projeto de Lei à Câmara Municipal que garantirá aos professores regentes de turma
e equipes gestoras da rede um subsídio de R$ 3 mil, com recursos federais para a compra dos aparelhos.
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UMA REVELAÇÃO INCRÍVEL

O

s últimos duzentos
anos foram extraordinários quando examinamos os progressos obtidos em todos os ramos
da ciência. Até mesmo do
ponto de vista religioso revelações inesperadas foram acontecendo. Quem,
de boa fé, pesquisar sobre o que sabíamos há
duzentos anos, e o que
sabemos hoje sobre o que
acontece após a morte
ficará surpreso.
A morte sempre foi
motivo de muito medo
por parte de praticamente
todos os homens.
Ao longo dos tempos
muitas religiões ensinaram possíveis destinos
para o Espírito. Aliás,
para falar a verdade, de
início temos que aceitar
a existência do que hoje
chamamos de “Espírito”,
pois até mesmo para tanto
há controvérsias...
Surgiram possíveis
destinos para o Espírito

F

após a morte como céu,
inferno, purgatório, reencarnação e ressurreição.
Para complicar as coisas,
situações parecidas com
a morte, como letargia
e catalepsia, trouxeram
mais dúvidas do que
explicações.
A partir do Século vinte, com o aprimoramento
de meios científicos que
nos permitem fazer novamente bater o coração de
pessoas que tiveram paradas cardíacas, as coisas
começaram a se complicar. Os pacientes muitas
vezes narram situações
que induzem os cientistas
a crer que a vida continua.
Os casos de crianças
que começam a contar
que já viveram antes vão
se tornando cada vez mais
comuns. Livros como “Vinte casos sugestivos de
reencarnação”, do Dr. Ian
Stevenson, abriram as
portas para as pesquisas
em todo o mundo.

(na mesma paciente) fica
ótima. Sem duvida o fato
de uma cicatriz não ficar
boa deve alertar para este
risco, mas a cicatrização
não será obrigatoriamente
ruim, em uma próxima
cirurgia.
Mito

CIRURGIA PLÁSTICA:
MITOS E VERDADES III

inalizando nossa
serie de três artigos
sobre mitos e verdades
em cirurgia plástica,
faremos um pequeno
apanhado das perguntas mais freqüentes.
Pergunta: As aplicações de toxina botulínica
(xeomim, botox dysport,
entre outros) podem deixar um “bico” na minha
boca ?
Resposta: Esta talvez
seja a mais freqüente
confusão que se faz
entre o efeito da toxina
botulínica, e os preenchimentos. O que faz o
“bico” NÂO é a toxina!
São os preenchimentos

excessivos que projetam
os lábios para fora. As
substancias para preenchimento não são à base
de toxina.
Mito
Pergunta Já fiz uma operação e fiquei com uma
cicatriz alta e endurecida,
isto sempre acontecerá
comigo ?
Resposta: Prever o que
acontecerá com uma
cicatriz é muito difícil.
No mundo todo estudos
exaustivos são realizados
para procurar entender o
que acontece com a cicatrização. Muitas vezes observamos que após uma
cirurgia a cicatriz não fica
boa, e em outra cirurgia

l

EXPEDIENTE:

Te m o s e m n o s s a s
mãos o livro “A Volta”, da
Editora Best Seller Ltda.,
de autoria de Bruce e Andrea Leininger com Ken
Gross, que merece ser
lido e estudado. Na própria
capa, e bem destacado,
há um circulo branco, com
a expressão “Cem anos
a p ó s o nasci mento de
Chico Xavier, evidências
incontestáveis comprovam
a reencarnação”.
Trata-se do caso de
uma criança que, a partir
dos dois anos, começou a
relatar sonhos nos quais
ele afirmava “o avião está
caindo”. Os sonhos foram
se repetindo, a ponto de
a criança afirmar que ela
morrera em um acidente
de avião.
Forneceu inúmeros
dados que foram comprovados. No livro existem
muitas fotos coloridas, e
dados surpreendentes foram revelados. Trata-se de
leitura indispensável para
que possamos ter uma
noção de como um relato
semelhante pode acontecer nos Estados Unidos,
país que não tem qualquer
tradição que implique em
aceitação da possibilidade
de reencarnação.

Pergunta: A lipoaspiração
é mais perigosa do que a
cirurgia de abdome ?
Resposta: A abdominoplastia ou cirurgia plástica
de abdome é uma ótima
cirurgia, quando bem indicada. Infelizmente existe
um excesso de indicações
de abdominoplastias em
casos que a melhor indicação seria uma lipoaspiração ou lipoescultura. A
lipoaspiração é a cirurgia
mais realizada no mundo!
Considerando o numero
de lipoaspirações e os
registros de complicações

Na capa ainda encontramos, abaixo do título, a
sugestiva frase: “A incrível
e real história da reencarnação de James Huston Jr.”
Na verdade, o tema tem
sido objeto de muitos debates, pois existem muitas
pesquisas sobre relatos de
pessoas que declaram que
tinham lembranças de vidas
passadas.
Após a leitura, ficamos
com a impressão de que,
com o avanço da ciência,
a comprovação da sobrevivência após a morte será
apenas questão de tempo.
A Doutrina Espírita ensina que ‘fé inabalável só
é a que pode encarar de
frente a razão, em todas
as épocas da humanidade,
conforme se lê em ‘O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. 19, item 7.
Assim, depois de muita
reflexão e de continuado
estudo, o espírita assimila
o ensinamento da reencarnação, ocasião em que se
sente ainda mais seguro
quanto à sobrevivência e
a absoluta necessidade
da própria transformação
moral.
A Doutrina Espírita nos
fornece muitas explicações
sobre a vida após a morte.

que existem com essa cirurgia, podemos afirmar
que não.
Mito
Pergunta: Retoques de
cirurgia não devem ser
feitos antes de 6-12 meses, é verdade?
Resposta: Após uma
cirurgia, os tecidos precisam de tempo para
cicatrizar e se modelar
na nova posição, é isto
que dará o resultado
final da cirurgia. Qualquer interferência neste
período poderá alterar
o resultado final. Um
exemplo clássico disso
foi o que ocorreu com o
musico Michael Jackson,
que fez vários retoques
no período cicatricial
da sua cirurgia, tendo
como resultado final um
verdadeiro desastre em
seu nariz.
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
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E

m 10 de março de 1944, na sede da antiga
Fazenda Boa Esperança, a 5 km da Estrada
União e Indústria, o sr. Georgino Sande Peres e um
grupo de amigos, tenistas doTijuca Tênis Clube,
da cidade do Rio de Janeiro, lançaram a pedra
fundamental da agremiação que recebeu o nome
de Clube Repouso de Itaipava (CRI), nome que
prevaleceu até janeiro de 1963, quando passou a
se chamar Itaipava Tênis Clube (ITC).

Nos dias de Carnaval, tivemos lindas
suculentas, a arte em madeira e bambu
para alegrar a sua casa.

Setenta e sete anos se passaram em meio a
muitotrabalho, dificuldades e alegrias.
Agradecemos ao corpo de sócios, amigos e funcionários que fizeram do ITC um dos mais completos
e agradáveis clubes da Região Serrana.

AGENDE UMA VISITA E
FAÇA PARTE DA FAMÍLIA ITC.
TÍTULO: R$ 3.000,00 em 5x s/ juros
(s/ taxa demanutenção).
Mais Informações com a secretaria
do clube: (24) 2222-2019
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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BR-040: justiça prorroga concessão da concer por mais dois anos
D

uas liminares da
Justiça Federal da
1ª Região mantêm sob
administração da Concer
o trecho da BR-040 que
liga o Rio a Juiz de Fora
por mais dois anos, apesar
de o contrato ter vencido
no fim de fevereiro. Este
foi mais um capítulo de
uma acirrada queda de
braço entre a concessionária e o governo,
que se preparava para
devolver a via ao Departamento de Infraestrutura de Transportes
(Dnit), que assumiria
a rodovia no dia 01/03.

A prorrogação foi
concedida como mecanismo de reequilíbrio
econômico-financeiro
do contrato, podendo
ser suspensa caso a empresa não apresente, em
um prazo de 30 dias, o
seguro-garantia, que expirou em abril de 2018.
O pedido inclui extensão
para compensar perdas
geradas pela pandemia
e por recursos não repassados pela União à
concessionária, em um
total de 717 dias.
A concessionária
assumiu a BR-040 em

Foto: Divulgação

1996, já com a exigência
em contrato de executar a
Nova Subida da Serra de
Petrópolis. Em 2014, foi
assinado um termo aditivo
determinando regras para
o repasse de recursos do

governo para a realização
da obra, orçada em cerca
de R$ 300 milhões, em
valores da época, em três
parcelas. O documento
prevê um prazo de extensão na concessão para

PMP assina manifestação de interesse para Petrópolis
integrar consórcio para aquisição direta de vacinas

P

etrópolis aderiu ao
movimento liderado
pela Frente Nacional
de Prefeitos para criar
um consórcio de municípios para compra
direta de vacinas contra
a covid-19. O prefeito
Hingo Hammes assinou a manifestação de
interesse no dia 01/03,
primeiro dia de chamado
da FNP. A assinatura do
documento é o primeiro passo para abrir o
consórcio público, que
pode facilitar e a reduzir
custos não apenas para
a aquisição de vacinas
para enfrentamento à
pandemia como também
para compra de medicamentos; equipamentos
e outros insumos de interesse dos municípios.
O prefeito interino

Hingo Hammes, que esteve em Brasília na última
semana e cobrou agilidade
na liberação de novas doses, lembrou que o consórcio vai facilitar o acesso
dos municípios à vacina,
a custo mais acessível. “A
união dos municípios para
a compra direta de vacinas
vai agilizar e facilitar o
processo, além de reduzir
os custos. Vamos fazer
tudo o que estiver ao nosso
alcance para garantir que
tenhamos doses de vacina
em quantidade suficiente
para imunizar a população”, afirmou, lembrando
que, até agora, Petrópolis
recebeu pouco mais de
15 mil doses da vacina,
quantidade suficiente para
vacinar apenas metade do
público alvo incluído na
primeira das quatro fases

Foto: Divulgação

de vacinação dos grupos
prioritários.
O prazo para manifestação de interesse dos
municípios termina na
sexta-feira e a previsão
é que a associação seja
constituída, legalmente,
até 22 de março para
que, depois disso, possa
atuar na aquisição de
imunizantes. A adesão

ao consórcio não gera
custos ao município, já
que toda a despesa para
a formação legal do
consórcio público será
paga pela FNP. Somente após a constituição
legal, com a criação de
um CNPJ e a escolha de
diretoria, o consórcio
estará apto a fazer a
compra de vacinas.

cada parcela não quitada.
Em nota a Agência
Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) informou que “já foi notificada
e a Procuradoria Federal
junto à ANTT (Sede) está
analisando a decisão e se
manifestará diretamente
ao Judiciário”.
O DNIT já havia
informado que estava
preparado para assumir a
rodovia e permaneceria
a frente do trecho até
que fosse realizada uma
nova licitação.
Em nota, a Concer
alegou que “as decisões

do TRF garantiram a
continuidade dos serviços
essenciais aos usuários,
afastando o risco de interrupção do monitoramento
da rodovia, assistência
médica e mecânica, atendimentos de saúde em
apoio à rede do SUS e
de resgate de animais em
pista. Também garantem
que novas obras sejam
executadas pela concessionária. Outro alcance
social das liminares está
na preservação de mais
de 3 mil empregos diretos
e indiretos mantidos pela
concessão”.

Vacinação de profissionais de
saúde com mais de 60 anos

A

prefeitura segue ampliando a campanha
de vacinação contra a Covid-19 na cidade. No dia
02/03, a Secretaria de Saúde
inicia a vacinação de profissionais de saúde com mais
de 60 anos e profissionais
de saúde com menos de 60
anos com comorbidades. O
cadastro deve ser feito no
site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br). Para se
cadastrar, o interessado deve
clicar no banner “Vacinação”, que está em destaque
no site, e em seguida escolher a opção “Cadastramento Profissionais de Saúde”.
Profissionais de Saúde
com comorbidades deverão informar no momento
do cadastro o tipo de comorbidade e apresentar,
no dia da vacinação, laudo
médico ou documento que
comprove a doença.
A Secretaria de Saúde

está ampliando o cadastro
para a vacinação de pacientes acamados com mais de
60 anos. O cadastro deve
ser feito também no site da
prefeitura.
Também continua aberto o cadastro para a vacinação de idoso com idade entre
85 e 89 anos. Para facilitar
o cadastramento de idosos
que encontram dificuldades
para lidar com a internet,
a Secretaria de Saúde está
disponibilizando também
dois telefones para que idosos que estão na faixa de
vacinação (pessoas a partir
de 85 anos) possam solicitar,
por telefone, o agendamento
para a vacinação contra
a Covid-19. Neste caso o
idoso deve entrar em contato
com a Secretaria de Saúde
pelos telefones 2233-8850,
2233-8852. O atendimento
está disponível de segunda
a sexta-feira das 9h às 16h.
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Planar Imóveis completa 35 anos

Fotos: Divulgação

Novidades
no Atelier
Evandro
Junior

Foto: Divulgação

M

Diretoras Ângela e Louise Penido

P

Planar Imóveis, em Itaipava.

arabéns para a empresária Ângela Penido, que comanda com muita responsabilidade a Planar Imóveis, em Itaipava. A imobiliária Planar foi fundada
em 25/02/1986 e completou recentemente 35 anos, sempre sob a direção responsável, dinâmica e moderna de Ângela, que presta os serviços de vendas e
aluguéis de imóveis com muita integridade e transparência. A confraternização
da equipe Planar Imóveis aconteceu no dia dessa data tão significativa, com
um happy hour no Antenor e Filhos, que acabou se estendendo até a noite com
muita alegria e animação de todos.
À Ângela e todos os funcionários da Planar Imóveis, o Jornal de Itaipava deseja
vida longa e muito sucesso!!

Ângela Penido e equipe de corretores e funcionários.

A

11ª Mostra de Teatro de Petrópolis

s inscrições para 11ª Mostra de Teatro de Petrópolis, tradicional evento artístico
da cidade que terá nova edição promovida inteiramente on-line e gratuita, já
estão abertas. O evento vai premiar os 10 espetáculos em diferentes categorias. A
programação se estenderá por dez dias e abrangerá além das apresentações teatrais,
oficinas, lives de bate papo e música, seminário e uma série de interações que visam
movimentar o cenário artístico da cidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 10
de março. Informações no site oficial: www.mostrateatropetropolis.com.br

aravilhoso o lançamento de talheres Maçaneta para
portas ou portões em
alumínio fundido, fica
divertido para restaurante, espaço gourmet
e é a cara de Itaipava.
São peças exclusivas
e limitadas.
Vale Conferir!
Atelier Evandro Jr,
(24) 98811 8080

I Congresso Brasileiro de Cerveja

A

Prefeitura, por meio
das Secretarias de
Desenvolvimento Econômico, e de Turismo
(Turispetro), está buscando o apoio da Secretaria de Cultura do
Estado para a realização em Petrópolis, do
I Congresso Brasileiro
de Cerveja. Idealizado
pela iniciativa privada,
o projeto é direcionado

aos produtores, pesquisadores e empreendedores do setor.
Na reunião, representantes da Feira Deguste, responsável pela
elaboração do projeto
que é totalmente voltado
ao setor cervejeiro empresarial, detalharam a
proposta, pois o objetivo
é promover o encontro
dos estudos acadêmicos

ao setor de negócios,
com feiras, palestras,
mini cursos, bate-papos
de inovação, entre outros. A previsão é de que
o evento seja realizado
entre os meses de agosto
e setembro, de forma
presencial, porém, respeitando as normas e
protocolos da Vigilância
Sanitária e também será
transmitida online.
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'Conto de Quem
Sonha' estreia debatendo
temas importantes para
crianças e adultos
Foto: Divulgação

E

spetáculo estreia temporada gratuita de forma online,
de 27 de fevereiro a 28 de março, com sessões aos sábados
e domingos com acessibilidade
“Infância é tudo igual?” Com
essa pergunta o projeto online
‘Conto de Quem Sonha’ estreia
temporada de 27 de fevereiro a
28 de março com sessões gratuitas aos sábados e domingos
às 17h no Youtube. O projeto é
apoiado pelo Governo Federal,
Governo do Estado do Rio de
Janeiro, Secretaria do Estado
de Cultura e Economia Criativa
do Rio de Janeiro, através da
Lei Aldir Blanc.
A ideia da peça, idealizada
por Clara Equi e Alain Catein,
nasceu quando a dupla viajava
pelo Brasil com outro espetáculo infantil: ‘Curupira’, da Cia
Boto Vermelho.
"Eu e Clara estávamos em
viagem pelo Brasil com essa

produção e nessas viagens tivemos contato com várias crianças
do país inteiro e entramos em
um debate sobre a "geografia da
infância". Daí, nasceu a ideia de
falar um pouco sobre as infâncias
que são invisibilizadas, que não
ganham espaço. Reunimos elenco, ensaiamos e pesquisamos
juntos até chegar no formato da
peça: online, contando história
de crianças bem diferentes, mas
que sonham e que ainda são só
crianças – explica Alain.
Sinopse: Infância é tudo
igual? ‘Conto de Quem Sonha’
vem contar 3 realidades diferentes: como brinca uma criança
num lixão? Como é a rotina de
uma menina cega? Como uma
criança que trabalha faz para
se divertir? Através de efeitos,
animações e brincadeiras em
casa, contamos essas histórias
sobre as infâncias que mesmo
diferentes ainda sonham.
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Apesar de ter como público
inicial as crianças, a temática de
‘Conto de Quem Sonha’ pode ser
entendida, absorvida e debatida
por pessoas de diferentes faixas
etárias. “É uma produção para
crianças de todas as idades, para
jovens, adultos e idosos, para
pessoas que sonham e que tem
saudade e amor pela infância.
Além disso, de maneira lúdica,
debatemos sobre a desigualdade
social, sobre a má distribuição de
renda e de falta de oportunidades
no nosso país. Temos muitas
crianças que não são tratadas
como. Nossa peça vem para
tentar mostrar que elas ainda são
crianças, mesmo que a sociedade não as veja assim” – ressalta
Catein sobre os temas debatidos.
A produção ainda trará em
suas apresentações acessibilidade (Libras e áudio-descrição).
-"Acreditamos que além de
obrigatoriedade, acessibilidade
é questão de democratização do
acesso, inclusão social e justiça.
Então, temos que ser o máximo
acessíveis em todas as nossas
comunicações", diz Catein.
Além do elenco, formado
pelos atores Antônia Medeiros,
Clara Equi, Gabi Levask e Mateus
Penna Firme, o espetáculo trará
elementos lúdicos que prometem levar ao universo que quer
retratar.
O espetáculo não é um musical, mas trará alguns momentos
com músicas.
Os ingressos podem ser adquiridos, de forma gratuita, pelo
Sympla no https://www.sympla.com.br/conto-de-quem-sonha-uma-experiencia-virtual__1130148
Mais informações pelo
www.instagram.com/
contodequemsonha
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ZOOLÓGICO

No zoológico, um canguru vivia fugindo do cercado. Os tratadores sabiam
que ele pulava alto e construíram uma
cerca de 3 metros. Não adiantou,
porque o canguru sempre fugia. Então,
ergueram uma cerca de 6 metros. E
ele saiu de novo.
Quando a cerca já estava com 12
metros, o camelo do cercado vizinho
perguntou ao canguru:
– Até que altura você acha que eles
vão?
O canguru respondeu:
– Mais de 300, a menos que alguém
tranque o portão à noite.

***

FREIRA

O último pedido da freira
Uma freira, na hora de sua morte, pediu para escreverem no seu
túmulo:
" Nasci virgem,vivi virgem,morri
virgem."
O coveiro achou que eram muitas palavras para escrever em uma lápide e
resolveu resumir:
" Devolução seu uso!"

***

GARÇOM CÍNICO

O garçom fala com o freguês:
- O prato da casa hoje é língua ao
molho madeira.
- Não, língua não! Tenho nojo de
qualquer coisa que sai da boca de um
animal.
E o garçom cínico:
- Então que tal uma omelete?
Foto: divulgação

Modo de preparo: Corte
o abacaxi em cubos de 1
cm, no total você vai usar
cerca de 1 xícara (chá).
Descasque e corte a cebola
em cubos pequenos. Lave,
corte a pimenta dedo-de-moça ao meio, descarte as
sementes e pique fino.
Corte os filés de peixe em
tiras de 1,5 cm e as tiras
em cubos. Transfira para

Como acontece na grande maioria das
vezes o melhor time vence, mesmo com todas as dificuldades ocorridas. O Flamengo foi
octacampeão por ter um plantel mais poderoso, mesmo sem jogar o que era esperado
pela torcida.
O técnico do Fla, Rogério Ceni, ganhou
uma sobrevida com o título e agora tem o
Carioca para montar a equipe como quiser.
Qualquer deslize pode perder o emprego, mas
tem em mãos um time muito forte. Só depende
dele o seu próprio emprego.
Vasco e Botafogo caíram pra Segundona,
e agora a parte orçamentária vai contar muito.
Perdem de cara a cota da televisão e terão
que se acostumar com equipes bem mais
modestas que a de hoje. Vai ser uma batalha
voltar para a elite do futebol.
As finais da Libertadores e da Copa do
Brasil, apenas pelo primeiro jogo, também
foram decepcionantes. Palmeiras, Santos, e
agora o Grêmio jogando um futebol prá lá de
medíocre.
Ainda nem esfriou o Brasileirão e já começaram os campeonatos Estaduais. Mais
um ano perdido para quem gosta de um bom
futebol.
NBB numa fase competitiva muito boa,
mostrando uma boa evolução no basquete brasileiro. Não temos um "craque" pa que o esporte
incremente coo antes, mas com certeza o nível
de competição está muito bom. Melhor para a
seleção brasileira que terá benefícios ao longo do
tempo, embora eu não acredite que possamos
nos classificar no Pré-Olímpico do próximo mês.
Mais um exemplo dos problemas com a
pandemia é a NBA. Muitos jogos com resultados surpreendentes, mas com certeza nas
finais ficarão os melhores. A minha aposta é
que o Brooklyn estará pelo leste. No oeste a
disputa será muito acirrada.

CEVICHE DE PEIXE COM ABACAXI
Ingredientes: 4 filés de
saint peter (tilápia) ou
outro peixe branco à sua
escolha (cerca de 400 g),
¼ de abacaxi, 1 cebola
roxa, caldo de 2 limões,
1 pimenta dedo-de-moça
(ou da sua preferência),
2 colheres (sopa) de
gengibre ralado, coentro picado a gosto, sal
a gosto.

Acabou o 'Brasileirão da Pandemia' de
uma forma melancólica, como foi o ano em
geral. Futebol de péssima qualidade técnica,
e muito mais na força física em geral.

uma tigela, junte os cubos
de abacaxi, a pimenta e a
cebola picada. Acrescente o
gengibre, o caldo de limão e
4 cubos de gelo – o gelo é
opcional, mas ajuda a deixar
o ceviche bem fresco. Tempere com sal e misture bem.

Retire os cubos de gelo,
cubra com filme e leve à
geladeira por 10 minutos.
Não deixe mais tempo
para evitar que o peixe
perca o frescor e a textura. Sirva com coentro
picado.

Gil Baiano, aquele meu amigo do Clipper
no Leblon, bebendo todas e comemorando
o octacampeonato brasileiro pelo Flamengo,
lembrava que em 1979 o Fla foi campeão
Carioca duas vezes no mesmo ano, e que ele
acha que a história aí se repetir esse ano com
o Brasileirão....
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O Linha Verde solicita
a população que continue
denunciando ilícitos
ambientais em todo o
Estado do Rio
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Programa vai garantir notebooks para professores
regentes de turma e equipes da rede municipal

C

om objetivo de otimizar o ensino remoto na
rede municipal, o prefeito
interino Hingo Hammes,
por meio da Secretaria de
Educação, vai enviar um
Projeto de Lei à Câmara
Municipal que garantirá
aos professores regentes
de turma e equipes gestoras da rede um subsídio
de R$ 3 mil, com recursos
federais, em parcela única,
para a compra de notebooks. A ferramenta vai
assegurar mais qualidade
ao ensino remoto e agilidade tanto na produção de
conteúdo quanto no uso
da plataforma Educa em
Casa. A Educação também
já enviou verba para as
unidades escolares para a
compra de novos computadores (desktops), para dar
mais agilidade às atividades
internas.
“Todos tivemos que
nos reinventar por conta da

pandemia e com os professores não foi diferente. Eles
tiveram que aprender novas técnicas, ajustar suas
rotinas para dar suporte
aos alunos. Os equipamentos garantem um apoio que
é necessário aos profissionais. O computador será
um aliado na preparação
dos conteúdos e na publicação na nossa plataforma
Educa em Casa", afirma
a secretária de Educação,
Marcia Palma.
O Programa Professor
Tecnológico de Petrópolis
(PPTP) prevê que o subsí-

dio será feito por meio de
reembolso de despesa aos
docentes no ato da compra
do computador, com valor
máximo de R$ 3 mil em
uma única parcela. A manutenção do equipamento
será de responsabilidade
única e exclusiva de cada
profissional e a perda ou
furto acarretará a não liberação de novo subsídio. O
recurso também não será
incorporado aos vencimentos dos beneficiários
e não será considerado
para cálculo de nenhuma
vantagem pecuniária.

O pagamento do subsídio também deverá seguir
algumas regras: o valor
será liberado apenas para
professores que recebam
a regência de classe e para
equipe gestora (diretores,
diretores adjuntos e orientadores). Também será
extensivo aos professores
do quadro efetivo lotados e
ocupantes de funções gratificadas nos departamentos
de educação infantil, ensino fundamental e educação
especial, supervisão e inspeção escolar.
A Secretaria de Educação também configurou
o projeto tendo em vista
a formação continuada
dos docentes, o apoio
às formas remotas de
ensino, com conteúdo
pedagógico adequado e
interações necessárias
para as atividades do
ensino remoto e melhoria
da qualidade do ensino.

Sebrae e sindicatos incentivam
retomada da economia no Estado

O

s sindicatos filiados
à Fecomércio RJ, o
Senac RJ e o Sebrae Rio
lançam o projeto Rio de
Mãos Dadas pelo Interior,
uma jornada de relacionamento com empresários
do setor do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo fluminense. O piloto
teve início no dia 01/03,
encabeçado pelo Sicomércio Petrópolis, e será
destinado aos empresários do setor de varejo do
município.
Voltado para pequenas e médias empresas, o
Rio de Mãos Dadas pelo
Interior visa contribuir
para o desenvolvimento da economia e para
reativar a potência dos
municípios fluminenses
impactados pelo longo
período de pandemia. Os
empresários participantes assistirão palestras
gratuitas com especialistas, com conteúdo adap-

tado à realidade de cada
região. Na sequência,
poderão contratar uma
mentoria personalizada
para encontrar soluções e
identificar oportunidades
para alavancar seus negócios. A iniciativa será
realizada em 12 regiões
do estado, inicialmente
em plataforma digital,
e abordará os setores do
Varejo, Gastronomia,
Turismo, entre outros.
Em Petrópolis, o tema
abordado será “Convivendo ainda com a pandemia:
o que fazer para sobreviver
no 1º semestre de 2021”.
A iniciativa contará com
palestra do Embaixador
de Varejo do Senac RJ,
Luiz Antonio Secco, sócio diretor da Azov Consultoria e Educação. Em
seguida, os participantes
poderão participar de
uma mentoria individual
com o especialista pela
plataforma Zoom.

