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Turismo indica Petrópolis como uma das 
cidades mais seguras para os visitantes

Petrópolis é um dos 22 locais indicados pelo Ministério do Turismo como cidade segura para este momento de retorno das atividades do setor. A 
Cidade Imperial faz parte de um rol de parques e equipamentos histórico-culturais que compõe o Guia Viagem em Família, lançado pelo ministério.
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Câmara Municipal economiza 3,8 
milhões e repassa para prefeitura
A Câmara de Petrópolis devolveu ao Poder Executivo o valor de três milhões e 800 mil reais, re-

curso economizado pela Casa Legislativa desde meados do ano passado. A proposta é que o 
repasse seja encaminhado à Secretaria de Saúde do município, para investir no combate à Covid-19.
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

REALMENTE, O 
CONHECIMENTO LIBERTA

Todo questionamento 
tem sua razão de ser, 

pois o resultado de algu-
mas reflexões pode trazer 
a paz que às vezes tanto 
desejamos.

Quando algo nos im-
pressiona fortemente mui-
tas vezes nos deixamos 
dominar...

Aquele jovem, que se 
mantinha calado, e as-
sentado sobre o banco 
da praça, estava cheio de 
questionamentos. 

Precisava de respos-
tas. Alguns questionamen-
tos íntimos o deixaram 
perturbado...

Vinha assistindo diaria-
mente, por diversos meios 
de comunicação, o relato 
de uma estatística assus-
tadora sobre incontáveis 
mortos, a qual, infelizmen-

te, não pára de crescer. 
Médicos e cientistas ainda 
não sabem explicar como 
surgiu uma enfermidade 
tão devastadora, a qual 
vem dizimando incontáveis 
e preciosas vidas...

Questionara muitas 
pessoas, mas nenhuma 
das respostas satisfizera 
a sua curiosidade. Na sua 
condição de estudante, mas 
que ainda não alcançara o 
nível superior, observara 
que o medo crescia em sua 
mente. 

Assistia diariamente, 
acompanhando os seus 
familiares, os noticiários 
informando o número de 
mortos ocorridos naqueles 
dias nos hospitais, sem, 
porém, entender como o 
ser humano ainda não con-
seguiu eliminar ou diminuir 

a devastação provocada 
por esse terrível vírus: A 
COVID 19!

Já estudara que o ser 
humano é um animal racio-
nal, o qual, através da inte-
ligência, busca entender a 
natureza que o cerca, mas, 
diante dessa dura realida-
de, ele assistia, surpreso 
e espantado, o relato do 
número de mortos no dia 
por ação do terrível vírus 
COVID 19!

Constatando essa reali-
dade, aos poucos viu surgir 
na sua mente um medo 
que crescia diariamente, 
logo após a conclusão dos 
diversos noticiários que 
acompanhava.

Assim, decidido, re-
solveu questionar. Foi di-
fícil, mas conseguiu achar 
uma casa espírita aberta. 
Apresentou-se, e perguntou 
se podia questionar. Diante 
da permissão, iniciou-se o 
seguinte diálogo:

‘Como explicar que 
existem racionalmente jus-
tificativas para tantas mor-
tes aparentemente inúteis, 
como as de crianças e de 
jovens: a vida é assim tão 

 

CIRURGIA PLáSTICA: COMO O 
PACIENTE PODE AJUDAR?   

Um dos temas relati-
vamente pouco abor-

dados é a importância da 
participação dos clientes 
no processo que precede 
uma cirurgia.  Iremos falar 
sobre a relação da cirurgia 
plástica eletiva, que é a 
cirurgia plástica realiza-
da de forma programada 
(sem caráter emergen-
cial), e a saúde.  
Algumas questões muito 
importantes , nem sempre 
recebem a devida aten-
ção por parte do cliente 
.Existe uma tendência no 
sentido de que o cliente 
deposite toda a respon-
sabilidade de um bom 
êxito de uma cirurgia, 
nas mãos do cirurgião e 
sua equipe. Muitas vezes 
alguns fatores importantís-
simos são negligenciados 
pelos pacientes, poden-
do comprometer o trans-
-operatório (período em 

que acontece a cirurgia) e 
o pós-operatório. 
É importante que tenhamos 
em mente que qualquer ci-
rurgia para ser bem sucedi-
da depende, principalmen-
te, de 4 fatores: do pacien-
te, da equipe cirúrgica, do 
tipo de cirurgia, e da técnica 
cirúrgica envolvida. Muitos 
pacientes se perguntam: 
Como eu, paciente, posso 
ajudar?  Esta é uma ques-
tão bem interessante. A 
saúde, de forma geral, está 
diretamente relacionada 
com um dos fatores que 
influenciam  a evolução de 
uma cirurgia. Ela participa 
como um dos pilares para 
o sucesso de uma cirurgia. 
Como assim doutor?  É 
bastante simples: quando  
programamos uma cirurgia 
plástica, o ideal é que para 
a realização da mesma, o 
paciente esteja nas melho-
res condições possíveis de 

saúde. Essas condições 
envolvem  o peso mais 
adequado para o tipo de 
intervenção que deverá ser 
realizada,  as condições  
nutricionais (que podem 
envolver  investigação de 
distúrbios endócrinos), e 
por último mas não menos 
importante, a parte psicoló-
gica do paciente.

Obviamente que toda a 
parte de avaliação labora-
torial e cardiológica deverá 
estar em dia.  Consideran-
do  que estamos falando 
neste artigo sobre cirurgias 
plásticas eletivas (progra-
madas) – as que não envol-
vem uma situação de emer-
gência para que possamos 
escolher o melhor momento 
para operar, deveremos 
levar em conta os aspectos 
que foram anteriormente e 
acima mencionados. 
Quando um  paciente está 
saudável e tranquilo em 
relação à sua cirurgia, 
estão reunidos os fatores 
necessários para que pos-
samos elevar as chances 

do procedimento ser bem 
sucedido, e de se obter 
uma satisfatória  recu-
peração pós operatória. 
Já foi bastante estudada 
a influência da parte nu-
tricional na recuperação 
pós operatória, tanto do 
ponto de vista do corpo 
como um todo, como a 
nível cicatricial local. Po-
demos dizer, em outras 
palavras, que um corpo 
saudável terá todo os 
elementos para que as 
cicatrizes se formem da 
maneira adequada, no  
tempo ideal, e alem do 
mais estará preparado 
(imunologicamente) para 
evitar ou combater even-
tuais infecções.
 Fica claro  então quão im-
portante é a participação 
do paciente no processo 
da cirurgia; podendo mi-
nimizar as intercorrên-
cias, obtendo uma rápida 
recuperação, com um  
período mais curto de 
hospitalização, e todas as 
suas vantagens.

Dr. Marcio C. Guimarães
Titular da Soc. Bras. de Cirurgia Plástica - Especialista em 

Cirurgia Plástica pelo CRM.RJ
E mail: drmarcioguimaraes@yahoo.com.br

desprezível que não merece 
respeito? Nada mais é do 
que um castigo inútil?’

O espírita refletiu por al-
guns momentos e respondeu:

“Não. Segundo a doutri-
na Espírita, o Espírito é criado 
simples e ignorante, porém 
destinando à perfeição relati-
va, que alcançará através de 
tantas vidas quantas forem 
necessárias e indispensáveis 
para alcançar a desejada 
meta. O que o ser humano 
precisa conhecer, e também 
aceitar, dominando-se é que 
a vida continua, mesmo sem 
o corpo físico”. 

E continuou:
“Vivemos em uma época 

na qual as diversas formas de 
energia se apresentam e são 
utilizadas amplamente, sob 
diversas formas, em quase 
todos os lugares na face da 
Terra. Pois bem, em uma 
comparação bem simples, 
o Espiritismo nos ensina 
que existe uma espécie de 
energia que reveste todos 
os Espíritos, denominada 
Perispírito. Estude e verá.”.

O jovem, surpreso, agra-
deceu e retirou-se, declaran-
do-se satisfeito.

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 
Martins (Delícias 

da Rebeca)

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 Itaipava Tênis Clube está localizado
 no meio das  montanhas, em um dos
 melhores climas da região serrana.

AGENDE UMA VISITA
E VENHA NOS CONHECER!



03De 16 a 31 de maio de 2021CIDADE JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA

A Companhia Petropo-
litana de Trânsito e 

Transporte (CPTrans) ini-
ciou uma operação para 
minimizar os transtornos 
causados pela obra do De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transporte 
(DNIT) na Estrada União 
e Indústria. As mudanças 
foram definidas com a che-
gada das intervenções ao 

trecho da ponte de Corrêas.  
A mudança, válida apenas 
para quem segue no sentido 
Centro - Itaipava, será man-
tida no horário de trabalho 
das equipes do DNIT, das 
7h às 17h, para evitar a ne-
cessidade do esquema pare 
e siga no trecho entre Cor-
rêas a Nogueira. De acordo 
com Luciano Moreira, pre-
sidente da companhia, os 

condutores que estiverem 
seguindo para os distritos 
deverão acessar a ponte de 
Corrêas, contornar a praça 
e seguir até Nogueira pela 
Estrada Mineira (que ope-
ra em sua maior parte em 
mão única), onde poderão 
retornar para a Estrada 
União e Indústria. 

“A medida foi neces-
sária para reduzir os con-

gestionamentos. O trecho 
está sinalizado e agentes 
de trânsito estão fazendo a 
orientação de motoristas. 
As alterações serão manti-
das até a conclusão da obra 
naquele ponto”, explicou o 
presidente da CPTrans.  
Todas as linhas do transpor-
te coletivo que passam pelo 
local também estão sendo 
desviadas.

Obras geram mudanças no trânsito em Corrêas

A Câmara Municipal 
de Petrópolis de-

volveu ao Poder Exe-
cutivo o valor de três 
milhões e 800 mil reais, 
recurso economizado 
pela Casa Legislativa 
desde meados do ano 
passado. A entrega foi 
feita ao prefeito, Hingo 
Hammes, em sessão 
plenária, através de um 
cheque simbólico.

A proposta é que 
2,8 milhões sejam en-
caminhados à Secreta-
ria de Saúde do muni-
cípio, para investir no 
combate à Covid-19.

Segundo o presi-
dente da Câmara Fred 
Procópio, houve uma 
conversa com o prefei-
to e os Secretários de 
Governo para definirem 
as pautas prioritárias 
para possível alocação 

do dinheiro público.                                                  
A Secretaria de Obras 
irá receber 450 mil 
reais, sendo 150 mil 
para manutenção de 
veículos e 300 mil para 
compra de material de 
construção. Já a Se-
cretaria de Desenvol-
vimento Econômico 
terá 150 mil reais para 
oferecer 60 bolsas de 
estudo para o curso 
de formação de pro-
gramadores de softwar 
e, do projeto Serratec. 
Duzentos mil reais se-
rão encaminhados ao 
SSOP, para ampliar o 
número de câmeras de 
segurança da cidade 
e outros 200 mil irão 
para a CPTRANS, para 
a compra de material 
de sinalização de trân-
sito e para a construção 
de abrigos de ônibus.

Petrópolis é um dos 22 
locais indicados pelo 

Ministério do Turismo 
como cidade segura para 
este momento de retorno 
das atividades do setor.                                                     
A Cidade Imperial faz 
parte de um rol de par-
ques, praias e equipa-
mentos histórico-cultu-
rais que compõe o Guia 
Viagem em Família, 
lançado pelo ministério. 
O Guia divulgado em 
todo o país aponta mu-
nicípios e espaços que 
recebem seus visitantes 
com segurança sanitária.  
O lançamento do Guia, 

Petrópolis é uma das cidades mais seguras para os visitantes
que faz parte do programa 
Retomada do Turismo, foi 
comemorado pelo trade 
turístico de Petrópolis que 
opera com rígidas normas 
sanitárias observando dis-
tanciamento, lotação má-
xima permitida e cuidados 
com hóspedes e clientes.

Categoria A no Mapa 
do Turismo Brasileiro, 
Petrópolis conta com 117 
meios de hospedagem, 
sendo 31 hotéis, 71 pou-
sadas, quatro resorts, três 
SPAs, sete hostels, e um 
flat, com 6.325 leitos dis-
poníveis, tanto em área ur-
bana quanto em recantos 

bucólicos dos distritos.                
O número é 50% maior do 
que dez anos atrás, quan-
do a cidade registrava 78 
meios de hospedagem.

A criação do progra-

a este patamar importante 
para a economia da cidade 
com o turismo representan-
do 6% do PIB municipal 
cerca de R$ 760 milhões.

O programa do Minis-
tério do Turismo é focado 
em quatro eixos básicos: 
protocolos de biosseguran-
ça, promoção e incentivo 
de viagens, preservação 
de empresas e empregos e 
melhoria de estrutura e qua-
lificação dos destinos turísti-
cos. Um dos ‘produtos’ para 
retomada do Turismo é o 
Guia Viagem da Família que 
elencou Petrópolis entre os 
melhores destinos no país.

ma Retomada do Turis-
mo, segundo o Ministério 
do Turismo, é um passo 
natural para esse momen-
to de retorno seguro e gra-
dual das atividades, que 

mostra como todo o setor 
de viagens está unido em 
busca de garantir que a 
atividade volte a registrar 
os mesmos níveis de cres-
cimento em 2019 e tenha 
um papel de destaque na 
recuperação econômica 
do país por meio da ge-
ração de emprego e renda 
para a nossa população.

Petrópolis, em 2019, 
bateu a casa de dois mi-
lhões de pessoas e um rico 
calendário de eventos que 
trouxe R$ 400 milhões 
para a economia da cida-
de. E a meta é, de forma 
gradual e segura, retornar 

CMP economiza 3,8 milhões 
e faz repasse para a prefeitura Infelizmente o Brasil ocu-

pa a terrível marca de 
quarto país que mais  mata 
no trânsito. O Maio Amare-
lo é um movimento mundial 
pela redução de acidentes no 
trânsito.  A ideia principal do 
Maio Amarelo é chamar a 
atenção da sociedade  para 
o alto índice de mortos e 
feridos no trânsito em todo 
o mundo. São  mais de 50 
milhões de mortos por ano 
no trânsito. Sem contar os 

acidentes que deixam se-
quelas vitalícias. Embora 
se intitule Maio Amare-
lo, a  campanha é válida 
para o ano todo.  

Em 2011, a ONU de-
cretou a Década de Ação 
para Segurança no Trânsito. 
Com isso, o mês de Maio se 
tornou  referência mundial 
para o auge das ações que 
o mundo inteiro realiza. O  
amarelo simboliza atenção 
e também a sinalização de 

advertência no  trânsito.  
Com o aumento do 

índice de sinistros de trân-
sito em nossa cidade,  em 
2019, a CPTrans, com 
apoio de Observatório Na-
cional de Segurança Viária 
e Denatran, fez campanhas 
nas Escolas municipais e 
particulares, empresas e 
sociedade civil para propa-
gar conhecimento e cons-
cientização  da importância 
da educação no trânsito. 

Petrópolis possui o 
selo de Município Laço 
Amarelo, o que significa  
que estamos empenhados e 
comprometidos em reduzir 
o número de acidentes e 
vítimas de trânsito. 

A CPTRANS realiza 
um trabalho que é muito 
raro entre as cidades  brasi-
leiras, a “Análise Estatística 
dos Acidentes de Trânsito”, 
que pode ser  consultada no 
site www.cptrans.com.br

Respeito e responsabilidade no trânsito podem salvar vidas

Foto: Divulgação
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A Diocese de Pe-
trópolis e a Uni-

versidade Católica de 
Petrópolis (UCP) lan-
çaram o livro, “Mon-
senhor Paulo Daher 
– Um coração para 
Deus. Uma vida para 
o próximo”, dentro da 
Semana Acadêmica 
do Centro de Teolo-
gia e Humanidades, 
que tem como tema 
central os “75 Anos da 

O vereador Gil Mag-
no (DC) solicitou a 

criação de um Assistente 
Virtual de atendimento da 
Secretaria de Saúde e foi 
prontamente atendido. Para 
ter acesso ao serviço, o tele-
fone (24) 99200-1428 deve-
rá ser adicionado à agenda 
do celular e o contato feito 
pelo aplicativo Whatsapp.

Por esse número, os 
petropolitanos poderão 
tirar dúvidas a respeito 
da Covid-19, incluindo 
os sintomas da doença, 
faixas etárias e grupos que 
estão sendo cadastrados 

A escritora, jorna-
lista e dramaturga 

Christiane Michelin 
se lança em mais uma 
empreitada nestes tem-
pos de pandemia. Au-
tora das peças Coisas 
de Mulher, encenada 
com grande sucesso no 
Teatro Afonso Arinos 
com casa lotada em 
todas as apresentações 
e merecedora do prê-
mio de teatro na Aca-
demia Petropolitana 
de Letras, Coisas de 
Homem, apresentada 
no ano passado, virtual-
mente, e Laços de Luz, 
apresentada no Teatro 
D. Pedro, também com 
casa lotada, na qual fez 
uma pequena participa-

Campanha de aniversário
 15 anos do De Grão em Grão

A vida de Monsenhor Paulo Daher  

Para celebrar aos 15 
anos de existência, o 

projeto social De Grão 
em Grão realizou duran-
te o mês de abril a Cam-
panha Grão Solidário.

Hoje, agradece pe-
los 1.069 kg de alimen-
tos recebidos que serão 
entregues  a  pas toral 
social da paróquia de 
Nogueira e repassados 
às  famíl ias  que pas-
sam por  s i tuação de 
vulnerabilidade.

Queremos agradecer 
também a todos os ami-
gos, voluntários e fun-
cionários que participa-
ram doando alimentos, 
cestas básicas ou valo-

res financeiros, também 
ao Sesc (programa Mesa 
Brasil) , Supermercados 

Bramil e Super Serra 
por todo apoio e ade-
são a campanha.

Secretaria de Saúde disponibiliza 
contato via Whatsapp

para vacinação e possíveis 
efeitos colaterais. O número 
informa sobre os decretos 
municipais que estão re-
lacionados à Covid-19 e a 

respeito de outras doen-
ças, como H1N1.

O atendimento vir-
tual é realizado das 9 às 
16 horas.

Release Histórias de Mãe e Filha

ção atuando, desta feita, 
nos traz um texto leve, 
divertido, mas, ao mes-
mo tempo, que nos leva 
a refletir sobre adoção e 
sobre a intrínseca relação 
entre mães e filhas, sejam 

elas nascidas da carne ou 
do amor. 

Tendo sido professora 
por longos anos, a autora 
costurou  muitas histórias 
engraçadas vivenciadas 
com os alunos, bem como 
com seu afilhado,  sobri-
nhos e filhos de amigos 
tecendo um texto lúdico, 
alegre e emocionante ao 
mesmo tempo.

A peça poderá ser 
conferida, gratuitamente, 
no Facebook, na página 
de Christiane Michelin ou 
em sua página no Youtu-
be.  A estreia será no dia 
22 de maio, sábado, às 
20h, como uma homena-
gem de Christiane a todas 
as mães, inclusive àquelas 
de filhos de 4 patas. 

 

Diocese de Petrópolis”.
O even to  con tou 

com apresentação do 
bispo diocesano, Dom 
Gregório Paixão, que 
escreveu o prefácio e 
com a participação das 
organizadoras do livro, 
as professoras Maria 
Nilva Corsini e Cíntia 
Chung Marques Corrêa.  

O livro é um resgate 
da história de Monse-
nhor Paulo Daher, des-

de o seu nascimento e, 
principalmente, todo seu 
trabalho na Diocese de 
Petrópolis, onde exerceu 
por 63 anos seu ministé-
rio sacerdotal. No livro, 
é possível compreender 
seu entusiasmo e amor 
pela educação, pela for-
mação sólida das crian-
ças, quando esteve por 
muitos anos à frente da 
coordenação das escolas 
paroquiais. 

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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A Prefeitura reabriu ao pú-
blico os museus Casa de 

Santos Dumont e Casa do 
Colono. Os atrativos estavam 
fechados à visitação desde o 
dia 23 de março, em virtude do 
decreto municipal relacionado 
com protocolos sanitários à 
Covid-19. Com o retorno, será 
necessária a obediência das 
normas sanitár ias, como a 
circulação limitada de pessoas 
de forma simultânea, o uso 
obrigatório de máscaras e o 
distanciamento necessário de 
1,5 metro entre os visitantes 
(no sentido de evitar qualquer 
tipo de aglomeração).

A abertura dos museus e par-
ques administrados pelo poder 
público privado já havia sido 
facultada por meio do decreto 
074/2021, publicado em 19/04. 
Entretanto, o governo anun-
ciou que os mesmos permane-
ceriam fechados por mais um 
período, buscando preservar a 
capacidade de atendimento do 
serviço de saúde no município. 

No dia 1º de maio, a Prefei-
tura anunciou a reabertura do 
Parque Municipal Paulo Rat-
tes, em Itaipava, do Parque 
Cremerie e do Parque Natural 
Municipal, na Rua Ipiranga. 
O Museu Casa de Santos Du-
mont foi residência de verão 
de Alberto Santos Dumont, 
Pai da Aviação, sendo co-
nhecida como “A Encantada”. 
O museu conta com acervo 
de objetos, l ivros, cartas e 
mobil iário que pertenceram 
ao  i nven to r,  bem como o 

Museus Casa de Santos Dumont e 
Casa do Colono reabrem ao público 

chuveiro e a escada de en-
trada, com degraus que só 
se pode acessar começando 
com o pé direito. O Museu 
fica na Rua do Encanto, 22, 
no Centro. O atrativo funcio-
na de terça até domingo, de 
9h às 17h30 (bilheteria até 
às 17h). A visita é guiada. 
O Museu Casa do Colono fica 
na Rua Cristóvão Colombo, 

1.034,  na Castelânea.  Foi 
construído pelo fore i ro de 
origem germânica e ex-militar 
do Exército Imperial Brasilei-
ro, Johan Gottlieb Kaiser, em 
1847. Possui as caracterís-
ticas de habitação da antiga 
Simern (cidade da Alemanha 
que inspirou a denominação 
do bairro Siméria, em Petró-
polis) e de aldeias às margens 
do Rio Mosel, na Alemanha.  
Casa com paredes de pau-a-
-pique e teto de zinco, retrata 
o modo simples de vida dos 
primeiros colonos. O acer-
vo possui utensílios de uso 
doméstico e de trabalho na 
lavoura, fotografias, quadros 
e objetos de uso pessoal. 

O atrat ivo f ica aberto de 
terça a domingo, das 8h30 às 
14h (horário reduzido em fun-
ção da pandemia). O telefone 
de contato é o (24) 2247-3715 
e o e-mail: casadocolonomu-
seu@gmail.com, com entrada 
franca.

Fotos: Divulgação
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Os campeonatos regionais começaram com 
as finais mais do que esperadas. Tradicionais Fla 
x Flu, Inter x Grêmio, Atlético x America, Náutico x 
Sport, e em São Paulo, se desenhando Palmeiras 
x São Paulo... Entenderam por que eu defendo 
uma diminuição dos campeonatos estaduais?

Fla -Flu foi um jogo como esperado. O Fla 
domina, a diferença técnica é absurda, mas falhas 
na defesa acabam cedendo o empate. Agora tem 
mais um jogo, e ainda é favorito, mas se conti-
nuar perdendo gols por preciosismo e sua defesa 
errando nas bolas aéreas, o Fluminense fica com 
chance de ser campeão.

Em São Paulo teremos a melhor final, técnica 
e de emoção. O Palmeiras continua jogando o 
suficiente para ganhar e sem empolgar e o São 
Paulo aparece como um time que sonha com um 
título há mais de uma década.

Estou escrevendo antes da semifinal entre 
São Paulo e Mirassol, mas não ao acredito que 
o tricolor vá ser eliminado pelo segundo ano se-
guido pelo time da camisa amarela. A diferença 
é enorme, mas no futebol tudo pode acontecer.

No Sul, o Grêmio partiu na frente e joga em 
casa o segundo jogo. Parece que vai continuar 
ganhando do seu maior rival, como aconteceu 
nos últimos jogos...

Sensacional o gol do goleiro Alisson, no último 
segundo do jogo pelo Liverpool. O time continua 
com chances de entrar na Champions do ano 
que vem...

Campeonato Espanhol chega na última roda-
da com o Atlético de Madrid com a mão na taça. 
Pega um time de final de tabela e só se perder o 
jogo, perderá o título para o Real Madrid.

NBA vai começar os playoffs, coma surpre-
sa dos Lakers lutarem pelas últimas vagas... O 
grande Cury, dos Warriors, acabou como cestinha 
pela segunda vez em um ano espetacular, já 
que lesões no time o fizeram jogar praticamente 
sozinho e ainda conseguiu chegar aos playoffs.

No Leste Brooklyn e Philadelphia devem 
decidir o título, e provavelmente quem ganhar 
levará o título final.

Na NBB Fla e São Paulo farão uma final 
inédita. Se preparem por que serão jogos 
sensacionais.

Gil Baiano, aquele meu amigo do Clipper, no 
Leblon, está irritadíssimo com a convocação da 
seleção do Tite: "Vai atrapalhar os melhores times 
do país tirando jogadores que nem fariam falta a 
seleção, por que se classificar nas eliminatórias 
da América do Sul até o nosso sub 20 conseguiria. 
Ainda inventaram uma seleção olímpica e outra para 
a Copa América esse ano, para avacalhar tudo"...

 
COMPOTA DE MAÇÃ E GENGIBRE

Esta deliciosa com-
pota de maçã e 

gengibre é ideal para 
acompanhar pãezi-
nhos e torradas na-
quele café da manhã 
ou lanche da tarde.

Ingredientes: 1,2 kg 
de maçãs descasca-
das, 2 colheres sopa 
de suco de limão, 125 

Deixe a cozinhar, mexendo 
ocasionalmente.
Quando as maçãs es-
tiverem a desfazer-se, 
esmague-as, removendo 
antes o pau de canela. 
Junte o açúcar e o açúcar 
mascavo, a noz-moscada 

e o gengibre e conti-
nue a cozinhar, me-
xendo, até que fique 
com a consistência 
desejada. Coloque a 
compota em frascos 
esterilizados e deixe 
esfriar antes de tapar.

ml de vinagre de sidra, 1 
pau de canela, 300 g de 
açúcar, 320 g de açúcar 
mascavo, ½ colher chá 
de noz-moscada, 1 colher 
sopa de gengibre ralado.

Modo de preparo: Numa 
panela, coloque as maçãs 
cortadas em cubos, o 
suco de limão, o vinagre 
de sidra e o pau de canela. 

Foto: divulgação

VARIEDADES

ELEVADOR
Estavam no elevador uma freira, uma linda 
mulher, um argentino e um brasileiro. A 
energia elétrica cai de repente e o elevador 
fica escuro e para. Logo ouve-se um barulho 
de um beijo, e em seguida um tapa. Quando 
a energia retorna, ficam todos em silêncio, 
e cada um pensa no que aconteceu.
A FREIRA: -Um dos dois deve ter beijado 
a moça e ela revidou com um tapa!
A MOÇA LINDA: -Um deles tentou beijar 
a freira, e ela lhe deu um tapa!
O ARGENTINO: -Droga! Esse brasileiro 
beijou a moça, ela achou que foi eu e me deu 
esse baita tapão!
O BRASILEIRO: -Ha,ha,ha,ha!! Beijei a 
palma da minha mão e lasquei um tapa nesse 
argentino!!!

PORTUGUÊS X COMPUTADOR
O português se preparava para pegar um 
avião e voltar para Portugal, quando uma 
coisa no aeroporto chamou sua atenção, era 
um computador com voz que identificava os 
passageiros sem documentos. Assim que ele 
passou, o computador acusou:
- Joaquim Pereira, 45 anos, português, ca-
sado, passageiro do voo 572.
Impressionado, Joaquim voltou, foi ao ba-
nheiro, raspou o bigode e trocou de camisa. 
Ao passar pelo computador, a voz acusou 
novamente:
- Joaquim Pereira, 45 anos, português, ca-
sado, passageiro do voo 572.
Mas Joaquim não se deu por vencido! Voltou 
ao banheiro passou maquiagem, colocou uma 
peruca loira e um vestido.
- Agora eu provo que essa máquina é burra!
E a máquina acusou de novo:
- Joaquim Pereira, 45 anos, português, ca-
sado, que por causa dessa palhaçada acaba 
de perder o voo 572.

* * *
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O prefeito interino Hingo 
Hammes determinou 

o chamamento de 325 pro-
fessores que passaram em 
processo seletivo simpli-
ficado realizado em 2020 
para reforço no quadro de 
pessoal na rede municipal 
de Educação. A listagem 
com os nomes dos pro-
fissionais aprovados foi 
disponibilizada na edição 
do Diário Oficial do dia 
10/05 e pode ser acessada 

Publicada listagem de aprovados para contratação de professores
pela página da prefeitura 
www.petropolis.rj.gov.br. 
Os contratos terão duração 
de 12 meses e a jornada de 
trabalho será de 20 horas 
semanais.

O edital está funda-
mentado na Lei nº 7.931 
de 24/01/2020, que regu-
lamenta as contratações 
de pessoal por prazo de-
terminado para atender à 
necessidade do município 
por conta de vacância de 

artística, geografia, história, 
inglês, língua portuguesa 
e matemática,  com vagas 
para negros e índios, além 
de pessoas com deficiência.

 “Os requisitos e atri-
buições para cada cargo 
foram observados dentro do 
edital. No processo seletivo 
também houve a análise de 
currículo discriminando tí-
tulos e experiência profissio-
nal”, acrescenta a secretária 
de Educação, Marcia Palma.

profissionais no setor. A 
Secretaria de Administração 
vai começar a convocar os 
aprovados ainda este mês, 
após mais uma revisão na 
listagem que será feita ainda 
esta semana.  

O processo vai preen-
cher, ao todo, 325 vagas de 
professor, distribuídas entre 
as atribuições: professor de 
educação infantil, professor 
de anos iniciais, educação 
física, ciências, educação 

O Sesc RJ está com 
inscrições abertas 

até o dia 22 de maio para 
o processo seletivo de 
ingresso em sua Incuba-
dora de Empreendedoris-
mo e Economia Criativa. 
O espaço dá suporte a 
empreendedores com ne-
gócios embrionários nas 
áreas de Artes Manuais, 
Gastronomia e Moda. As 

atividades serão realiza-
das a partir de 8 de junho 
em ambiente virtual, mas 
podem migrar para o 
presencial dependendo 
das condições sanitárias 
e determinações gover-
namentais relacionadas 
à pandemia.

Estão sendo ofereci-
das 25 vagas no Rio de 
Janeiro e 15 em Petrópo-

lis. Quando presenciais, 
as atividades acontecerão 
nas unidades Sesc Copa-
cabana e Sesc Nogueira 
ou em espaços parceiros. 
Do total das vagas, 50% 
são destinadas priorita-
riamente a pessoas com 
renda familiar bruta de 
até 3 salários mínimos.

O processo de incu-
bação tem duração média 

de 15 meses, período em 
que o empreendedor rece-
be orientações para a ela-
boração do Planejamento 
Estratégico do Negócio, 
sobre questões jurídicas e 
financeiras (formalização 
do empreendimento) e, 
ainda, sobre captação de 
recursos e projetos de 
financiamento. 

Para se inscrever, o 

candidato deve ter no mí-
nimo 18 anos e submeter 
a proposta de empreendi-
mento que será avaliada 
por um comitê técnico 
formado por profissionais 
de áreas temáticas do 
Sesc RJ. A proposta po-
derá ser apresentada por 
pessoa física ou jurídica, 
não sendo necessário que 
a ideia do empreendi-

mento já tenha saído do 
papel ou que a empresa 
já esteja formalmente 
constituída.

O critério de seleção 
leva em consideração, 
além da proposta de em-
preendimento, a trajetó-
ria do proponente, as suas 
motivações para começar 
o projeto, a inovação e o 
diferencial do negócio.

Sesc RJ abre seleção para ingresso em Incubadora de Economia Criativa

A Secretaria de Saúde 
está ampliando até 

a próxima quarta-feira 
(19/05) o cadastro para a 
vacinação contra a influen-
za (vírus da gripe) para 
pacientes acamados que 
residem em áreas não aten-
didas por equipes de PSFs. 
O agendamento deve ser 
feito no site da prefeitura 
(www.petropolis.rj.gov.
br). Para fazer o cadastro o 
interessado deve clicar no 
banner que está na página 
principal da prefeitura e 
seguir com o passo a pas-
so informando os dados 
do paciente. A vacinação 
contra a gripe começou a 
ser feita no dia 12 de maio 
e segue sendo realizada.     
A Secretaria de Saúde ini-
ciou esta semana a segunda 
fase da imunização contra 
a influenza. Nesta etapa, o 
público-alvo são os idosos 
e professores. 

Com a campanha de 
imunização contra a co-

Influenza: prazo para cadastrar 
acamados é ampliado até dia 19

Foto: Divulgação

vid-19 também em anda-
mento para a população 
com mais de 60 anos, 
a Secretaria de Saúde 
destaca a importância do 
intervalo de 15 dias entre 
as vacinas, assim como a 
importância da apresen-
tação do cartão de vaci-
nação no momento da 
imunização, que acontece 
em 39 postos da cidade. 

Dados da Secretaria 
de Estado de Saúde apon-
tam que, em Petrópolis, 
127.117 pessoas devem ser 
vacinadas contra a gripe. 
Nos 27 PSFs o atendi-

mento é das 9h às 12h e 
das 13h às 16h. Os PSF’s 
do Brejal e do Vale das 
Videiras têm horário di-
ferenciado, com atendi-
mento encerrado às 15h. 
 
Quem pode pode se vacinar
 a 1ª fase:  Profissio-
nais de Saúde, gestan-
tes, puérperas e crianças 
com idade entre 6 me-
ses e 6 anos incomple-
tos – a partir de 19/04 
a 2ª fase: Idosos com 
mais de 60 anos e profes-
sores – a partir de 11/05.  
a 3ª fase: de pessoas com 
comorbidades e deficiên-
cia permanente; caminho-
neiros, trabalhadores de 
transporte coletivo; forças 
de segurança e Salvamen-
to, armadas; população 
privada de liberdade, ado-
lescente e jovens, com 
idade entre 12 e 21 anos, 
em medidas socioeduca-
tivas – a partir de 09/06.


