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Mesmo sem a
 confirmação da 

temporada oficial, por 
conta da pandemia,  

montanhas de 
Petrópolis são opção 

de lazer, tomando-se os 
devidos cuidados

PMP dá sugestões para a União e Indústria

O governo municipal interino entregou em mãos, ao superintendente regional do órgão no Estado, Robson Loures, uma revisão ao projeto de reforma 
da Estrada União e Indústria. O relatório apresentado é o resultado de um estudo elaborado nas últimas semanas por um grupo de trabalho composto 

por técnicos da própria CPTrans, da Secretaria de Obras, Habitação e Regularização Fundiária e do Departamento de Urbanismo.

Cidade tem projeto piloto com equipamento que 
melhora oxigenação de pacientes com Covid-19
O equipamento, já utilizado em países como Itália, pode substituir a máscara de ventilação orofacial 

e ajudar a reduzir o agravamento de casos moderados, reduzindo a evolução para quadros graves.
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

UMA VIAGEM INESQUECÍVEL

Viajar de férias, sem 
data marcada para 

voltar à nossa querida 
cidade, deixando o clima 
maravilhoso da nossa 
encantada Petrópolis, 
buscando enriquecer o 
Espírito e adquirir força 
para retornar ao trabalho, 
é algo que nos traz mui-
tas lembranças.

Nosso amado Brasil 
é cheio de lembranças 
maravilhosas que nem 
mesmo com o passar 
do tempo conseguimos 
esquecer. A beleza das 
praias brasileiras, co-
roadas com a natural 
formosura das jovens 
brasileiras, estas com o 
corpo dourado pelo sol 
sempre presente, faz 
com que os navios de 

turistas aportem sempre 
lotados, todos querendo 
conhecer nossas belezas 
naturais.

Além dessa beleza 
natural, que a todos ilumi-
na e encanta, nosso ama-
do País, com suas rique-
zas físicas inesgotáveis, 
e sua invejável natureza 
física, despertou a cobiça 
de muitos espíritos que, 
dessa nação impar e es-
pecial, só conheceram a 
riqueza de seus valores 
materiais, o que é triste e 
lamentável, mas perfeita-
mente justificável.

Humberto de Cam-
pos, no prefácio de uma 
obra maravilhosa, des-
creve com maestria como 
se formou espiritualmen-
te a pátria em que vive-

mos: “Jesus transplan-
tou da Palestina para 
a região do Cruzeiro a 
árvore magnânima do 
seu Evangelho, a f im 
de que seus rebentos 
delicados florescessem 
de novo, frutificando em 
obras de amor para todas 
as criaturas” (“Brasil, Co-
ração do Mundo Pátria do 
Evangelho, de Humberto 
de Campos/Francisco 
Cândido Xavier, Introdu-
ção, pg. 15”).

Pois foi com textos 
assim simples, mas de 
conceitos profundos, que 
muitos brasileiros ainda 
não entenderam a im-
portância da literatura 
mediúnica.

Est ivemos em vá-
r ios locais do Estado 
de Minas Gerais onde o 
estudo e o conhecimento 
das obras psicografadas 
por Chico Xavier é uma 
realidade incontestável.

A 1ª edição da obra 
acima citada foi publicada 
em 1938.

Hoje vivemos no meio 
de uma grande Pandemia. 
O volume de pessoas sa-
crificadas com o preço da 
própria vida é inacreditável 
e inaceitável. 

Mas, graças à Dou-
trina Espírita, sabemos 
hoje que a reencarnação 
é uma realidade, revelada 
através da psicografia. 
Estudos científicos con-
f i rmam a real idade da 
verdade da mensagem 
psicografada!

O ensinamento de que 
todos os desencarnados 
voltarão a viver, nascendo 
em novos corpos físicos, 
é a expressão da verdade!

Tenhamos fé! Todos os 
que desencarnarem volta-
rão a viver! Graças a Deus!

É o que lemos em “O 
Livro dos Espíritos”:

L E  1 6 7  -  Q u a l  o 
f im ob je t ivado com a 
reencarnação?

R – “Expiação, melho-
ramento progressivo da 
Humanidade. Sem isto, 
onde a justiça?”.

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 Mar-
tins (Delícias da 

Rebeca)

A MAIS COMPLETA 
INFRAESTRUTURA
 EM ITAIPAVA PARA 

EVENTOS EM GERAL

ASMA - PARTE II

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

Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp

A Prova de Função Res-
piratória é fundamental 

para o diagnóstico da 
asma. Entretanto, este 
exame detecta a alteração 
no fluxo aéreo no momento 
de sua realização. É pos-
sível que a espirometria 
do asmático seja normal 
se o paciente se encontra 
fora de crise ou quando 
a doença está controlada 
com medicamentos.

Os testes alérgicos 
não definem o diagnóstico 
da asma apenas diag-
nosticam se a pessoa é 
alérgica ou não.

A imunoglobulina E 
(IgE) é um anticorpo pre-
sente no sangue e que 
determina as reações alér-
gicas a várias substâncias 
e podem estar elevadas 
nos pacientes asmáticos.

A inflamação crônica 
dos brônquios é o com-

ponente fundamental na 
dooença.  Para o seu 
tratamento podemos lan-
çar mão de dois grupos 
de medicações: as medi-
cações de alívio usadas 
quando para uma melhora 
imediata dos sintomas 
através da dilatação das 
vias aéreas; e as medica-
ções de controle, usadas 
diariamente a longo prazo 
para manter o controle 
da doença. Estes são os 
agentes antiinflamatórios 
que atuam prevenindo e 
melhorando a inflamação 
dos brônquios e os dila-
tadores dos brônquios de 
longa duração que dilatam 
as vias aéreas de forma 
prolongada. O sucesso no 
tratamento da asma está 
diretamente relacionado 
à adesão do paciente ao 
tratamento. A adesão ao 
tratamento pode manter a 

doença controlada e per-
mitir que o asmático tenha 
uma vida praticamente 
normal.

O tratamento preco-
ce da crise é a melhor 
maneira de controlá-la 
rapidamente. Portanto, é 
fundamental uma perfeita 
interação entre o paciente 
e seu pneumologista para 
que ele possa conhecer 
bem a doença e ser ca-
paz de identificar quando 
as coisas não estão indo 
bem. O tratamento da 
rinite alérgica, comumen-
te associada à asma, o 
controle da obesidade e 
o controle ambiental, evi-
tando entrar em contato 
com os alergenos que sa-
bidamente desencadeiam 
seus sintomas são funda-
mentais para o perfeito 
controle da asma.  

Uma palavra sobre 
os animais de estimação.  
Imagina-se que seus pelos 
sejam os responsáveis 
pelo surgimento das cri-
ses. No entanto, a caspa 

(escamas da pele), a sa-
liva, a urina e as penas 
são os agentes que po-
dem provocar as reações 
alérgicas.  Entretanto, a 
presença dos pets não é 
proibitiva. Desde que não 
entrem no quarto do as-
mático e evitem as poltro-
nas e os sofás e que ideal-
mente que eles fiquem em 
local restrito a eles.

E para finalizar al-
gumas palavras sobre o 
asmático e a prática de 
esportes. Os sintomas da 
asma podem ser desenca-
deados pelo esforço físico. 
Entretanto, são inegáveis 
os benefícios da atividade 
física regular para quem 
tem asma.  Os exercícios 
aeróbicos (aqueles que 
usam o oxigênio no pro-
cesso de geração de ener-
gia para os músculos) são 
os mais recomendados: 
nadar, pedalar, pular cor-
da, caminhar entre outros. 
Mas é fundamental que 
você converse antes com 
seu pneumologista.

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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Em uma reunião rea-
lizada no dia 06/04, 

na sede do Departamento 
Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes (DNIT), 
no Rio de Janeiro, o go-
verno municipal interino 
entregou em mãos, ao 
superintendente regional 
do órgão no Estado, Ro-
bson Loures, uma revisão 
ao projeto de reforma da 
Estrada União e Indús-
tria, no trecho que vai do 
Centro a Pedro do Rio. 
O presidente da CPTrans 
Luciano Moreira, e o 
subsecretário de Obras 
Ericson Couto Lobato, 
representaram o prefeito 
interino Hingo Hammes 
no encontro, que teve a 
presença do deputado 

PMP apresenta ao DNIT sugestões ao projeto da União e Indústria
federal Vinícius Farah e 
do vereador Maurinho 
Branco, da Comissão de 
Transportes da Câmara 
Municipal.

O relatório apre-
sentado é o resultado 
de um estudo elaborado 
nas últimas semanas por 
um grupo de trabalho 
composto por técnicos 
da própria CPTrans, da 
Secretaria de Obras, Ha-
bitação e Regularização 
Fundiária e da Secretaria 
de Planejamento e Desen-
volvimento Econômico, 
através do Departamento 
de Urbanismo (DEURB). 
O objetivo principal é o 
de melhorar a mobilidade 
urbana e o trânsito em al-
guns trechos em Corrêas, 

Nogueira, Bonsucesso e 
Itaipava. A proposta é a 
de alinhar as intervenções 
junto ao DNIT para que 
elas possam ser execu-
tadas paralelamente ao 
cronograma da reforma, 
que teve início em junho 
do ano passado.

 Entre os principais 
pontos sugeridos, está 
uma mudança pontual 
na entrada de ônibus 
oriundos do Centro ao 
Terminal de Corrêas. 
Atualmente, os coletivos 
acessam por uma via late-
ral e aguardam a liberação 
do semáforo para cruza-
rem a pista, em direção 
à rodoviária. Pela nova 
proposta, o fluxo de veí-
culos no sentido Itaipava 

seria desviado pela lateral 
da pista, criando uma ter-
ceira via de rolamento, e os 
coletivos aguardariam na 
pista central para entrarem 
no terminal.

Ericson Lobato expli-
cou que o estudo propõe 
também melhorias no trevo 
de retorno para Nogueira, 
e a implantação de uma 
sinalização removível no 

e drenagem que já estão 
em andamento”, disse o 
subsecretário de Obras.

A obra está orçada em 
R$ 40 milhões, dos quais 
R$ 15 milhões foram efe-
tivamente liberados pela 
União para a execução 
do primeiro trecho. O 
deputado Vinícius Farah 
acompanhou a apresenta-
ção das propostas, e disse 
que a análise das modifi-
cações deve ser feita de 
forma urgente, para que, 
se necessário, o projeto 
(com as devidas altera-
ções) esteja incluído den-
tre os beneficiados com 
emendas para 2022, em 
complemento aos recursos 
próprios do orçamento do 
órgão federal.

acesso à ponte do bairro, 
paralelamente à criação 
da rotatória no Hotel Bu-
riti. “Estão previstas tam-
bém na revisão do projeto 
outras intervenções em 
calçadas, baias de ôni-
bus e sinalização, tudo 
buscando um resultado 
mais harmônico e práti-
co que venham somar às 
obras de pavimentação 

Devido a gravida-
de em Petrópolis, 

por causa do aumento 
no número de casos 
de Covid-19, que já 
chegou a 96.69% de 
leitos de UTI ocupa-
dos e 88.43% de leitos 
de clínica médica do 
SUS e quase 100% da 
rede privada. O depu-
tado federal, Hugo Leal 
(PSD), além de reiterar 
junto ao Ministério da 
Saúde, a necessidade 
de um hospital de cam-
panha na Região Ser-
rana, instalado em Pe-
trópolis, enviou ofício 
ao Governo do Estado 
pedindo apoio finan-
ceiro para o aumento 
no número de leitos de 
clínica médica e UTI 
em Petrópolis.

O deputado escla-
receu que o hospital de 
campanha seria para 
atender a demanda dos 
municípios da região 
que buscam atendi-
mento em Petrópolis 
para  t ra tamento do 
Covid-19, sendo mui-
tos encaminhados pela 
Central de Regulação 
do Estado. Já o aumen-

Hugo Leal pede apoio financeiro ao Estado 
para aumentar número de leitos de UTI´s

to de leitos em hospital 
como Santa Mônica, 
Nossa Senhora Apare-
cida e Hospital Clínico 
de Correas (HCC) seria 
para atender apenas os 
petropolitanos, pois a 
demanda cresceu muito 
nas últimas semanas.

No documento en-
viado ao governador, 
Hugo Leal ressalta ainda 
que o “Município de 
Petrópolis, além de se 
afigurar como principal 
município da Região Ser-
rana, tem uma caracte-
rística que lhe é própria, 
que é a predominância 
turística, de maneira que 
os dados atuais de acom-
panhamento da Pande-
mia demonstram uma 
lotação de quase 100% 
dos leitos para tratamen-
to da Covid nas unidades 
de saúde, tanto públicas, 

quanto privadas, que 
tem recebido também 
moradores de cidades 
vizinhas e de municípios 
do Estado”.

A manifestação do 
deputado do PSD em 
buscar recursos para 
aumentar o número de 
leitos de UTI e Clíni-
ca Médica em Petrópo-
lis, atende também um 
pedido do ex-vereador 
Leandro Azevedo. Ano 
passado, durante a pan-
demia enviou ofício ao 
deputado pedindo seu 
apoio para instalação na 
cidade de um hospital 
de campanha. “Sabemos 
das complicações que 
é a instalação de uma 
unidade como essa, mas, 
nesse momento, com o 
crescimento no número 
de casos e as indicações 
de especialistas que a si-
tuação deve piorar ainda 
este mês, duas medidas 
são fundamentais: ou se 
aumenta o número de lei-
tos e instala um hospital 
de campanha, ou a popu-
lação se compromete de 
fato e cumpre as medi-
das restritivas”, afirmou 
Leandro Azevedo.

Projeto piloto adota equipamento para melhorar
oxigenação de pacientes com Covid-19 na cidade

Com o objetivo de ofere-
cer um suporte menos 

invasivo para o tratamento 
de pacientes com covid-19 
e acelerar a recuperação 
daqueles que precisam de 
ventilação mecânica, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
está iniciando um projeto 
piloto com a utilização do 
helmet – um tipo de capa-
cete que oferece suporte 
respiratório de forma mais 
confortável para tratamento 
de pacientes internados com 
covid-19 na rede pública. 
O equipamento, já utiliza-
do em países como Itália, 

pode substituir a máscara 
de ventilação orofacial e 
ajudar a reduzir o agrava-
mento de casos moderados, 
reduzindo a evolução para 
quadros graves, e evitando 
por vezes que os pacientes 
precisem ser intubados. Os 
equipamentos começaram 
a ser utilizados esta semana 
em unidades públicas.

Por enquanto, a rede 
tem 10 equipamentos doa-
dos pela sociedade civil, 
que já estão sendo utilizados 
em três unidade de saúde: 
UPA Cascatinha, Hospital 
Alcides Carneiro e Hospital 

Nossa Senhora Aparecida. 
O coordenador de fi-

sioterapia na UPA Casca-
tinha, Fabiano Cabral de 
Andrade, considera que 
além de dar mais conforto 
ao paciente, o equipamento 
permite que o tratamento 
seja aplicado por até 24 ho-
ras, o que também contribui 
para acelerar a recuperação. 
"Com ele conseguimos 
ampliar a média de tempo 
de tratamento de 2h pelo 
método tradicional (más-
cara ortofacial), para 24h, 
que acelera o processo de 
recuperação”, explicou. 

O cruzamento de dados da 
Polícia Rodoviária Fe-

deral (PRF) com as imagens 
do Centro Integrado de Moni-
toramento e Operações de Pe-
trópolis (CIMOP) vai permitir 
a identificação automática de 
carros roubados no municí-
pio. A partir de agora, quando 
o veículo com restrições por 
furto passar pelas entradas 
da cidade um dispositivo irá 
avisar automaticamente aos 
agentes no CIMOP. Essa 

integração facilitará a pronta 
resposta da Polícia Militar 
até o local em que o condutor 
esteja trafegando.

A tecnologia começa a 
operar na semana que vem 
e a expectativa do governo 
municipal é que esteja em 
pleno funcionamento até o 
fim deste mês. Com mais 
essa novidade, o municí-
pio (que foi considerado o 
mais seguro do Estado do 
Rio de Janeiro em 2018 e 

2019) continua avançando 
nas questões relacionadas à 
segurança pública.

 O CIMOP tem 56 câ-
meras instaladas em 46 locais 
diferentes em toda cidade. 
São aparelhos que filmam 
em alta definição, com al-
cance de 1 km de distância 
e em 360º. Outras quatro 
colocadas no Terminal do 
Centro também transmitem 
as imagens em tempo real do 
local para os agentes. 

Cruzamento de dados entre orgãos vai permitir 
identificar veículos roubados em Petrópolis
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Campanha celebra os 15 anos 
do projeto De Grão em Grão

Em solidariedade ao 
momento de pande-

mia que estamos viven-
do e para apoiar tantas 
pessoas passando fome, 
está sendo lançada a cam-
panha GRÃO SOLIDÁ-
RIO. O movimento é um 
marco para celebrar os 
15 anos de sucesso do 
projeto social "De Grão 
em Grão", dia 29 de abril.

O objetivo é arreca-
dar alimentos que serão 
entregues para as famílias 
assistidas pela Paróquia 
de Nogueira em Petrópo-
lis. Você pode participar 
entregando sua doação na 
sede do projeto ou fazen-
do um depósito na conta 
bancária. Sua contribuição 
vai alimentar uma família!

O projeto social de 
Nogueira conta com 100 
voluntários e oferece 20 
cursos gratuitos a 500 alu-
nos por ano. Também pro-
duz e doa fraldas descar-
táveis, roupas e agasalhos 
para idosos e portadores 
de necessidades especiais, 

além de enxovais de bebês 
para as grávidas da comu-
nidade. Em 2020 foram 
confeccionadas e doadas 
8.000 máscaras em tecido 
de boa qualidade. Partici-
pe você também!!

Grão Solidário:  
Para depósito: Mitra 
Diocesana de Petrópolis 
/ CNPJ: 28805190/0038-
25 - Banco Itaú - Ag. 8017 
- C/C 06934-8 ou pix (24) 
98802.1107 

De Grão em Grão
 Projeto Social

Horário da secretaria: de 
segunda a sexta feira de 
8 às 12h e de 13 às 17h. 
Avenida Leopoldina 590, 
Nogueira, ao lado da igre-
ja católica. 
Telefone:(24) 2221.5634 
e 98802.1107
Site: www.degraoemgrao.
com.br, Instagran:@pro-
jetosocial.degraoemgrao
Facebook:  degraoe-
mgrao, e-mail: graoe-
mgrao@yahoo.com.br. 

A Associação Petropo-
litana dos Pacientes 

Oncológicos, a APPO, 
recebeu uma doação de 
234kg de alimentos da 
Secretaria Municipal de 
Educação. Os itens se-
riam destinados a meren-
da nas unidades de ensino 
em Petrópolis, mas após 
reunião realizada entre a 
gerência de Alimentação 
Escolar, representantes 
do conselho do segmento 
e a Comissão de Educa-
ção da Câmara Munici-
pal, foram destinados a 

O Centro de Referência em Atendimento à Mu-
lher (CRAM) está oferecendo mais um canal 

para o acolhimento de mulheres vítimas de violên-
cia doméstica. Agora, o primeiro contato pode ser 
feito por telefone, pelos aplicativos de mensagens 
ou ligações. Antes, o número funcionava apenas 
para contatos de emergências.

O CRAM fica na Rua Santos Dumont, 100, 
anexo ao Centro de Saúde. Os atendimentos pre-
senciais acontecem de segunda a sexta-feira, de 
9h às 17h. Já o número do celular é o (24) 98839-
7387, que funciona 24 horas.

60 mulheres vítimas de violência em dez dias

APPO recebe doações da Secretaria de Educação

instituições de assistência 
social da cidade, já que as 
instituições se encontram 
fechadas.

Segundo a presidente 
voluntária da instituição, 

Ana Cristina Coelho Mat-
tos, a doação chega num 
momento em que o volume 
de arrecadação foi prejudi-
cado por conta da pande-
mia, sendo de grande valor 

para a manutenção do local.
A instituição que tem 

mais de 28 anos de trabalho 
na cidade, está aberta para 
doações de alimentos não 
perecíveis, além de cabelos 
que são destinados para a 
confecção de perucas. Os 
itens podem ser entregues 
na Rua Visconde da Penha, 
72 - Centro. Em caso de 
grande volume de doações, 
a equipe de colaborado-
res da APPO pode fazer 
a retirada mediante soli-
citação pelo telefone (24) 
2242-0956.

Mural em homenagem aos profissionais 
de saúde do Hospital Unimed Petrópolis

Uma ação idealizada 
pela Unimed Pe-

trópolis emocionou os 
profissionais de saúde 
do hospital.Intitulada 
“Não Cuidamos só de 
Pacientes, nós cuidamos 
do amor de alguém”, a 
campanha uniu todas as 
equipes das áreas admi-
nistrativas e de apoio da 
cooperativa para a cria-
ção de um mural com 
mensagens em home-

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

nagem aos profissionais 
de saúde. 

Ocupando um dos 
principais corredores de 
acesso ao hospital, mé-
dicos, enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem, 
nutricionistas, psicólogos, 
fisioterapeutas e todos os 
profissionais que atuam 
na linha de frente no com-
bate à Covid-19 foram 
surpreendidos com as 
mensagens deixadas pe-

los colegas no mural.  A 
Gerente de Pessoas da Uni-
med Petrópolis, Giovana 
Lamas explicou que a ideia 

foi surpreender os colabora-
dores, pensando na máxima 
de que um gesto vale mais 
do que mil palavras.

Foto: Divulgação
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A temporada de montanhismo 
no Brasil, que acontece de 

abril a setembro, marca o período 
mais propício para a prática desta 
atividade, que atrai cada vez mais 
adeptos em todo o país. Este ano, 
por conta da pandemia, ainda não 
está certo se haverá a abertura 
oficial da temporada, mas ainda 
assim é possível acessar algumas 
montanhas da cidade, que oferece 
uma variada gama de opções, em 
todos os níveis de dificuldades.  
É importante frisar que devido à 
pandemia, é interessante montar 
grupos pequenos e manter o devido 
afastamento entre os integrantes, 
durante a caminhada, já que é mui-
to difícil executar a subida usando 
máscaras. Porém, com os devidos 
cuidados, é possível desfrutar de 
todo o percurso com responsabili-
dade e sem preocupações.

Uma das trilhas mais procu-
radas e indicadas para quem está 
começando nesta atividade, é o Alto 
da Ventania, no bairro Santa Isabel. 
A caminhada, que dura aproxima-
damente uma hora e meia, exige 
uma razoável forma física do prati-
cante, porém ao chegar ao topo, a 
uma altitude de 1270 metros,  todo 
o esforço é compensado. 

Para se chegar ao Alto da 
Ventania, basta acessar o bairro 
Caxambu, em direção ao Santa 
Isabel, até o ponto final da linha de 
ônibus que serve ao bairro, onde 
há um bar onde o visitante pode 
se abastecer, trocar de roupa e até 
mesmo tomar uma ducha. 

Dali em diante começa uma ca-
minhada, inicialmente pontuada por 
diversas plantações de verduras e 
flores, típicas da nossa zona rural.  

A subida, começa em seguida, entre 
pequenos regatos e cortando a Mata 
Atlântica bem preservada, excelente 
para se observar espécies da flora 
nativa e pássaros.  

No topo, a vista, debruçada 
sobre a Baixada Fluminense é 
realmente de tirar o fôlego. Bem 
perto, avista-se ainda parte do Açú, 
a Pedra do Diabo e o morro do Co-
biçado, acessível por trilha onde é 
possível fazer a travessia. Em dias 
mais claros e sem nevoa, é possível 
avistar a Baía de Guanabara e ao 
fundo as cidades de Niterói e Rio de 
Janeiro. Com equipamentos como 
luneta ou binóculos, pode se ver o 
Cristo Redentor e o Pão de Açucar.  

Ressaltando que é importante 
ir com alguém que possua algum 
conhecimento do lugar ou mesmo 
um guia especializado para se evitar 
problemas: apesar de bem sinaliza-
da, em alguns pontos da caminhada 
é fácil para alguém inexperiente se 
perder em bifurcações. Não menos 
importante é a devida hidratação, 
a utilização de bonés ou chapéus, 
filtro solar, lanches leves e roupas 
adequadas ao montanhismo. 

Alto da Ventania: de fácil acesso 
trilha é opção de montanhismo

Foto: Divulgação



 

6 JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVADe 16 a 30 de abril de 2021

Final da Supercopa entre Flamengo e Palmei-
ras foi um jogaço. Dois times muito fortes, com 
estilos diferentes, mas os dois querendo jogar. 
Essa é a ideia quando o jogo tem que ser decidido 
em apenas uma partida.

O time do Flamengo foi melhor, com mais 
chances de gol, mas também perdeu muitas 
oportunidades. A excelente qualidade parece que 
impede o time de fazer gols feios.

Ao contrário do Fla, o Palmeiras tem um plantel 
mais homogêneo e com isso não sente diferença 
quando substitui, fato gritante no time carioca. 
Também seria impossível o Fla ter reservas no 
nível de Arrascaeta, Bruno Henrique e Éverton 
Ribeiro. Até mesmo o Pedro fica abaixo do Gabigol, 
embora com estilo diferente.

Semana que vem começa a Libertadores e 
esse ano está quase que certo que o campeão 
será um brasileiro. A diferença técnica entre as 
equipes do resto do continente está absurda, mas 
a raça dos demais times sempre supera a nossa... 
só assim poderá haver algum equilíbrio.

Enquanto estou escrevendo, apenas PSG 
e Chelsea estão classificados para a semifinal 
da Champions League. Vai ser de arrancar fogo 
esse ano, até por que até agora os bichos papões 
saíram mais cedo...

Vinicius Jr. fez um jogo esplendoroso contra 
o Liverpool, na Champions League. Dois gols, 
muita atividade do brasileiro e se repetir no jogo 
de volta, o Real Madrid tem chance de passar para 
a semi finais.

Falando do Campeonato Carioca são gran-
des as chances para que o Botafogo e Vasco 
fiquem fora dos quatro clubes que vão disputar 
as finais. Não é à toa que estão na Segundona 
do Brasileirão.

O basquete do Fla está na final da Champions 
League Americas, contra o excelente time da Nica-
ragua, com vários estrangeiros no time. Se vencer 
será a terceira vez que estará na final do mundial.

Com esse assunto de basquete vindo à tona, 
Gil Baiano, meu amigo do Clipper, aquele bar no 
Leblon, mandou mensagem: "meu amigo, só Fla-
mengo, Barcelona e Real Madrid conseguiram ser 
campeão mundial de futebol e basquete". 

 Ou seja, o Palmeiras também não tem, nem 
no futebol e nem no basquete...

 MASSA COM PESTO DE IOGURTE, 
HORTELÃ E MANJERICÃO

Esta deliciosa recei-
ta leva aproxima-

damente 30 minutos 
para ficar pronta!

Ingredientes: 70 g de 
nozes picadas, 200 g 
iogurte natura, 8 fo-
lhas manjericão, 8 fo-
lhas hortelã, 1 colher 
sopa azeite, 1 colher 

de sal e um pouco de 
pimenta e triture até obter 
uma pasta.. Leve ao fogo 
uma panela com água 
temperada com o restante 
sal e cozinhe a massa até 
estar al dente. 
Retire duas colheres de 

sopa de água da massa 
e adicione-a ao molho. 
Mexa e reserve.. Es-
corra a massa, junte o 
pesto e envolva. Salpi-
que com as folhas de 
manjericão e hortelã 
reservadas e sirva.

(café) de sal, pimenta 
do reino a gosto, 280 g 
massa integral ou da sua 
preferência.

Modo de preparo: Co-
loque as nozes no copo 
do liquidificador, junte o 
iogurte, as oito folhas de 
manjericão e de hortelã, 
o azeite, a colher de café 

Foto: divulgação

VARIEDADES

NAMORADOS
Para celebrar o Dia Dos Namorados, 
um casal foi jantar fora.
Enquanto escolhiam os pratos, ele 
tentou lembrar-se de alguma coisa 
bonita para dizer à namorada.
Olha para o lado e ouve um casal de 
namorados:
"Quer mel, minha abelhinha? Quer 
morangos, meu moranguinho?"
Inspirado, o rapaz, vira-se para a 
namorada e diz-lhe:
- Quer presuntinho, minha porquinha?

LIMÃO VERDE
E numa cidadezinha do interior, em 
uma família muito tradicional, filha 
diz para a mãe:
- Mãe, mamãe....! Meu noivo me seduziu 
e não sou mais virgem!
- Então corte um limão e chupe.
- E isso vai devolver minha virgindade?
- Não, mas vai fazer sumir esse ar de 
felicidade que você tem estampado 
na cara.

VIÚVA SEM AÇÚCAR
- Olá, como vai? Quanto tempo! Como 
vai o marido?
-Você não soube? Ele morreu faz 
quinze dias.
- Ah, não sabia. Meus pêsames. E como 
é que aconteceu?
- Pedi pra ele ir comprar açúcar no 
supermercado, aí veio um ônibus e 
passou por cima dele.
- Mas que coisa triste. E o que você 
vez?
- Tomei o café sem açúcar mesmo!

* * *

* * *

Foto: Agência Brasil
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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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Fundada em 16 de abril de 
1986, pelo casal Paulo Ce-

zar Dias Carneiro e Vera Silvia 
Ferreira de Medeiros Carneiro, 
a Paver Motos se consolidou 
em nossa região como uma 
empresa que oferece diversos 
produtos de qualidade e como 
prestadora de serviços com 
oficina no local. 

Hoje sob a gestão do filho 
Paolo de Medeiros Carneiro a 
Paver Motos, comemora 35 
anos de inovação, segurança, 
qualidade e eficiência!

Produtos como: motosser-
ras, roçadeiras, cortadores, 
aparadores e a novidade do 
momento, cortador de grama 
autônomo. A Paver Motos 
possui a linha completa de 
produtos Husqvarna no Esta-
do do Rio. E é a única espe-
cializada em giro zero.

PROMOÇÕES DE 
ANIVERSÁRIO

Para comemorar esses 35 
anos a Paver Motos, esta ofe-
recendo uma mega promoção!

• Roçadeira R$ 2,299,00 
• Motosserra R$ 1.699,00 
• Soprador R$ 2.299,00 
• Roçade i ra  ba te r i a  R$ 

1.889,00
 
E tem vários outros produtos 
em promoção. 

E o pagamento em 10x s/juros 
nos cartões. 

Vale conferir, está 
imperdível!!!

Promoções válidas enquanto 
durarem os estoques

Paver Motos: há 35 anos conquistando sua confiança!!

Paver Motos: Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues 815 - Itaipava. Tels:. (24) 2222-1489, (24) 2222-2919  
Whatssap (24) 99267-1063 - Instagram:pavermotos | youtube:paver motos | Faceboock:pavermotosrj 

Site: www.pavermotos.com.br | E-mail- pavermotos@pavermotos.com.br

DESTAQUE

As diversas fachadas da Paver Motos de 1986 até os dias de hoje. Na primeira foto acima dona  Vera Silvia Ferreira de Medeiros 
Carneiro com seu filho, o pequeno Paolo de Medeiros Carneiro, atual gestor da Paver Motos. 


