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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO
RELIGIOSO

Infelizmente, uma triste 
realidade vem se im-

pondo praticamente em 
todos os países, com a 
triste verdade de que esta-
mos vivendo um momento 
muito especial,  com a 
humanidade sofrendo com 
um verdadeiro flagelo des-
truidor ceifando vidas em 
um número inimaginável. 

A mortandade é anun-
ciada diariamente, com a 
ciência lutando com todas 
as armas de que dispõe, 
para que essa triste rea-
lidade seja eliminada o 
mais rapidamente possí-
vel. Mas, infelizmente, o 
número de homens, mu-
lheres e crianças mortos 
na COVID 19 é assustador.

A esperança é que a 
vacina consiga trazer a 
paz à humanidade, evitan-
do tanto sofrimento, mas 

essa esperada realidade 
ainda parece bem distante.

René Descartes, ma-
temático, físico e filóso-
fo  f rancês nasceu em 
1596, século de grandes 
descobertas e profundas 
alterações no pensamen-
to religioso do homem, 
sobretudo no mundo oci-
dental .  Como f i lósofo, 
Descartes imaginou que 
o ser humano deveria es-
tabelecer um método de 
ensino que estabelecesse 
verdades científicas na 
busca do conhecimento 
humano. 

Assim pensando, ele 
criou uma frase célebre pela 
sua objetividade, que julga-
va necessária e indispensá-
vel, como ponto de partida 
de todo conhecimento hu-
mano: ‘penso, logo existo’ 
(cogito, ergo sum). Hoje é 

considerado o fundador do 
Racionalismo.

Realmente, nós, seres 
humanos, damos imenso 
valor à vida no corpo físico, 
esquecendo  (ou querendo 
esquecer, que existem pro-
vas de que a vida continua 
no mundo espiritual). Pre-
cisamos realmente aceitar 
essa realidade. Essa ver-
dade consola!

Quem teve parentes 
próximos ceifados pela 
COVID 19 tenha fé: as pes-
quisas confirmam a verda-
de de que a vida continua 
após a desencarnação!

Eis alguns livros so-
bre essa verdade: “Vin-
te Casos Sugestivos de 
Reencarnação”. Na se-
gunda edição veio com 
o título “Reencarnação, 
Vinte Casos”, e “Casos Eu-
ropeus” ambos do Dr. Ian 
Stevenson, pesquisador 
americano.

A pesquisadora Dra. 
Elizabeth Clare Profet es-
creveu sobre a reencarna-
ção com o título “Reencar-
nação, o Elo Perdido do 
Cristianismo”.

O Dr. Brian Weiss, 
autor de “Muitas vidas, 

muitos mestres” é outro mé-
dico americano com vários 
livros publicados. Continua 
pesquisando a realidade 
de que a vida continua em 
outro estado da matéria. Es-
teve no Brasil, pesquisando.

Há pouco tempo sugeri-
mos a leitura do livro publi-
cado nos Estados Unidos 
com o sugestivo título de “A 
Volta”. (Editora Best Seller 
Ltda., Bruce e Andrea Lei-
ninger com Ken Gross, que 
merece ser lido e estudado. 
Parece incrível: uma criança 
deu o nome anterior, era 
aviador, morreu pilotando 
seu avião. Indicou até mes-
mo o local em que seu avião 
foi abatido!

Quando será que os ho-
mens aceitarão essa verda-
de tão consoladora: existe 
vida após a morte física!

O profeta Malaquias 
escreveu: “Eis que eu vos 
envio o profeta Elias, antes 
que venha o dia grande e 
terrível do Senhor”. (Mala-
quias, 4,5).

E Jesus, referindo-se a 
João Batista afirmou: “E, se 
quereis dar crédito, é este 
o Elias que havia de vir”. 
(Mateus 11,14).

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

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

O Itaipava Tênis Clube
 está localizado no meio 

das  montanhas, em um dos
 melhores climas da 

região serrana.

Bar/Restaurante sob a direção da
srª. Priscila Martins (Delícias da Rebeca)

A MAIS COMPLETA 
INFRAESTRUTURA
 EM ITAIPAVA PARA 

EVENTOS EM GERAL

ASMA - PARTE I

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

Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp

A asma é uma doença 
caracterizada por uma 

inflamação crônica dos 
brônquios e afeta pessoas 
de todas as idades. Calcula-
-se que em torno de 10% 
da população brasileira é 
acometida pela doença, 
e mais de 100 milhões de 
indivíduos em todo o mundo 
sejam asmáticos.  A infla-
mação provoca, por si só ou 
por meio da contração dos 
músculos que circundam os 
brônquios, um estreitamen-
to das vias aéreas levando 
a uma obstrução do fluxo 
normal do ar que entra e sai 
dos pulmões.

Seus principais sinto-
mas são: chiado, aperto no 
peito, falta de ar, tosse e 
despertar noturno. A asma 
varia na sua intensidade 
desde casos mais leves até 
casos mais graves necessi-

tando internação hospitalar.  
Quando tratada adequa-
damente a asma pode ser 
controlada e permite que 
a maioria das pessoas te-
nha uma vida praticamente 
normal.

A crise de asma ocorre 
quando os sintomas apare-
cem ao mesmo tempo e de 
forma intensa.  A asma tem 
uma característica impor-
tante que é a apresentação 
dos sintomas episodica-
mente, com períodos entre 
as crises de aparente nor-
malidade. Este é o principal 
fator para que os asmáticos 
interrompam seus tratamen-
tos nestes períodos.

Algumas pessoas pare-
cem ter uma predisposição 
genética para o desenvol-
vimento da asma. E assim 
quando entram em contato 
com agentes que sensibi-

lizam as vias aéreas pro-
vocam o desenvolvimento 
da doença.  Os fatores 
que causam as crises de 
asma e sua gravidade va-
riam em cada pessoa. Os 
mais comuns são: ácaros 
domésticos (que são mi-
croorganismos semelhantes 
ao carrapato) e que vivem 
nos colchões, travesseiros, 
tapetes, carpetes e cortinas 
e suas fezes quando inala-
das por pessoas alérgicas 
podem desencadear crises 
de asma; pelos de animais; 
poluentes do ar; fumaça de 
cigarro; odores fortes; infec-
ções respiratórias; exercício 
físico e exposição ao ar frio; 
entre outros.

A asma pode surgir em 
qualquer idade desde os 
lactentes até os adultos de 
qualquer idade.

O indivíduo se torna 
alérgico por dois fatores: 
o primeiro é uma causa 
genética e o segundo é a 
exposição a substâncias 
capazes de levar a alergia.

Como é feito o diag-
nóstico da asma?  A ava-
liação clínica inicial por um 
pneumologista é o primeiro 
passo na definição do diag-
nóstico da asma. O principal 
exame a ser realizada na 
suspeita da doença é a Pro-
va de Função Respiratória 
ou Espirometria (o exa-
me do sopro). Este exame 
identifica as alterações do 
fluxo de ar ao ser expelido 
na respiração. Este exame, 
por suas características, é 
capaz de estabelecer além 
do diagnóstico da asma, 
também sua gravidade. A 
repetição do exame perio-
dicamente é fundamental 
para avaliar a doença e 
também para orientar seu 
tratamento.

No próximo artigo va-
mos abordar alguns outros 
tópicos sobre a asma como 
outros exames que nos aju-
dam no diagnóstico; alguns 
pontos sobre o tratamento; 
como prevenir a asma e a 
asma e o esporte.

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

OPORTUNIDADE ÚNICA
Seja sócio do Itaipava Tênis Clube 

e fique isento de taxa de manutenção 
por 05 meses.
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Na sessão  do  d ia  
24/03, a Câmara 

Municipal constituiu 
uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito para 
investigar suspeitas de 
que a Prefeitura, durante 
o ano de 2020, praticou 
irregularidades e super-
faturamento em compras 
de insumos e contratação 
de serviços ligados ao 
combate da COVID-19 
em Petrópolis.

 A CPI terá a duração 
de 90 dias e tem como 
membros os vereadores: 
Dr. Mauro Peralta (PRTB) 
como presidente, além 
de Gilda Beatriz (PSD), 
Octavio Sampaio (PSL), 
Marcelo Lessa (SD), Do-
mingos Protetor (PSC) e 
Eduardo do Blog (REP).

A CPI deve investi-
gar as suspeitas de irre-
gularidade nos contratos 
10547, 14105 e 15108, 
todos do ano passado; su-
perfaturamento na com-
pra de equipamentos de 
proteção individual como 
máscaras, luvas e toucas 

e na compra de álcool 
em gel; irregularidades 
na contratação de pro-
fissionais para atuação 
nas barreiras sanitárias 
e também nas despesas 
efetuadas para a implan-
tação e o funcionamento 
dessas barreiras; e ainda, 
possíveis irregularidades 
na aplicação dos repas-
ses de recursos federais 
destinados ao combate à 
pandemia em Petrópolis.

O presidente da CPI, 
vereador dr. Mauro Pe-
ralta, explica que “os 
gestores públicos conti-
nuam com a responsa-
bilidade de publicação 
imediata de todas as 
informações referentes às 
despesas realizadas”. A 
Lei Federal 13.979/2020 
regulamenta normas ge-
rais para o enfrentamen-
to da pandemia de CO-
VID-19 e trouxe regras 
de contratação direta e 
procedimentos de licita-
ção, porém não exclui o 
cumprimento da Lei de 
Acesso à Informação.

A Câmara Municipal 
de Petrópolis no dia 

25/03, em caráter de urgên-
cia, aprovou o Projeto de 
Lei enviado pelo prefeito 
interino Hingo Hammes, o 
qual solicita a regulamen-
tação do Castramóvel no 
município. O documento 
foi elaborado pelo poder 
Executivo e contou com 
a colaboração do vereador 
Domingos Protetor e seu 
gabinete, em virtude da 
vasta experiência na causa 
animal, nos processos de 
castração e nas necessida-
des dessa área.

O Castramóvel, que é 
de propriedade da Prefei-
tura, chegou à cidade em 
janeiro de 2020 através 
de um convênio com o 
Governo Federal, por 
meio de uma emenda 

parlamentar do então de-
putado Otavio Leite. Na 
época, o equipamento foi 
apresentado à população, 
mas nunca funcionou, 
já que para isso eram 
necessários dois procedi-
mentos: a regulamentação 
do Castramóvel junto 
ao Conselho Regional 
de Medicina Veterinária 
(CRMV), por ser um ser-
viço novo, e a compra de 
insumos, equipamentos e 
medicamentos.

O processo de lega-
lização do equipamento 
de castração junto ao 
CRMV foi finalizado 
em setembro de 2020, 
quando o projeto básico 
apresentado pelo Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica da Pre-
feitura foi aprovado.

A Comissão de Via-
ção e Transportes 

(CVT), da Câmara dos 
Deputados, aprovou, no 
dia 24/03 requerimento 
do deputado federal Hugo 
Leal para a realização de 
audiência pública sobre 
a concessão da rodovia 
BR-040 (trecho Rio/Juiz 
de Fora), com previsão de 
encerramento de contrato 
em 28 de fevereiro. Li-
minar na Justiça Federal 
concedeu, provisoria-
mente, a prorrogação do 
contrato com a Concer, 
atual concessionária. “Te-
mos que discutir o novo 
modelo, com a extensão 
da concessão, a situação 
jurídica atual e a futura 
gestão pelo DNIT”, afir-
mou Hugo Leal, eleito na 
reunião 2º vice-presiden-
te da CVT.

O trecho da rodo-
via BR-040 entre Juiz 
de Fora (MG) e Rio de 
Janeiro (RJ), com 180 
km de extensão, é atual-
mente operado pela con-

CPI vai investigar gastos com  
COVID na cidade em 2020

Câmara aprova projeto que 
Regulamenta Castramóvel

Comissão de Viação e Transporte da Câmara 
dos Deputados vai debater situação da BR-040

cessionária Concer. O 
contrato de concessão, 
cujo prazo é de 25 anos, 
foi celebrado em outubro 
de 1995, ficando estabele-
cido o início da concessão 
em 1º de março de 1996. 
O contrato terminou e, 
pelo planejamento do Mi-
nistério da Infraestrutura, 
o DNIT iria assumir a 
administração da rodovia 
até a conclusão da nova 
licitação prevista para 
2022 – até lá, a cobrança 
de pedágio seria suspen-
sa. A Concer conseguiu 
liminares para prorrogar 
o prazo de concessão e o 

fim do contrato ainda está 
sendo alvo de discussão 
judicial.

O deputado federal 
Hugo Leal lamentou a 
concessão de liminares 
para que a Concer conti-
nue operando e cobrando 
pedágio na BR-040. "As 
irregularidades e péssimo 
serviço levaram o gover-
no a decidir suspender 
a cobrança do pedágio 
após o fim da concessão", 
lembrou. Pelo planeja-
mento do Ministério da 
Infraestrutura, a cobrança 
ficaria suspensa até que 
a nova concessionária, 

escolhida através de pro-
cesso licitatório, come-
çasse a operar, o que só 
deve acontecer em 2022. 
“O fim do contrato de 
concessão será um alívio 
para todos os usuários e 
virá com a justa suspen-
são da cobrança de pedá-
gio até a nova concessão. 
Mas a Concer não quer 
largar o osso apesar de 
todas as irregularidades 
apontadas pelo TCU, 
pelo MPF, pela Justiça”, 
afirmou o parlamentar, 
também vice-presidente 
da Frente Parlamentar de 
Logística e Infraestrutura.

Foi publicada no dia 
26/03,  no Diário Ofi-

cial do estado, a Lei 9.229 
de 25 de março de 2021, 
que reconheceu a Festa dos 
Colonos Alemães em Pe-
trópolis como patrimônio 
cultural. O projeto de lei, 
na Alerj, foi uma iniciati-
va dos deputados Marina 
Rocha e Marcio Canella.

A festa acontece des-
de 1990, sendo o segundo 
maior evento de sua cate-
goria no Brasil. Resgata 
as raízes germânicas da 
cidade com a chegada 
dos primeiros alemães 
em 1845. Marcada por 
muita dança e música 
folclórica, culinária típica 
e atrações culturais, tor-
nou-se o maior evento da 
cidade nos últimos anos, 
sendo fundamental para 

Bauernfest é reconhecida como Patrimônio 
Cultural Imaterial do estado do Rio de Janeiro

a economia e importante 
fonte de renda para muitos 
petropolitanos.

O prefeito interino 
Hingo Hammes destacou 
a importância da lei san-
cionada, e disse que ela 
vem reforçar ainda mais a 
tradição da festa, que este 
ano chegará em sua 32ª 
edição mas, em virtude da 
pandemia, deverá ser rea-
lizada em formato virtual.

“Esse reconhecimento 
vem reforçar a importância 
cultural e econômica que 
a festa tem para a cidade, 
pois, além de resgatar a 
história e tradição da colo-
nização alemã em Petrópo-
lis, ajuda a fomentar nossa 
economia”, ressaltou.

O presidente do Clu-
be 29 de junho, Marco 
Antônio Kling, também 

destacou a satisfação com 
que o clube e a colônia 
germânica em Petrópolis 
receberam a notícia da lei. 
Segundo ele, “este é mais 
um reconhecimento da 
cultura e das tradições do 
nosso povo, que ajudou a 
elevar Petrópolis ao cená-
rio de destaque da cultura 
e do turismo nacional e 
internacional. Essa lei 
certamente vai ajudar a 
Bauernfest a retomar a 

sua posição de destaque e 
ficar ainda mais forte nos 
próximos anos”.

De acordo com o art. 1º 
da Lei 6.459/2013, consti-
tuem o Patrimônio Cultural 
Imaterial do Estado do Rio 
de Janeiro os bens cultu-
rais de natureza imaterial 
que expressem e retratem 
a identidade, a ação e a 
memória dos diferentes 
grupos que compõem a 
sociedade fluminense.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Celebração da Semana Santa

A Igreja Católica ini-
cia a celebração da 

Semana Santa e pelo 
segundo ano consecutivo 
com restrições a parti-
cipação dos fiéis e to-
mando todas as medidas 
de segurança sanitária, 
como uso de álcool em 
gel e distanciamento so-
cial. O bispo diocesano, 
Dom Gregório Paixão, 
OSB, recentemente di-
vulgou as orientações 
para semana santa, onde 
reafirma que está ain-
da em vigor o decreto 
diocesano de outubro 
de 2020, quando esta-

beleceu as regras para 
participação dos fiéis nas 
celebrações. 

Devido ao aumento 
dos casos de Covid-19 
e mortes, todas as paró-
quias da Diocese de Pe-
trópolis, seguindo orien-
tação do bispo diocesano 
ampliaram horário de 
missa e a transmissão 
das celebrações para que 
os fiéis possam partici-
par de forma on-line.  

A programação da Se-
mana Santa na Diocese de 
Petrópolis pode ser confe-
rida no site www.diocese-
petropolis.org.br. 

Foto: Divulgação

Mostre que seu Leão tem Coração

LVB: incentivo e motivação à educação é primordial
A Campanha de edu-

cação da LBV está 
beneficiando milhares 
de crianças e adoles-
centes no Brasil com 
kits pedagógicos como 
incentivo para que 
continuem estudando, 
mesmo com o distan-
ciamento social.

A Instituição, por 

meio de atividades re-
motas, prossegue atuan-
do em favor do desen-
volvimento das habi-
lidades dos assistidos, 
levando atividades di-
nâmicas e criativas, por 
meio dos educadores, 
promovidas pelos ser-
viços de convivência.

Em Petrópolis, o 

Centro Comunitário de 
Assistência Social da 
LBV realizou a entrega 
dos kits pedagógicos, 
iniciativa promovida 
pela campanha “Crian-
ça Nota 10!”. 

Cumprindo todas as 
exigências de preven-
ção , a unidade social 
preparou todo o cenário, 

proporcionando um am-
biente acolhedor para as 
crianças. Você ajuda, a 
LBV faz!

O Centro Comu-
nitário de Assistência 
Social, da LBV, en-
contra-se na Rua Luiz 
Pellegrini, 128 — Cas-
catinha. Telefone: (24) 
2233-1400. 

Visando arrecadar re-
cursos para implan-

tação de um novo proje-
to, o RENOVAR acaba 
de reeditar a campanha  
“Mostre que seu Leão 
tem coração”, cuja pro-
posta é obter doações 
através da Declaração 
de Renda de Pessoas 
Físicas. O procedimen-
to, além de ser bastante 
simples, não custa nada 
a mais do que o cidadão 
já pagaria para Receita 
e com a vantagem de 
você escolher onde par-
te do seu imposto será 
empregado.

No site da associa-
ção é possível acessar 
um Passo-A-Passo para 
efetuar esse tipo de doa-

do município, disponibi-
lizando meios que pro-
movam seu auto-sustento 
e melhoria da qualidade 
de vida.

Entretanto, através 
desse novo projeto a as-
sociação passará a be-

ção e colaborar para a im-
plantação do Projeto Co-
nhecer para Transformar. 

A RENOVAR conti-
nua com a assistência a 
famílias de crianças enca-
minhadas pelas unidades 
de assistência e de saúde 

neficiar um público bem 
maior do que o atual. 

Saiba mais acesse 
www.renovarpetropolis.
org.br. Telefone/whatsapp 
24 2221-3324 ou pelo e-
-mail para renovar@reno-
varpetropolis.org.br.

Foto: Divulgação
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Da fachada, olhares curiosos ten-
tam desvendar um dos maiores 

mistérios que permeiam a Casa de 
Petrópolis: afinal, quais são os seus 
sete erros? A curiosidade é de turistas 
e moradores da cidade e o mito tomou 
tamanha as proporções que durante 
muito tempo o icônico imóvel construí-
do entre 1879 e 1884 ficou conhecido 
como a Casa dos 7 Erros.  Mas, afinal, 
esses ‘erros’ existem? Quais são 
eles? De onde surgiu essa história? 
Confira neste texto as respostas para 
este mito popular. 

Quem ajuda a desvendar o mis-
tério é o Luiz Aquila, bisneto de José 
Tavares Guerra, o dono original do 
imóvel. Ele explica que esse nome 
surgiu por acaso, fruto de uma brinca-
deira que os condutores das Vitórias 
faziam com os turistas ao passar pela 
casa. Devido às proporções assimé-
tricas dos lados da casa, a proposta 
era desvendar quais as diferenças 
existiam entre cada um deles.             

“E essa brincadeira foi tomando 
grandes proporções, até que o imó-
vel ficasse conhecido como Casa 
dos 7 Erros. Mas a realidade é que 
só vemos a casa como unidade 
por causa da diferença, porque se 
ambos os lados fossem iguais, ela 
teria um eixo no meio e pareceria 
duas casas geminadas. E eu, par-
ticularmente, adoro isso: o que dá 
unidade é a diferença, assim como 
o ser humano”, explicou Aquila. 

O imóvel foi projetado pelo enge-
nheiro alemão Karl Spangenberger, 
um chalé eclético em estilo vitoriano. A 
construção feita em cal e tijolos exibe 
fachadas em três pavimentos e porão 
alto. Já a cobertura de telhas e com 
inclinação dupla apresenta janelas de 
lucarna nas fachadas principal e late-
rais e é ornamentada com cresteria e 
outros elementos decorativos como 
pináculos metálicos pontuando as 
quinas do telhado. O uso extensivo de 

O mito dos 7 erros: entenda por que a
Casa de Petrópolis já recebeu este nome

detalhes arquitetônicos em madeira 
como balcões, marquises e beirais 
conferem ao chalé atributos caracte-
rísticos da casa de campo romântica.

No segundo e terceiro pavimen-
tos, as janelas duplas são acompa-
nhadas de balcão com tipologias 
diferenciadas. No primeiro torreão 
direito apresenta janela tripla proe-
minente. O estreito corpo central, que 
se constitui somente até o segundo 
pavimento, abriga no térreo o pórtico 
principal elevado por escadaria de 
laço único. Já o arco da entrada é 
sustentado por colunas compósitas e 
confere um toque clássico à fachada. 

OUTROS NOMES DA CASA
Denominada atualmente como 

Casa de Petrópolis, o imóvel já rece-
beu inúmeras nomenclaturas, seja 
oficialmente ou aquelas batizadas pela 
cultura popular. Mansão Tavares Guer-
ra, Casa da Ipiranga, Casa dos 7 Erros 
e até Casa Mal Assombrada. A origem 
deste último nome também é curiosa 
e remete a um membro da família: a 
Maria Lysia Tavares Guerra, filha mais 
nova de José Tavares Guerra. 

Responsável pela casa ter sido 
preservada em seu estilo original, a 
tia Loca, como era chamada, foi a 
última a viver no local, e trancava 
os salões principais, sem deixar que 

ninguém, nem mesmo os membros 
da família, entrassem. Ela faleceu em 
1981 e, por ter feito voto de castida-
de, dedicou sua vida aos sobrinhos 
e à Casa. 

 “O mito”, explica a historiadora 
e atual diretora da executiva da Casa 
de Petrópolis, Rachel Wider, “surgiu 
porque muita gente que passava em 
frente à Casa entre as décadas de 
1960 e 1980, jurava ter visto o fantas-
ma de uma mulher segurando uma 
vela no segundo andar. A mulher, de 
fato, estava lá: a tia Loca, mas estava 
vivíssima”. 

O nome Casa de Petrópolis, 
exerce duplo significado. Luiz Aqui-
la explica que esta era a casa de 
veraneio da família e, por isso, eles 
se referiam a ela como a ‘Casa de 
Petrópolis’. “Então tem esse valor 
afetivo para gente. Quando surgiu a 
ideia de transformar esse espaço em 
um instituto de cultura, pensamos em 
adotar essa nomenclatura”, disse. 

Já o seu segundo significado é por 
ser um patrimônio que pertence a Pe-
trópolis. “Por aqui nós temos inúmeros 
museus e palácios, e casas atribuídas 
a personagens significativos da nossa 
história. Mas quando falamos da Casa 
de Petrópolis é essa que vem à nos-
sa mente. Por isso ela recebeu este 
nome”, destacou Aquila. 
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Campeonatos regionais meio capengas, com 
o problema da COVID. No Rio, com a proibição de 
jogos na capital, temos realizações em outras ci-
dades, principalmente em Volta Redonda e Duque 
de Caxias. Acho que o campo do Serrano, depois 
da reforma, poderia ser uma opção, até mesmo 
como marketing para o clube.

O protocolo do futebol tem sido muito bem 
seguido, com casos apenas ocorridos de fora para 
dentro. Durante partidas nada aconteceu, inclusive 
com o esporte já sendo jogado pelo mundo afora 
há muito tempo, desde o início da pandemia.

Aqui no Rio, se o campeonato acabasse agora, 
só o Flamengo entre os grandes, estaria classifica-
do para as finais. Os demais ainda tem chances, 
mas mostra que terão muito a fazer esse ano para 
recuperarem o status de bons times.

São Paulo parou o campeonato e tivemos 
alguns jogos no Rio. Isso vai acumular muita coi-
sa para frente já que a temporada desse ano vai 
acabar em dezembro.

Eliminatória da Copa na Europa com bons 
jogos, e sem grandes surpresas. A ideia da FIFA 
de cada vez aumentar mais o número de seleções 
é por que os tradicionais dificilmente perdem a 
chance, ficando os mesmos sempre classificados. 
Aqui na América do Sul já acontece isso.

Finais do basquete universitário americano 
está fantástica. Dificilmente a Universidade de 
Gonzaga perderá esse ano. Está com um time 
realmente muito bom.

Por aqui, na NBB e Copa das Américas, o Fla 
domina o basquete com muita mais facilidade que 
o esperado. Que venham as finais.

Começou a temporada de Fórmula 1 e Hamil-
ton (foto) já ganhou a primeira prova. Difícil negar 
que esse é o melhor piloto de todos os tempos.

Usem máscaras, se protejam e não 
se aglomerem, mas sem pânico...

 BOLO SAUDÁVEL DE LARANJA 
COM FARINHA DE AVEIA

Se você adora um 
bom bolinho mas 

mesmo assim se preo-
cupa com a linha, en-
tão temos a receita 
ideal para você – que 
vai certamente adoçar 
o seu dia. Este bolo 
de laranja com farinha 
de aveia, divulgado 
no portal de culinária 

Modo de preparo: Corte 
a laranja em pedaços. Re-
tire as sementes e coloque 
no copo do liquidificador, 
juntamente com os ovos 
e o açúcar.Acrescente a 
aveia, a farinha e o fer-
mento.  Coloque a massa 

numa forma. Leve para 
assar em forno pré-
-aquecido durante 35 
minutos, ou até dourar 
(temperatura média).
Dica: Após pronto, mo-
lhe o bolo com suco de 
laranja.

Tudo Gostoso, não só 
é saudável, como fácil e 
rápido de fazer.

Ingredientes: 2 xícaras 
de aveia em flocos finos; 
2 xícaras de açúcar; 1/2 
xícaras de farinha de trigo; 
1 colher (sopa) de fermen-
to em pó; 1 laranja com 
casca; 4 ovos.

Foto: divulgação

VARIEDADES

BÊBADO
O bêbado chega no inferno gritando:
- Cadê as mulheres desse lugar??
O diabo responde:  
- Aqui não tem mulher, seu maluco, você 
morreu e veio para o inferno!!
O bêbado diz:
- Se não tem mulher, então onde tu 
arrumou esses chifres, desgraça ???

BARBEIRO
Uma jovem não estava se sentindo bem, 
com dores estranhas há algum tempo, 
resolveu procurar um médico.
Após um exame, ele dá a notícia:
- A senhora está com Mal de Chagas!
E ela assustada, pergunta:
- Mal de Chagas? Como é que eu peguei 
isso?
O médico responde:
- Simples, a senhora deve ter sido 
chupada por um barbeiro.
- Filho da mãe!!! - comenta a jovem - Ele 
me disse que era desembargador!

HOMEM PERFEITO
Um homem com ar de intelectual en-
tra em uma biblioteca e se dirige à 
atendente.
Cheio de si, pergunta:
- Desculpe-me! Poderia me dizer onde 
se encontra o livro ' Homem, o ser mais 
perfeito da Terra'??
A atendente olha para o visitante e 
responde com firmeza:
- Sinto muito, senhor, mas aqui não 
temos livros de ficção científica!

* * *

* * *

* * *

Foto: Reprodução
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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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Petrópolis vai sediar 
uma etapa da Copa 

do Mundo de Mountain 
Bike em abril de 2022. A 
prova será realizada em 
uma fazenda no Vale do 
Cuiabá.   

O prefeito interino 
Hingo Hammes recebeu 
o embaixador da compe-
tição no país, o ciclista 
petropolitano Henrique 
Avancini, primeiro bra-
sileiro a conquistar uma 
etapa do torneio. Também 
participaram do encontro 
secretários municipais, 
empresários do ramo de 
hotelaria, guias turísticos 
e os organizadores da 
prova. A expectativa é que 
mais cinco mil pessoas 
visitem a cidade por conta 
da Copa do Mundo.

A realização do even-
to em Petrópolis marca 
o retorno da competição 
ao Brasil após 17 anos. 
A última realização no 
país foi em 2004. Essa 
competição é conside-

Petrópolis vai sediar Copa do Mundo de Mountain Bike

rada, ao lado da Tour de 
France, o principal evento 
ciclístico mundial. "Estou 
muito feliz. Essa é uma 
competição grandiosa, 
da qual participam os 
principais ciclistas do 
planeta. Meu papel como 
atleta é difundir o esporte, 
além de divulgar a cidade 
que eu tanto amo. É uma 
satisfação enorme e uma 
grande alegria participar 
desse momento", disse 
Henrique Avancini.

Para o presidente 
do Instituto Municipal 
de Cultura e Esportes 

(IMCE), Leandro Kro-
nemberger, a competição 
é uma forma de valorizar 
o atleta local. “Temos 
a felicidade de contar 
com o Avancini, que é um 
destaque mundial da mo-
dalidade, e leva o nome de 
Petrópolis para todos os 
lugares. É significativo, 
pois demonstra que es-
tamos atentos a todas as 
modalidades esportivas”.

Segundo Samir El 
Ghaoui, secretário da Tu-
rispetro, o evento deve 
movimentar toda a cadeia 
de turismo na cidade, 

com aproveitamento 
da maior parte dos seis 
mil leitos existentes no 
município. “Além da 
relevância esportiva, o 
turismo também será 
muito beneficiado. Che-
garão atletas, familia-
res, torcedores e fãs do 
esporte de todo o país. 
Isso movimenta hotéis, 
comércio, restaurantes, 
sendo importante para 
a nossa economia”, 
comentou.

O mercado brasileiro 
de ciclismo vem crescen-
do de forma estável já há 
alguns anos. Segundo a 
Abraciclo, o crescimento 
da produção no Brasil 
em 2020 foi de 12,8%, 
com um total de 750 mil 
bicicletas fabricadas. Um 
dos motivos desse au-
mento é a bike entrando 
no dia a dia do brasilei-
ro durante a pandemia, 
como explica Rogério 
Bernardes, organizador 
do evento.

Foto: divulgação

Curso Pré-Enem: Firjan SESI 
com vagas gratuitas para Petrópolis

A Firjan SESI lançou 
novo edital com mais 

100 vagas gratuitas para 
o curso preparatório do 
Enem, sendo 50 vagas 
para Petrópolis. O objetivo 
é contribuir para a forma-
ção de jovens e ampliar as 
possibilidades de acesso 
às concorridas vagas nos 
cursos superiores, que são 
conquistadas por meio da 
nota no Exame Nacional 
do Ensino Médio.

Os interessados, que 
devem ter idade mínima 
de 15 anos, têm que estar 
matriculados em uma 
turma do 2º ou 3º ano 
do Ensino Médio (da 
Educação Regular ou 
da Educação de Jovens 
e Adultos) em qualquer 
escola da rede pública 
ou já terem concluído o 
Ensino Médio.

As inscrições ficam 
abertas até 18/04 às 17h, 
e devem ser feitas exclu-

sivamente pelo site http://
www.escolafirjansesi.
com.br/pre-enem , onde 
o candidato deve postar a 
documentação completa 
exigida no edital.

Após o período de 
inscrição, a documentação 
dos candidatos será anali-
sada para verificação do 
cumprimento de pré-re-
quisitos para participação. 
Se classificado, segundo 
ordem de inscrição, den-
tro do número de vagas 
disponíveis para a unidade 
escolar que se inscreveu, o 
candidato estará apto a se 
matricular no curso.

A escola fará contato 
para confirmar o horário 
das turmas, assinatura do 
termo de adesão ao curso 
e formalização da matrí-
cula. A lista de candida-
tos classificados também 
será disponibilizada, em 
21/04, no site da Escola 
Firjan SESI.

Por conta do aumento de 
público com a amplia-

ção da campanha de imu-
nização contra a Covid-19, 
além de abrir novos pontos 
de vacinação, a Secretaria 
de Saúde, está readequan-
do a estrutura para aten-
dimento, alterando dois 
locais de vacinação: no 
Itamarati, a vacinação que 
vem sendo realizada na 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS Itamarati) passa a 
ser realizada no Clube 
Palmeiras, local mais am-
plo e que fica em endereço 
próximo. Com isso, idosos 
que estão agendados para a 
vacinação na UBS, a partir 
do dia 30 deverão se dirigir 
ao novo endereço para 
receber a vacina.

Outra alteração será 
feita no ponto de vacina-
ção que funciona no Hos-
pital Municipal Nelson de 
Sá Earp (ponto destinado 
exclusivamente ao atendi-

Saúde transfere ponto de vacinação da 
UBS Itamarati para o Clube Palmeiras

mento de profissionais de 
Saúde)  que será transferi-
do para a Casa da Educação 
(Casa Visconde de Mauá). 
O novo ponto de vacinação 
fica nas imediações do Pa-
lácio de Cristal. Com isso,  
os profissionais de saúde 
que estão agendados para 
receber a vacina no HMN-
SE devem se dirigir ao novo 
local. Em ambos pontos, 
a vacinação segue sendo 
realizada das 9h às 16h.

 Nos demais pontos 
não haverá alterações no 
momento e a vacinação 
segue normalmente das 
9h as 16h, para idosos 

com mais de 70 anos. 
Para receber a vacina o 
idoso deve estar cadastra-
do junto a Secretaria de 
Saúde. O cadastro deve 
ser preenchido no site 
da prefeitura (www.pe-
tropolis.rj.gov.br). No 
momento do agendamento 
é importante estar atento à 
data em que a vacinação 
será realizada. Idosos que 
tenham dificuldade para 
acessar a internet podem 
fazer o agendamento pe-
los telefones 2233-8850 
ou 2233-8852. O setor 
funciona de segunda a 
sexta-feira das 9h às 16h.

Foto: divulgação


