O PRIMEIRO INFORMATIVO DOS DISTRITOS DE PETRÓPOLIS
CASCATINHA - CORRÊAS - ITAIPAVA - PEDRO DO RIO - POSSE S I A
RTE
O
C
Petrópolis/RJ Ano XXIII
Nº 532 2ª quinzena de março de 2021
Distribuição gratuita e dirigida
l

l

l

u PONTO DE LUZ

A pandemia e os desencarnes
que vem provocando

Trecho da RJ-123 entre Secretário
e Pedro do Rio receberá melhorias
Foto: divulgação

Carlos Gama

Página 02

u SAÚDE
Pesquisas tentam desvendar
mitos e verdades sobre a
vitamina D e a Covid-19
Página 02

u ACONTECENDO
Bazar 0800 atende moradores
cadastrados no Bolsa-Família

Página 03

Página 04

A

licitação para a escolha da empresa que realizará a obra foi já divulgada no Diário Oficial. A
intervenção é de extrema importância para mobilidade entre os dois distritos pois oferecerá
melhor trafegabilidade à rodovia.

Museu Imperial reabre
ala esquerda do palácio

Saúde faz levantamento de registros de
variantes do Sars-CoV-2 em Petrópolis

A

Secretaria municipal de Saúde, por meio de equipes do setor de Epidemiologia, está fazendo
o levantamento de informações junto a duas famílias da cidade por conta de notificações do
Governo do Estado. Os dois casos confirmados são de irmãos de 7 meses.

PSD lança movimento para cobrar
definição sobre eleição na cidade

Foto: divulgação

A

proposta, que cobra da Justiça Eleitoral uma resposta se o município terá
ou não nova eleição surgiu numa conversa entre a presidente do PSD
na cidade, Rosangela Stumpf com o deputado federal, Hugo Leal. (foto).
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A PANDEMIA E OS DESENCARNES
QUE VEM PROVOCANDO

N

os últimos tempos, especificamente no início
do século em que estamos
vivendo, a maioria da humanidade certamente não
hesitaria em afirmar que a
ciência tinha avançado tanto
em conhecimento que teríamos condições de garantir
vida longa para expressiva
maioria dos terrestres.
E fariam essa afirmação sem dúvidas, sem contestação, sem tergiversar.
E, no entanto, estamos
ouvindo e vendo diariamente, nas telas de televisão, o
relato quase inacreditável
do número de mortes por
Corvid 19! Isso quando os
cientistas prometiam vida
longa para boa parte dos
terrestres, em função do
avanço das ciências... De
um dia para o outro deze-

nas de milhares de pessoas
deixam a vida, muitos seres
humanos se voltam para as
religiões em busca de socorro e de milagres, enquanto
o medo se instala por toda
a parte.
Mesmo os mais pessimistas não admitiam alternativas para a afirmação de
que, poderíamos ter vida
longa, pois a ciência médica
avançara a passos largos
e assim as classes mais
favorecidas monetariamente certamente teriam vidas
longas – e com muita saúde.
Mas não é essa a realidade que estamos vivendo!
Quando surgiram os
primeiros sinais de que uma
epidemia estaria se manifestando, logo os mais otimistas
afirmaram que seriam vencidos rapidamente pela força

do conhecimento tecnológico, e, no entanto, apesar de
todos os cuidados, o volume
de mortes causado pela
Pandemia vem assustando
os mais otimistas, que, agora, mostram-se mais cautelosos em suas afirmações...
O que se observa hoje
em dia é que nem mesmo as
religiões contêm ensinamentos para consolar os fiéis,
e, enquanto no passado
muitos recorriam às orações
e atividades religiosas que
prometiam curas, hoje em
dia é a palavra da ciência
que no fundo prevalece.
O que nos diz a Doutrina
Espírita? Vejamos.
A Doutrina Espírita não
tem rituais, não tem sacramentos, e ensina que todos
os seres humanos devem se
transformar em homens de
bem, amando a Deus e ao
próximo como a si mesmo,
praticando incessantemente
a caridade e exercendo o
perdão tanto quanto possível. Mas, curiosamente, a
Parte Terceira de “O Livro
dos Espíritos” é toda dedicada a ensinar procedimentos
necessários para que nos

transformemos em homens
de bem.
Começa a Parte Terceira com um título: “As Leis
Morais”.
Entre essas Leis Morais
duas estão bem em consonância com os problemas que
hoje estamos vivendo: “A Lei
de Conservação” e “A Lei de
Destruição”.
E, curiosamente, mas
não por acaso, entre os ensinamentos constantes de
“A Lei de Destruição” encontramos ensinamentos importantes, com o título simples,
mas objetivo, de “Flagelos
Destruidores”.
Entre os flagelos destruidores encontramos duas Leis:
“A Lei de Destruição” e “A Lei
de Conservação”.
Evidentemente, não temos aqui espaço para nossas
considerações. Mas, qualquer
pessoa interessada poderá
constatar o lamentável estado
das águas do mar.
Em cinquenta anos, segundo alguns autores, teremos mais plásticos no mar do
que peixes!
Voltaremos ao assunto,
se Deus assim o permitir.
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O Itaipava Tênis Clube
está localizado no meio
das montanhas, em um dos
melhores climas da
região serrana.

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

AGENDE UMA VISITA E
VENHA NOS CONHECER!

SAÚDE

TRÊS PESQUISAS BUSCAM DESVENDAR MITOS E VERDADES
SOBRE VITAMINA D E COVID-19 NO BRASIL E NO EXTERIOR

A

vitamina D, também
conhecida como “vitamina do sol”, é fundamental para auxiliar na
absorção de cálcio pelo
organismo, porém não é de
hoje que diversos estudos
científicos vem demonstrando sua ação positiva
sobre o sistema imunológico das pessoas, principalmente contra infecções
do trato respiratório, como
pneumonia, tuberculose e
influenza (gripe).
A partir deste histórico, pesquisadores de diversos países passaram
a investigar a ação da
vitamina D no combate às
infecções causadas pelo
novo coronavírus, incluindo especialistas no Brasil,
para entender a atuação
na prevenção ou no tratamento da Covid-19.
“Estudos tem demonstrado que a suplementação de vitamina D
de longo prazo e de forma
adequada parece auxiliar

na prevenção de infecções
respiratórias agudas de algumas populações”, afirmou
o geriatra Alberto Frisoli Jr.,
professor da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp).
“Já com relação à atuação na Covid-19, embora
possa ter sintomas semelhantes, os mecanismos
da doença ainda não são
completamente conhecidos,
daí o interesse científico em
buscar as respostas sobre
o papel dessa vitamina na
pandemia”, acrescentou.
Segundo o especialista,
descobertas interessantes
já foram feitas pela comunidade científica global.
Frisoli Jr. conduz um estudo
brasileiro, no Hospital Israelita Albert Einstein, que
tem como foco a síndrome
da fragilidade e o quanto os
níveis de vitamina D interferem no período de hospitalização, complicações
intra-hospitalares, internação em unidades de terapia

l

EXPEDIENTE:

intensiva e mortalidade em te molecular (PCR) para
idosos com infecção aguda Covid-19, e apontou que
aqueles com deficiência
de SARS-Cov 2.
de vitamina D poderiam
Resumo das pesquisas: ter uma chance 77% maior
Dupla função - Se- de infecção pela Covid-19
gundo artigo publicado pela do que os pacientes com
centenária revista científica quantidade suficiente da
britânica The Lancet1, o pa- mesma vitamina. Os repel da vitamina D na respos- sultados foram publicados
ta à infecção por Covid-19 na revista médica Journal
pode ser duplo: apoiar a of the American Medical
primeira defesa do orga- Association (JAMA).
Estudo brasileiro - Um
nismo ao vírus, que inclui
por exemplo, a produção estudo conduzido no Hospide peptídeos antimicrobia- tal Israelita Albert Einstein,
nos no epitélio (tecido) das em São Paulo, vem invesvias respiratórias, ou seja, tigando a relação entre os
protegendo o organismo da níveis séricos de vitamina
invasão do vírus causador D e o Covid 19 em 200 pade Covid-19 e, no segundo cientes hospitalizados, com
momento, promovendo a 60 anos ou mais. A intenção
redução da resposta infla- é entender se a deficiência
deste nutriente potencializa
matória à infecção.
Maior risco de infec- a ação da fragilidade ou
ção na deficiência - Estudo atua de forma independente,
desenvolvido por pesquisa- sobre as chances do idoso
dores do Departamento de com Covid-19 apresentar
Medicina da Universidade evolução clínica grave, sede Chicago2 analisou 489 gundo o coordenador do
pacientes que fizeram tes- estudo, Alberto Frisoli Jr.
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Estrada entre Secretário e Pedro PSD lança movimento por nova eleição
Social De- Stumpf explicou que o Leal, presidente regional
do Rio passará por melhorias OPartido
mocrático (PSD) movimento não é contra do partido, e apoio do pré-

O

trecho da RJ-123 entre Secretário e Pedro do Rio receberá intervenções para a melhoria
da pista e de sinalização.
A licitação para a escolha
da empresa que realizará a
obra foi divulgada hoje no
Diário Oficial. A obra é de
extrema importância para
mobilidade entre os dois
distritos pois oferecerá
melhor trafegabilidade à
rodovia.
De acordo com o
Subsecretário de Cidades do Rio de Janeiro,
Bernardo Rossi, a obra
será muito importante
não só para os moradores e visitantes, mas
também para a economia da região. "Quero

Foto: Divulgação

agradecer ao governador, Cláudio Castro, e ao
secretário de Cidades,
Uruan Cintra, que têm
olhando para nossa região de forma bastante
especial. Essas intervenções nas estradas e nos
distritos de Petrópolis
são fundamentais para a
economia, pois elas são
utilizadas também para o
escoamento da produção
local", afirmou Bernardo.

A obra será realizada
por uma empresa terceirizada, a ser licitada, e
com a coordenação do
Departamento de Estradas
e Rodagens, o DER-RJ. O
trecho receberá serviços
de pavimentação, além de
ganhar nova sinalização
horizontal e vertical. A licitação está marcada para
o dia 29/03 e tem como
custo estimado R$4,5
milhões.

Secretaria levantamento de casos de
variantes do Sars-CoV-2 em Petrópolis

A

Secretaria municipal de Saúde está
fazendo o levantamento de informações junto a duas famílias da
cidade por conta de
notificações do Estado
referentes a variantes
do Sars-CoV-2. O município foi informado
sobre os casos pelo
Estado e imediatamente acionou equipes da
Epidemiologia para
fazer contato com as
famílias. Em um dos
casos, a Secretaria de
Estado de Saúde confirmou ao município a
identificação da variante do tipo P2 em amostras de duas crianças

de uma mesma família
em Petrópolis. O terceiro
caso está ainda em análise, sendo investigado
pelo Estado por meio de
sequenciamento genético.
Em contato com as
equipes da Epidemiologia, ambas famílias
relataram não terem saído
do município. Em ambos
casos, a suspeita é que
parentes possam ter tido
contato com pessoas de
fora. Os dois casos confirmados são de irmãos de
7 meses. A família relatou
ter recebido a visita de
um parente do estado de
Minas Gerais, no início
do mês de janeiro. Dias
depois, um familiar que

tem contato com as crianças teve sintomas de Covid-19. Por conta disso,
o material foi colhido e
enviado para análise no
dia 23 de janeiro e a confirmação para a variante
P2 foi agora pelo Estado.
Na segunda família,
cujo caso ainda está em
análise, o material da
criança, que tem cinco
anos, foi colhido depois
que parentes tiveram covid-19, no mês passado.
O exame da criança foi
colhido no dia 13 de fevereiro e a notificação apontando a suspeita de uma
variante do Sars-Cov2
também foi enviada agora
ao município.

lança o movimento “Petrópolis precisa de decisão” cobrando da Justiça
Eleitoral uma resposta
se o município terá ou
não nova eleição. Para
fortalecer o movimento, nos próximos dias
divulgará o link de uma
petição on-line para receber assinaturas e ser
encaminhado ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
A presidente do partido na cidade, Rosangela

ninguém, mas, a favor
de Petrópolis “pois, não
podemos ficar aguardando. A cidade está sendo
administrada de forma
interina, com um prefeito
eleito de forma indireta e precisamos ter um
prefeito legítimo, eleito
democraticamente”.
A proposta do movimento surgiu numa conversa entre a presidente
do PSD na cidade com o
deputado federal, Hugo

-candidato, o ex-vereador
Leandro Azevedo. Para
o deputado é importante
que o PSD lidere este
movimento lembrando
que, no pleito de 15 de
novembro, o candidato do
partido ficou em terceiro.
Ele frisou que o movimento é suprapartidário,
pois a definição sobre a
situação de Petrópolis
interessa a todos os petropolitanos e não apenas
aos partidos.
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Bazar 0800 em Itaipava

Novos projetos da Dellarte

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O
S

teffen Dauelsberg, da empresa Dellarte Soluções Culturais apresentou para a
secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro o projeto “A Transformação
de Petrópolis em Polo Turístico durante o Verão”, incluindo o “Natal Imperial
Luzes” e outros grandes eventos. Vem coisa boa por aí!

P

Bazar 0800, no Centro de Cidadania, em Itaipava atende em média 240 Familas cadastradas no bolsa família, com doações mensais de 10 a 20 peças
de roupas por família contibuindo muito para ajudar os que mais precisam. Mas
o Bazar tem arecadado pouco ultimamente, talvez por falta de divulgação, muitos
que querem doar não sabem de sua existencia.
O Bazar 0800, esta precisando de roupas masculinas e femininas para todas as
idades, roupas de bebê, cama mesa e banho, utecilios e eletro doméstico, móveis
e etc. O que voce não usa mas está em bom estado, pode ser exatamente o que
alguem precisa!

Câmara adia entrega de títulos

or conta do aumento de casos de Coronavírus na cidade, a Câmara Municipal de Petrópolis optou por adiar a entrega dos Títulos de Cidadania
e Medalha Koeler, evento tradicional da Casa, em parceria com o Instituto
Histórico de Petrópolis (IHP), que seria em 16/03. Os gabinetes de vereadores poderão entregar os títulos individualmente, desde que não seja realizada
qualquer festividade e cumpra todos os protocolos de segurança da covid-19.
Já a entrega da Medalha Koeler, será remarcada para um momento oportuno.
A solenidade de entrega das honrarias foi adiada pelo segundo ano consecutivo, pois a que estava prevista para março de 2020 foi transferida para
dezembro e, mesmo assim, não foi realizada por conta da pandemia.

N

Emancipação para as Mulheres
de Petrópolis

o dia 09/03, Petrópolis se tornou mais uma cidade com núcleo da UBM
(União Brasileira de Mulheres) em lançamento virtual. A organização é um
movimento social que atua na promoção e na defesa dos direitos das mulheres
e contribui no caminho para a emancipação há mais de trinta anos.
A iniciativa foi uma ação das mulheres petropolitanas que lutam por um
feminismo popular e presente nas comunidades da cidade.
Como propostas para Petrópolis, a UBM busca ampliar a participação das
mulheres nos espaços de liderança e a implementação de políticas públicas de
mulheres no combate à violência, que apresenta índices alarmantes na cidade.
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Museu Imperial reabre
ala esquerda do palácio no dia
do aniversário de Petrópolis

Fotos: Divulgação

S

eguindo o planejamento de
retomada gradual das atividades, o Museu Imperial reabre
a ala esquerda do Palácio Imperial de Petrópolis a partir do
dia 16 de março, aniversário da
cidade.
A ala esquerda representa
os ambientes da casa onde
Dom Pedro II e seus familiares
veraneavam. Nela, o público
poderá encontrar a sala de jantar, a sala de música e baile, entre outros espaços, bem como
as coroas dos imperadores
do Brasil e a pena usada pela
princesa d. Isabel para assinar
a Lei Áurea.
A visitação acontecerá de
terça a sábado, das 10h às 16h,
em grupos de 25 pessoas por
hora, com ingressos a R$10,00
(inteira) e R$5,00 (meia). No dia
da reabertura, 16 de março, a
entrada será gratuita.
Para realizar a visitação, será

necessário o agendamento através do telefone (24) 2233-0345,
disponível para atendimento a
partir de 10 de março, de segunda
a sexta, das 8h30 às 18h. A princípio, a agenda estará aberta apenas para o mês de março. Guias
de turismo poderão acompanhar
grupos de até três pessoas.
Os visitantes deverão chegar
com 20 minutos de antecedência
para o pagamento e a retirada

dos ingressos, que só poderão ser
adquiridos no dia da visita.
Ao entrar no Complexo Museu
Imperial, será necessário passar
por uma barreira sanitária com
aferição de temperatura e o uso
de máscara cobrindo nariz e boca
também será obrigatório. Além
disso, totens de álcool em gel
foram espalhados por diversos
espaços.
Os guarda volumes não estarão disponíveis. Será permitida a
entrada com bolsas de até 50cm
x 30cm x 20 cm.
As clássicas pantufas do Museu Imperial permanecerão durante o passeio, e, para segurança
dos visitantes, serão higienizadas
através de oxi-sanitização.

6

VARIEDADES

De 16 a 31 de março de 2021

JORNAL DE ITAIPAVA

CASADO

Pai vou me divorciar… Faz 6 meses que
minha mulher não fala comigo!
O pai fica em silêncio…dá um gole na
cerveja e diz:
Pense bem meu filho… mulher assim é
difícil de arranjar!

***

DENTUÇO

O menino chega em casa chorando e
fala pra mãe:
– Mãe, na escola todos os meus colegas
ficam zoando da minha cara falando que
eu sou dentuço!!!
– Tá bom filho, mas agora fecha a boca
que você está riscando o piso!

O Palmeiras ganhou com facilidade do Grêmio a Copa do Brasil. A diferença entre os times
é muito grande, e cada vez mais estamos vendo
a espanholização dos nosso campeonatos. Se
os times não se organizarem as diferenças entre
os três ou quatro melhores times brasileiros será
enorme para os demais.
Campeonatos regionais começam sem emoção, com vários times ainda em férias, apenas
dando uma relaxada. Poucas novidades e pelo jeito
os três melhores do último Brasileirão continuarão
mandando no futebol por aqui. Fla, Palmeiras e
Atlético-MG deverão disputar tudo esse ano.
Foto: Reprodução

***

BÊBADO

O bêbado chegou pro padre e falou:
– Seu padre, o senhor acha justo as
pessoas lucrarem com a desgraça dos
outros?
O padre respondeu;
– Não meu filho, claro que não!!
– Então devolve aqui o dinheiro do meu
casamento!!!!

***

ASILO

No asilo um velho pergunta para outro
velho:
– Como você se sente?
– Minhas costas doem, quase nâo consigo falar… e você como se sente?
– Como um recém-nascido !!!
– Como um recém-nascido?
– Sim, sem dente sem cabelo, sem pelo
e ontem me colocaram uma fralda!
Foto: divulgação

C

Ingredientes: 500 ml de

creme de leite fresco bem
gelado, 1 Lata de leite condensado, ¾ xícara de chá
de leite em pó, 30 Biscoitos
Maizena.
Modo de Preparo: Quebre
os biscoitos com as mãos
e reserve. Na batedeira ou
com um fouet, bata o creme
de leite até aumentar o volu-

Teremos mais um ano com um calendário atropelado, com vários jogos em pouco tempo e ainda
temos as eliminatórias da Copa do Mundo, para
complicar um pouco mais. Será muito parecido ao
ano passado e portanto, quem tiver mais qualidade
e quantidade no elenco vai levar vantagem.
As Olimpíadas por enquanto estão garantidas
em Tóquio para os próximos meses. Mesmo ocorrendo, não acredito em grandes resultados, marcas
históricas, por que todo o planejamento foi para o
ano passado. Os atletas vão penar para conseguir
bons resultados.
NBA vai ficando muito mais sensacional que
imaginava. O Brooklin se reforçou mais ainda,
com Griffin e está armado a melhor equipe do
leste. Agora vão esperar o lado oeste se definir,
por que tem mais times aptos para tentar o título
da conferência.

DELÍCIA DE VERÃO:
SORVETE DE 3 LEITES

om as altas temperaturas do verão,
nada melhor que combinar o clima quente com
uma sobremesa refrescante. Então veja como
preparar um sorvete de
3 leites com biscoitos de
Maizena.

O time mineiro foi o que mais contratou nesse
último ano, tentando na dupla Fla e Palmeiras, que
vêm dominando o nossos futebol nos últimos anos.
Os demais ficaram para trás...

me e ficar com picos moles.
Acrescente aos poucos
¾ do leite condensado e
continue batendo, com mais
delicadeza se for à mão ou
em velocidade baixa se
estiver usando a batedeira.
Quando atingir o ponto de
chantili, misture delicadamente o leite em pó.

Transfira pouco a pouco a
mistura para o recipiente
que for usar para servir,
intercalando com o leite
condensado restante e
os biscoitos quebrados.
Cubra o sorvete com
plástico filme e mantenha
no congelador por pelo
menos 6 horas.

Aqui, na NBB o time do Flamengo está sobrando e pinta mais um vez com mais chance
de ser campeão. Claro que Franca, Paulistano
e Minas estão brigando e podem surpreender. O
basquete brasileiro vem crescendo principalmente
na organização.
Gil Baiano, meu amigo do Clipper, aquele bar
no Leblon, não entende o Gabigol frequentar um
cassino clandestino: o cara ganha mais de um milhão por mês, está de férias, pega um avião e vai
até Punta Del Leste. Foi um tiro no pé...
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Materiais de Construção

Serviços e Variedades

Farmácias

Serviços e Variedades

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