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Deputado Hugo Leal cobra medidas do 
governo para frear alta do gás natural
Preocupado com o aumento do gás natural em 39%, que deve gerar um custo maior para o 

consumidor final, o parlamentar enviou ao ministro das Minas e Energia, um ofício pedindo 
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Casa do Pequeno
Principe, em Itaipava
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Prefeitura apresenta propostas para 
execução de convênio com DER-RJ

O prefeito interino Hingo Hammes se reuniu  com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagens (DER-RJ), Luiz Roberto 
Pereira de Souza, para apresentar o plano de trabalho relacionado ao convênio para realização de obras e ações de melhorias na 

malha viária de Petrópolis. O documento, que prevê a pavimentação asfáltica de ruas da cidade, já foi aprovado pelo departamento. 

Foto: divulgação
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

REFLEXÕES SOBRE 
O DIA DAS MÃES

Um sentimento de gra-
tidão se estampa nos 

rostos de incontáveis mães 
quando elas discorrem sobre 
o seu dia:  o Dia das Mães.

Infelizmente, porém, 
nem todas as mulheres dis-
põem do sagrado direito de 
ser Mãe! 

Sempre existirão mu-
lheres que não puderam 
realizar nesta vida o sonho 
de tornar-se mãe – e isso 
por incontáveis razões que 
a Justiça Divina certamente 
explica.

Quase sempre é a reen-
carnação das partes en-
volvidas que promoverá o 
indispensável acerto moral 
entre as partes.

Mas, como Deus é infi-
nitamente justo e bom, todas 
elas, mais cedo ou mais tar-
de, voltarão à maternidade 

(e consequentemente à feli-
cidade), certamente depois 
de apagados os enganos 
que eventualmente come-
teram em vidas anteriores.

Graças a Deus a reen-
carnação permite que a 
Justiça Divina se realize, 
mesmo contra a vontade 
de muitos... 

Assim, continuando a 
tradição, no dia nove de maio 
de dois mil e vinte e um os 
brasileiros comemorarão 
mais um Dia das Mães!

Na realidade, a gestação 
de um filho é antecedida de 
muitas decisões tomadas 
no mundo espiritual, pois o 
acaso não existe quando se 
trata do destino de uma ou 
mais crianças.

Ficaríamos maravilha-
dos se pudéssemos acom-
panhar o processo da gesta-

ção de uma criança do início 
até o nascimento.

A união da alma e do cor-
po está prevista em “O Livro 
dos Espíritos”, na pergunta 
LE 344: Em que momento 
a alma se une ao corpo? “A 
união começa na concepção, 
mas só é completa por oca-
sião do nascimento. Desde 
o instante da concepção, 
o Espírito designado para 
habitar certo corpo a este 
se liga por um laço fluídico, 
que cada vez mais se vai 
apertando até ao instante 
em que a criança vê a luz. O 
grito, que o recém-nascido 
solta, anuncia que ela se 
conta no número dos vivos e 
dos servos de Deus”. (Livro 
dos Espíritos, questão 344)

Do ponto de vista mate-
rial, muitas mulheres ignoram 
a imensa responsabilidade 
que assumem quando to-
mam determinadas provi-
dências. Por exemplo, nas 
questões de número 208, 
385, 582 e 892 o assunto 
é tratado como sendo uma 
verdadeira “MISSÃO”. 

Para a Doutrina Espírita 
a responsabilidade das mães 
é tão grande que é tratada 

como ‘MISSÃO’ sagrada. 
E acrescente-se ainda 

que muitas vezes o resgate de 
determinados erros, cometidos 
por adultos na gestação de 
crianças, geram rigorosos e 
dolorosos compromissos mo-
rais para as partes envolvidas. 

É a triste situação do es-
pírito responsável por um 
aborto que, quase sempre, 
assumirá, mais tarde, doloro-
sos resgates.

O apóstolo João regis-
trou os atos e as palavras de 
Jesus, que afirmou na hora 
da crucificação: “Ora, Jesus, 
vendo ali sua mãe, e que o 
discípulo a quem ele amava 
estava presente, disse a sua 
mãe: “Mulher eis aí o teu filho. 
Depois disse ao discípulo: Eis 
aí a tua mãe. E desde aquela 
hora o discípulo a recebeu em 
sua casa”. (Jo. 19.26-27). 

A partir dessa decisão, a 
mãe de Jesus passou a viver 
sob a dependência de Evan-
gelista João! 

Se você, amigo leitor, ain-
da tem a felicidade de ter sua 
mãe viva ao seu lado, cheia de 
saúde e alegria, agradeça a 
Deus rogando paz e felicidade 
para o seu lar!  

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

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

Bar/Restaurante 
sob a direção da
srª. Priscila Mar-
tins (Delícias da 

Rebeca)

A MAIS COMPLETA 
INFRAESTRUTURA
 EM ITAIPAVA PARA 

EVENTOS EM GERAL

A D.P.O.C. – DOENÇA  PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRÔNICA - I

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

Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp

DPOC é uma doença que 
acomete preferencial-

mente os fumantes e reúne 
a bronquite crônica que é a 
inflamação da parede dos 
brônquios e o enfisema pul-
monar que é a destruição dos 
alvéolos que são as células 
que formam os pulmões e 
resultam nas bolhas pulmo-
nares típicas da doença. É 
uma doença de evolução 
progressiva e irreversível. 
Causada pelo cigarro acome-
te cerca de 20% dos fuman-
tes. Estimando-se que no 
Brasil existam cerca de 50 mi-
lhões de fumantes, estamos 
falando de pelo menos 10 mi-
lhões de pessoas portadoras 
da doença. A DPOC aparece 
após o indivíduo ter fumado 
por pelo menos 25 anos e 
assim seu diagnóstico é feito 
após os 40 anos.  Até pouco 
tempo afetava principalmen-
te os homens, mas com o 

aumento do tabagismo entre 
as mulheres sua incidência 
entre elas vem aumentando, 
proporcionalmente,  mais do 
que nos indivíduos do sexo 
masculino. No início dos sin-
tomas o pigarro constante é 
comum. Com o progredir da 
doença surgem a tosse e a 
falta de ar.  A tosse pode ser 
seca, mas, é comum estar 
associada ao catarro espes-
so e esbranquiçado mais 
pela manhã. A falta de ar é 
progressiva, sendo no início 
apenas aos esforços leves 
como andar uma quadra, por 
exemplo, mas pode piorar 
com a evolução da doença 
até aos mínimos esforços 
como tomar banho e se en-
xugar.  A evolução da doença 
e a piora constante da falta de 
ar são fatores limitantes, im-
pedindo o doente de realizar 
as mínimas atividades diárias, 
como  pentear os cabelos e 

até mesmo se alimentar. É 
a fase que com frequência o 
paciente necessita de trata-
mento com oxigênio. 

Na DPOC o fator mais 
significativo é o processo in-
flamatório que acomete o re-
vestimento dos brônquios, ou 
seja, sua mucosa. Esta infla-
mação constante e variável 
na sua intensidade favorece 
as infecções respiratórias 
de repetição que levam a 
uma acentuação aguda dos 
sintomas da doença. Essa 
situação é comumente co-
nhecida como exacerbação 
aguda da DPOC. É frequente 
a necessidade de internação 
hospitalar nestas ocasiões. 
Com o passar do tempo es-
sas crises podem aumentar 
na frequência, na intensidade 
e na gravidade.

A única maneira de pre-
venir a DPOC é o combate 
ferrenho contra tabagismo. 
Orientar aos que não fumam 
para que não o façam e orien-
tar aos fumantes que parem, 
imediatamente.

A DPOC é uma doença 
bastante comum e que causa 
falta de ar ou cansaço, mas 

os sintomas são muitas ve-
zes confundidos com outras 
situações. Os portadores 
de DPOC comumente têm 
outras doenças associadas, 
especialmente as doenças 
cardíacas frequentemente 
causadas pelo mesmo agen-
te causal, o cigarro e com os 
mesmos sintomas.  

As siglas cada vez mais 
atrapalham o leigo, quando 
o assunto é a Ciência, prin-
cipalmente a Medicina. Para 
o público leigo os jornais, a 
televisão e outros meios de 
comunicação não falam em 
IAM e falam sim em infarto 
do coração. Assim deveria 
ser na divulgação dessa 
doença altamente incapa-
citante. Deixemos a DPOC 
para os cientistas e vamos 
divulgá-la como enfisema 
pulmonar. No cotidiano do 
leigo nenhum deles conhe-
ceu alguém com DPOC, 
mas conheceram inúmeros 
que tiveram e que morreram 
de enfisema pulmonar. 

Na próxima matéria fa-
laremos sobre o diagnóstico 
e o tratamento do enfisema 
pulmonar.

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.

O ITC felicita todas as 
mães pelo seu dia! 

FELIZ DIA 
DAS MÃES

O Itaipava Tênis Clube está localizado
 no meio das  montanhas, em um dos
 melhores climas da região serrana.
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O prefeito interino 
Hingo Hammes 

se reuniu, no dia 26/04, 
com o presidente do 
Departamento de Es-
tradas de Rodagens 
(DER-RJ), Luiz Ro-
berto Pereira de Souza, 
para apresentar o plano 
de trabalho relacionado 
ao convênio para reali-
zação de obras e ações 
de melhorias na malha 
viária de Petrópolis. 

O documento, que 
prevê a pavimentação 
asfáltica de ruas da ci-
dade, já foi aprovado 
pelo departamento. O 
encontro aconteceu 
na sede do órgão esta-
dual, no Rio de Janeiro. 
O convênio prevê o for-
necimento de todos os 
insumos para fabrica-
ção de asfalto, incluin-

Prefeitura envia propostas para 
execução de obras com DER-RJ

do a emulsão, pó de pedra 
e pedra pelo DER-RJ. Ao 
Governo Municipal cabe-
rá a usinagem, transporte 
e aplicação do concreto 
betuminoso usinado a 
quente (asfalto quente). 

Em paralelo, segundo 
o prefeito interino, ficou 
acertada a elaboração de 
outro plano de trabalho 
para o envio de insu-
mos para a fabricação 
de asfalto frio. Este será 
utilizado nas operações 

de tapa buracos. “Es-
sas ações são impor-
tantes e garantem mais 
segurança aos motoris-
tas”, explicou Hingo. 
Na reunião, o chefe do 
Executivo pediu ainda 
que sejam intensificadas 
as intervenções na Serra 
Velha da Estrela e limpe-
za, com capina e roçada, 
do trecho entre Pedro do 
Rio e Secretário, que é 
de jurisdição do órgão 
estadual. 

Preocupado com o au-
mento do gás natural 

em 39%, que deve gerar 
um custo maior para o con-
sumidor final, o deputado 
federal, Hugo Leal (PSD) 
enviou ao ministro das 
Minas e Energia, almi-
rante Bento Albuquerque 
um ofício pedindo medi-
das para interromper o 
aumento dos preços do 
gás. O deputado pede 
ainda providências para, 
efetivamente, reduzir o 
seu custo para os diversos 
setores da economia.

O deputado não tem 

dúvida que o reajuste terá 
um impacto grande na 
economia, atingindo a po-
pulação diretamente em 
cidades como Petrópolis, 
Teresópolis, onde o custo 
de vida está bem superior 
ao da capital. De acordo 
com os dados apurados 
pelo deputado, 43% da 
indústria usa o gás natural, 
assim como a geração de 
energia elétrica.

Para Hugo Leal o cus-
to final desse aumento vai 
ser pago pela população, 
pois as empresas vão re-
passar a alta para os seus 

produtos e isto, segundo o 
deputado afeta inclusive a 
agricultura que terá o au-
mento dos insumos. Para 
o deputado  é fundamental 
que o governo tome provi-
dências para frear o preço 
do gás natural e também 
dos demais combustíveis. 
“Não se trata de interfe-
rência na Petrobrás, mas, 
que o governo adote me-
didas para evitar a alta do 
preço cujo impacto neste 
momento do agravamento 
da pandemia será muito 
ruim para a população”, 
afirmou o deputado.

Deputado Hugo Leal cobra medidas 
para frear alta no preço do gás natural

A Câmara Munici-
pal aprovou, no dia 

22/04,  o projeto de lei 
“Declaração Municipal 
de Direitos de Liberdade 
Econômica” de autoria do 
Vereador Octavio Sam-
paio (PSL). A matéria foi 
aprovada por 12 votos e 
segue para a sanção do 
Executivo Municipal.

O projeto de lei tem 
como prioridade o desen-
volvimento da economia 
local, em especial a eco-
nomia criativa e colabora-
tiva e não inclui questões 
de natureza financeira e 

tributária. Os princípios 
do projeto são a liberdade 
no exercício de ativida-
des econômicas, com a 
presunção de boa-fé do 
empreendedor, fomento 
ao empreendedorismo e 
a intervenção mínima do 
Estado sobre o exercício 
dessas atividades.

A medida aprovada 
torna direito de qualquer 
pessoa desenvolver ativi-
dade econômica de baixo 
risco sem necessidade de 
atos públicos de liberação 
e as atividades contempla-
das deverão ser previstas e 

definidas de maneira pre-
cisa e detalhada em De-
creto Municipal, além de 
não poder contrariar nor-
mas municipais, estaduais 
e federais já existentes.

Apesar de o nome do 
projeto estabelecer direi-
tos de liberdade econô-
mica, ele resguarda todas 
as normas de proteção ao 
meio ambiente, inclusive 
contra poluição sonora, 
as estabelecidas em leis 
trabalhistas, além de leis 
de segurança pública e 
nacional, saúde pública 
e sanitária.

Câmara aprova projeto que prevê 
"Direitos de Liberdade Econômica"

Foto: Divulgação



ACONTECENDO04 JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA

Homenagem

Delegado titular da 106ª DP, Dr. Nei Loureiro e os policiais civis que participa-
ram das investigações do assassinato da advogada Patrícia Fortes foram ho-

menageados na Câmara Municipal pela pronta resposta à sociedade petropolitana!

O prefeito interino Hin-
go Hammes entregou 

no dia 22/04 os prêmios 
do concurso realizado pela 
Secretaria de Educação em 
homenagem ao aniversário 
de 178 anos de Petrópolis. 
O tema do concurso foi 
“Petrópolis- nós cuidamos 
do meio ambiente: nossa 
terra, nossa água e nossa 
história” e teve alunos e 
servidores como partici-
pantes. Com desenhos, 
fotografias e poesias, todos 
puderam com originalidade 
e criatividade, retratar o 
tema proposto. 

O concurso, foi divi-
dido em três modalidades: 
desenho, fotografia e poe-
sia. As categorias foram 
definidas de acordo com 
o ano de escolaridade 
para manter uma con-

corrência justa entre os 
participantes. 

Concurso de Dese-
nho: Categoria A: Beatriz 
das Graças Batista Gomes 
(EM Dom Pedro de Alcân-
tara – 5º período da Educa-
ção Infantil), Categoria B: 
KauãVictório Dutra dos 
Santos (Escola Santa Ber-
nardete – 3º ano do Ensino 
Fundamental), Categoria 
C: Amanda Santino de Sá 
Boaventura (EM Augusto 
Pugnaloni – 5º ano do En-
sino Fundamental).

Concurso de Fo-
tografia: Categoria A: 
Maria Olívia Cordeiro 
Quintanilha (EM Monse-
nhor João de Deus Rodri-
gues – 7º ano do Ensino 
Fundamental),Categoria 
B:Vanessa Alves Vieira 
Neves (Escola São Judas 

Tadeu – 9º ano do Ensino 
Fundamental),Categoria 
C: Aline Aparecida San-
ta Rita (EM Major Jú-
lio Frederico Koeller – 
Educação de Jovens e 
Adultos),

Concurso Literário: 
1º Colocado: Tania Cris-
tina Soares Pereira Maia 
(Liceu Municipal Prefeito 
Cordolino Ambrósio).2º 
Colocado: Juliana Pereira 
Macedo Pimenta (Escola 
São Cristóvão).3º Co-
locado: Roberta Rufino 
de Freitas (CEI Vila São 
José).4º Colocado: Sid-
néia Gonçalves Soares 
Neves (EM Monsenhor 
Cirilo Calaon).5º Colo-
cado: Alex Sander Félix 
Magrani(EM Arnaldo 
Dyckerhoff).

Parabéns a todos!

O Guia de Gastronomia, 
Hospedagem e Lazer 

de Christiane Michelin 
chega à maioridade cheio 
de novidades. Neste 21º 
ano a publicação abre suas 
páginas aos artistas plásti-
cos da região, com maté-
rias sobre alguns dos mais 
importantes ceramistas 
daqui, buscando retomar 
a vocação da cerâmica de 
Petrópolis e Arredores. 
Seguindo esta onda, a nova 
edição inclui, ainda, pinto-
res de porcelana e pintores 
de telas. Outra novidade 
foi a inclusão da rota cer-
vejeira de Petrópolis e do 
Circuito do Brejal, com 
uma grande variedade de 
atrações e a listagem de 
estabelecimentos indica-
dos pelo Guia que estão 
trabalhando com delivery e  
identificação daqueles que 
possuem mesas externas e 
ou varandas abertas.

Guia de Gastronomia, Hospedagem e Lazer 
de Petrópolis, Itaipava e Arredores 2021

Por conta da pandemia, 
o lançamento da edição ano 
21 acontecerá via online, 
como no ano passado, con-
tando com inúmeros sorteios 
entre os que adquirirem 
previamente seus exempla-
res, dentre eles: um final de 
semana na pousada Casa do 
Facho Alto, entre Fazenda 
Inglesa e Rocio; uma esta-
dia com café da manhã na 
Pousada Tucano, no Cuia-
bá, no Vale do Cuiabá; três 
combinados japa do Arigatô 

Delivery; duas agendas 
2021 by Cátia Rasina 
Arte em Papel; Bloquinhos 
de anotação temáticos by 
Cátia Rasina Arte em Pa-
pel; kit de pães de Daniela 
Varanda da Pasto com 
Amore; Entre outros.

Christiane Miche-
lin é jornalista, escritora 
com mais de 10 livros 
publicados, membro da 
Academia Petropolitana 
de Letras, Embaixado-
ra do Turismo do RJ e 
ganhadora, dentre ou-
tros, do importantíssimo 
Prêmio Maestro Guerra 
Peixe 2020 por conta do 
Conjunto de sua Obra.

O lançamento com 
sorteio simultâneo acon-
tecerá no dia 14 de maio 
às 20h via Facebook. 
Para a aquisição anteci-
pada dos exemplares, ao 
valor de R$ 35, entrar em 
contato pelo 98813-7041. 

Concurso em homenagem 
ao aniversário de Petrópolis

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Um capítulo da história da
aviação mundial em Itaipava

Fotos: Divulgação

A ligação de Petrópolis com 
a aviação vai mais além do 

nosso herói, Santos Dumont, 
que escolheu a cidade para 
construir sua casa de descanso, 
hoje um dos pontos turísticos 
mais visitados. O que talvez 
muitos não saibam é que nossa 
cidade também abrigou pilotos 
franceses que atuaram, nos 
primeiros voos entre Brasil 
e França, a serviço da então 
companhia aérea Latécoère, 
que mais tarde se tornaria a Air 
France. Um deles era Marcel 
Reine que, em suas escalas no 
Rio de Janeiro, seguiu os pas-
sos da família real brasileira e 
adquiriu uma casa na Serra para 
onde fugia em busca de tempe-
raturas amenas. A casa servia 
de abrigo e descanso entre as 
viagens e atraia outros pilotos, 
dentre eles o jovem Antoine de 
Saint-Exupéry, autor do clássico 
“O pequeno príncipe”.

O local, em Itaipava, de-
nominada "Casa do Pequeno 
Príncipe", de propriedade do 
administrador, publicitário e 
jornalista aposentado José Au-
gusto Wanderley, hoje é tam-

bém um pequeno museu, onde 
estão preservadas as memórias 
desta época, verdadeiras relí-
quias da Latécoère. Seu acervo 
conta com vários documentos, 
fotos, recortes de jornal, obras 
literárias e objetos decorativos 
relacionados à obra, ao escri-
tor e a Reine, o antigo dono. 
As visitas guiadas devem ser 
agendadas por telefone, e são 
feitas em grupos de, no máximo, 
16 pessoas. Durante o tour, que 
é conduzido pelo proprietário, 
é contado fatos e curiosidades 
sobre a aviação francesa, sua 
relação com o Brasil, em meio 
a passagens e referências aos 
livros de Saint-Exupéry. Entre 

elas, a fonte, inaugurada no ano 
2000, em homenagem ao cente-
nário do autor.

Quem faz o passeio até a 
casa não é tratado como um turis-
ta de museu e sim um convidado. 
Toda história que rodeia o imóvel 
é contada carinhosamente por 
José Augusto, com as palavras 
de um apaixonado. Ele mostra 
cada cantinho do imóvel e os ob-
jetos nele, muitos com a imagem 
de personagens de "O Pequeno 
Príncipe".

La Grande Vallée fica na Rua das 
Acácias 102, Itaipava.
Informações (24) 2222-1388. 
Site: www.lagrandevallee.com
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A Libertadores começou com os favoritos 
cumprindo o seus papéis. Fla venceu e jogou muito 
bem na Argentina, onde não ganhava pela Liber-
tadores desde 1982, e na segunda rodada aqui no 
Rio. O Palmeiras tomou um susto, mas começou 
vencendo e o River Plate, mesmo não jogando 
bem, empatou no Maracanã contra o Fluminense.

Quem também começou a temporada muito 
bem foi o São Paulo, depois da troca pelo técnico 
Crespo. Venceu tanto no Campeonato Paulista 
como na Libertadores e jogando bem.

Campeonatos regionais chegando na fase final 
em cada Estado. No Rio, de forma surpreendente, 
Vasco e Botafogo não se classificaram e num ano 
que disputarão a Segunda Divisão do Brasileiro: 
nem no Estadual conseguiram apresentar algo 
decente.

Em São Paulo a surpresa vem com a dificul-
dade para o Palmeira ficar entre os oitos classifi-
cados. Vamos acompanhar as rodadas finais, mas 
será uma surpresa se isso se confirmar.

Em Minas, mesmo muito mal, o Cruzeiro 
conseguiu se classificar e no Sul, os tradicionais 
Inter e Grêmio deverão fazer a final, como sempre.

Impressionante o equilíbrio que vem aconte-
cendo na fase final da classificação na NBA. Vários 
times lutando pela classificação e outro grupo 
lutando pelos primeiros lugares. Hoje é impossível 
imaginar quem será o campeão.

No nosso basquete, a NBB, as quartas de 
finais já começaram. Os favoritos são Flamengo e 
Franca, que ultimamente tem feito grandes jogos 
nas decisões de NBB e da Super 8.

Parece que teremos as Olimpíadas de Tóquio, 
mesmo sem as condições excelentes. Muito risco 
de atletas se infectarem, além do que dificilmente 
teremos bons resultados. Como dizem, o show 
tem que continuar...

Gil Baiano, meu amigo que vive no Clipper, 
aquele bar no Leblon, sempre atento aos acon-
tecimentos, acha que o Botafogo deveria pegar 
todo o time da Portuguesa  do Rio, e disputar a 
Série B, por que teria mais chance do voltar à 
Primeira Divisão...

 PENNE COM LEGUMES E FRANGO

A rotina do dia a dia 
é corrida e ter cria-

tividade para todos os 
dias nem sempre é 
tarefa fácil. Este penne 
com Legumes e Fran-
go é rápido e delicioso!

Ingredientes: 500 g de 
penne, 1 kg de peito 
de frango cortado em 
cubos, 200 ml de azei-

com sal e pimenta do reino. 
Sele em uma panela antia-
derente e reserve.
Em uma panela com água 
e sal, cozinhe, por 1 minu-
to, o brócolis e a ervilha 
fresca. Escorra e reserve.  
Em um bowl, coloque o 

penne, a ervilha e o 
milho. Tempere com sal, 
pimenta do reino e salsa 
picada.  Adicione o bró-
colis, o tomate cereja 
e os cubos de frango. 
Regue com azeite e 
misture bem e sirva.

te, 200 g de tomate cereja, 
300 g de brócolis, 350 g 
de milho verde, 300 g de 
ervilha, sal, pimenta-do-
-reino e salsa picada a 
gosto. 

Modo de Preparo: Cozi-
nhe o penne em água e 
sal por 6 minutos. Escorra 
e reserve. Tempere os 
cubos de peito de frango 

Foto: divulgação

VARIEDADES

VIDENTE
E a amiga pergunta:
- Como foi a consulta com aquela vidente 
famosa?
- Ora, nem quis perder tempo.. 
- Por quê??
- Quando eu bati à porta, ela perguntou: 
"Quem é?".

SONHOS DO HOMEM
Ser tão bonito como sua mãe crê que 
ele é.
Ter tanto dinheiro quanto seu filho crê 
que ele tem.
Ter tantas mulheres como sua esposa 
acha que ele tem.
Ser tão bom de cama como ele mesmo 
acredita ser.

DE ONDE VIM
O garotinho chega para o pai e pergunta:
- Pai, de onde eu vim?
- Bem, filho... - começou o pai, visivel-
mente constrangido. - Você sabe... o 
papai tem uma sementinha...
Durante meia hora explicou para o 
garoto da maneira mais didática pos-
sível como funciona o processo de 
acasalamento.
Quando terminou, o garotinho olhou-o 
com semblante sério e disse:
- Ah! Entendi!
E o pai:
- Mas, porque você resolveu me pergun-
tar isso justamente agora, filho?
- É que o Luisinho, me disse que ele veio 
de Uberaba!

* * *

* * *

Foto: Agência Reuters
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Autos & Acessórios

Farmácias

Materiais de Construção

Serviços e Variedades

O Linha Verde solicita 
a população que continue 

denunciando ilícitos 
ambientais em todo o

 Estado do Rio
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