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Além da suspensão das ordens de demolição de casas ao longo do trecho Rio-Juiz de Fora da BR-040, o prefeito interino Hingo Hammes voltou de Brasília com 
mais uma notícia positiva: o reforço de mais de R$ 5 milhões que serão destinados à construção de rotatórias e outras melhorias na Estrada União e Indústria.

Secretarias de Turismo firmam parceria
para potencializar eventos em Petrópolis 
Secretarias Municipal e Estadual estiveram reunidas para um ponta pé inicial no planejamento do 

calendário de eventos para o segundo semestre e discutir ações para fomentar o setor. Pagina 03

Trabalho arqueológico no jardim do Palácio de 
Cristal faz descoberta de material do século XIX
Uma equipe de arqueólogos está trabalhando na terra retirada das valetas escavadas no início da reforma 

do espaço. Máquinas peneiram a terra e ajudam na busca por materiais com relevância histórica e cultural.
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

O HOMEM E SUAS 
CONTRADIÇÕES

Em virtude do expressivo 
número de falecimen-

tos, não só de idosos, mas 
também de pessoas ainda 
jovens, cresce diariamente 
o número de pessoas que 
querem saber como as ins-
tituições religiosas explicam 
essa triste realidade.

A história registra que 
os denominados ‘flagelos 
destruidores’ sempre ceifa-
ram incontáveis vidas, mas, 
com o avanço da Medicina 
e das demais ciências, essa 
mortandade não deveria 
mais ocorrer. O pensamen-
to geral era que, quando 
doenças como o Corona-
vírus se manifestassem, a 
Ciência logo conseguiria 
obter a cura, ou mesmo a 
vacina, o que efetivamente 
ainda não ocorreu. 

Assustados com o cres-
cente número de falecimen-

tos, muitas vezes as pes-
soas levantam o problema, 
acusando indevidamente os 
pesquisadores e cientistas, 
já que julgam extinta a pos-
sibilidade de surgirem novos 
flagelos, como no passado.

O absurdo dessa afirma-
ção só fica superado quando 
discretamente lamentam por 
que Deus não interfere para 
sanar esta triste realidade...

O questionamento feito 
aos espíritas é ainda maior, 
afirmam eles, em razão de 
os espíritas ensinarem que 
a Doutrina Espírita não é 
uma religião, e sim ‘uma 
ciência que estuda a origem 
e o destino dos Espíritos e 
sua relação com o mundo 
material’.

Acontece, porém, que 
a Doutrina Espírita simples-
mente ensina que estamos 
vivendo uma época de gran-

de transformação moral, e, 
através da reencarnação, 
muitos daqueles que mor-
rerem voltarão à luta, em 
melhores condições. É ne-
cessário que aprendamos 
que Deus é Pai e que sempre 
dará novas oportunidades 
aos seus filhos.

 Assim, os flagelos des-
truidores e os cataclismos de-
vem, portanto, considerar-se 
como ocasiões de chegadas 
e partidas coletivas, meios 
providenciais de renovamen-
to da população corporal do 
globo, de ela se retemperar 
pela introdução de novos 
elementos espirituais mais 
depurados. Na destruição, 
que por essas catástrofes 
se verifica, de grande nú-
mero de corpos, nada mais 
há do que rompimentos de 
vestiduras; nenhum Espírito 
perece; eles apenas mudam 
de planos; em vez de parti-
rem isoladamente, partem 
em bandos, essa a única 
diferença, visto que, ou por 
uma causa ou por outra, fa-
talmente têm que partir, cedo 
ou tarde.

As renovações rápidas, 
quase instantâneas, que se 

produzem no elemento espi-
ritual da população, por efeito 
dos flagelos destruidores, 
apressam o progresso social; 
sem as emigrações e imigra-
ções que de tempos a tempos 
lhe vêm dar violento impulso, 
só com extrema lentidão esse 
progresso se realizaria.

É de notar-se que todas 
as grandes calamidades que 
dizimam as populações são 
sempre seguidas de uma era 
de progresso de ordem física, 
intelectual ou moral e, por 
conseguinte, no estado social 
das nações que as experi-
mentam. É que elas têm por 
fim operar uma remodelação 
na população espiritual, que 
é a população normal e ativa 
do globo”. (A Gênese, cap. 11)

A Doutrina Espírita ensina 
ainda mais:

‘Qual o objetivo da en-
carnação dos Espíritos? 

“Deus lhes impõe a encar-
nação com o fim de fazê-los 
chegar à perfeição. Para uns 
é expiação; para outros, mis-
são”. (O Livro dos Espíritos, 
questão 132)

Isso só acontece por que 
fomos criados por Deus. E 
esse é o desejo D’Ele.
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Dor de garganta, rinite, 
sinusite, coriza, asma, 

bronquite, resfriado, gripe e 
pneumonias são as doenças 
respiratórias mais comuns 
no inverno. 

Nesta época do ano 
temos observado também 
uma maior incidência nas 
crianças, da coqueluche. 
Doença causada por uma 
bactéria, a Bordetella per-
tussis, é transmitida pela 
tosse, espirros e pela própria 
respiração.  Inicia-se como 
um resfriado e progride para 
tosse intensa, em crises. Ou-
tros sintomas associados são 
febre, chiado no peito, coriza 
e lacrimejamento. 

O recomendado, quan-
do diagnosticada, é o trata-
mento com antibióticos, o 
que reduz a infecção e torna 
a doença menos contagiosa. 
Pode durar até 10 semanas e 

a complicação mais temida é 
a pneumonia.

Com a chegada da mu-
dança da temperatura no 
inverno, o frio, o tempo seco 
e a diminuição da umidade 
do ar que respiramos pro-
porciona um aumento na 
concentração de poluentes 
que são fatores irritantes 
das mucosas o que facilita 
a disseminação de vírus e 
bactérias.  Além disso, a 
tendência de aglomeração 
em locais fechados e com 
pouca ventilação proporciona 
um aumento na incidência 
das infecções respiratórias 
nesta época do ano.  Por 
conta disso, vírus e bacté-
rias acabam se transmitindo 
entre as pessoas como maior 
facilidade levando a surtos 
e epidemias das infecções 
respiratórias.  As pessoas 
portadoras de asma, rinite 

alérgica ou enfisema pulmo-
nar tem maior possibilidade 
de apresentar crises de piora 
da doença nesta fase do ano.

Outra doença respirató-
ria que aumenta sua incidên-
cia no inverno são as pneu-
monias.  Elas são a quarta 
causa de morte no Brasil. 
Os portadores de doenças 
pulmonares crônicas como 
a asma e o enfisema pul-
monar por já terem um dano 
na mucosa brônquica e nos 
alvéolos são mais propensos 
a adoecerem por infecções 
virais e bacterianas.

O frio pode provocar 
queda na imunidade das 
pessoas e as tornam mais 
predispostas a adoecerem 
por infecções respiratórias. 
As crianças e os adultos são 
os indivíduos mais afetados 
pelas infecções respiratórias 
no inverno.

A prevenção, como sem-
pre, é  melhor estratégia 
para o controle dessas com-
plicações. Para os portado-
res de doenças pulmonares 
crônicas a maneira ideal de 
prevenção do agravamento 

delas é a continuidade do 
uso rotineiro das medicações 
de controle. A vacinação 
anti-gripal é uma ferramenta 
importante para a prevenção 
do seu agravamento e da 
internação hospitalar pois 
o principal fator desenca-
deante das crises durante 
o inverno são as infecções 
respiratórias virais. Além 
disso,  é importante que se 
evite contato com pessoas 
doentes, mantenha uma boa 
hidratação, bebendo bastan-
te líquido e se alimentando 
corretamente,  evite aglome-
rações em lugares fechados 
e mal ventilados, mantenha-
-se em locais arejados,  evite 
as mudanças bruscas da 
temperatura, o contato com 
poluentes, especialmente a 
fumaça do cigarro e realize 
frequentemente a higieniza-
ção das mãos com água e 
sabão e também com uso do 
álcool em gel. 

A vacinação anti-gripal e 
anti-pneumonia é fundamen-
tal na prevenção das compli-
cações infecciosas pulmona-
res nestes pacientes.
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As secretarias de Turis-
mo do Estado do Rio 

e de Petrópolis deram um 
pontapé inicial no plane-
jamento estratégico para 
a formatação dos eventos 
da cidade para o segundo 
semestre. Participaram do 
encontro o secretário esta-
dual de Turismo, Gustavo 
Tutuca, o presidente da 
TurisRio, Sergio Ricardo 
Almeida, o vice-presi-
dente Fernando Costa, 
o diretor de marketing 
Pablo Kling e o subsecre-
tário de Grandes Eventos, 
Marcelo Monfort.

Eles foram recebidos 
pelo secretário Chefe de 
Gabinete, Fabio Junior 
da Silva, (que represen-
tou o prefeito interino 
Hingo Hammes, que es-
tava em agenda em Bra-
sília)  e pelo secretário de 
Turismo de Petrópolis, 
Samir El Ghaoui e asses-
sores. A reunião antece-
deu a abertura da edição 
Petrópolis do ProCap.  
O secretário estadual de 
Turismo, Gustavo Tutu-
ca, explicou que uma das 
metas do planejamento 
estratégico da pasta é estar 
cada vez mais próxima 
dos municípios fluminen-
ses, procurando debater e 
ouvir as necessidades das 
cidades. Ele disse que a 
secretaria está fazendo um 
chamamento às prefeituras 
para que estas apresentem 
seus três principais even-
tos, para estes possam 
integrar oficialmente o 
calendário estadual, inclu-
sive com a possibilidade 
de angariar recursos atra-

vés das leis de incentivo. 
O secretário chefe de Ga-
binete, Fabio Junior da 
Silva, agradeceu a pre-
sença dos representantes 
do turismo estadual, e 
lembrou que a cidade ne-
cessita muito da parceria 
com o Governo do Rio de 
Janeiro para fomentar o 
setor. “Esse é o momento 
importante para que a 
cidade se consolide como 
um dos mais importantes 
destinos turísticos do país. 
Esse trabalho em conjunto 
será fundamental para 
isso”, disse ele, lembrando 
que graças a um projeto de 
coautoria do hoje secre-
tário Gustavo Tutuca na 
Alerj, Petrópolis é a Ca-
pital Estadual da Cerveja. 
“A cadeia produtiva quer 
muito ouvir que Petrópolis 
está pronta para a retoma-
da”, disse o Secretário de 
Turismo Samir El Ghaoui, 
que falou ainda do planeja-
mento para a realização da 
Bauernfest no formato vir-
tual, no final do próximo 
mês, e que a cidade já se 
planeja para a realização 
do Natal Imperial.

O secretário de turis-
mo de Petrópolis lembrou 
que este ano a cidade 
celebra 40 anos do título 
de Cidade Imperial, que 
foi concedido por meio 
de um decreto do então 
presidente João Batista 
Figueiredo. “É um título 
este que a cidade osten-
ta com grande orgulho, 
e que ajuda muito na 
venda do nosso destino 
no Brasil e no exterior”, 
completou.

Além da suspensão 
das ordens de de-

molição de casas ao lon-
go do trecho Rio-Juiz 
de Fora da BR-040, o 
prefeito interino Hingo 
Hammes voltou de Bra-
sília no dia 27/05 com 
mais uma notícia positi-
va: o reforço de mais de 
R$ 5 milhões, fruto de 
emenda de bancada dos 
deputados federais do 
Rio, que serão destinados 
à construção de rotatórias 
em acréscimo às obras 
do Departamento Na-
cional de Infraestrutura 
de Transporte (DNIT) 
que acontecem na Es-
trada União e Indús-
tria, além de melhorias 
em acessos à BR-040. 
A aplicação dos recur-
sos foi definida em reu-
nião com o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, que 

Prefeito interino vai a Brasília tratar da suspensão 
de demolições na BR 040 e mais verbas para obras

contou com a participa-
ção dos deputados fe-
derais Dr. Luizinho e 
Vinicius Farah, ambos 
da bancada fluminense, 
do prefeito e do vereador 
Maurinho Branco (vice-
-presidente da Comissão 
de Transporte e Mobili-
dade Urbana da Câmara 
Municipal). As obras da 
União e Indústria, com 
pavimentação de 25 qui-
lômetros entre a Barão do 
Rio Branco e o distrito de 

Pedro do Rio seguem a 
pleno vapor.  Porém, no 
cronograma original não 
foram previstas interven-
ções planejadas no Plano 
de Mobilidade de Petró-
polis, como as rotatórias.  
O prefeito Hingo Ham-
mes comemorou a notícia 
e agradeceu aos depu-
tados pelo aporte destes 
recursos, que seriam ori-
ginalmente destinados 
DNIT, que iria assumir 
a gestão da BR-040 para 

que fossem usadas na ma-
nutenção da via. Como 
a Concer obteve judi-
cialmente uma liminar 
para continuar à frente 
da administração da ro-
dovia, mesmo com o fim 
do seu contrato, parte 
destes recursos, agora, 
terão novo destino.

A meta é que a União 
e Indústria conte com 
novas rotatórias em locais 
de fluxo cruzado, como 
na entrada no Carango-
la, em Nogueira e em 
Itaipava. O projeto, que 
foi apresentado ao DNIT 
em março, prevê também 
melhorias próximo ao 
Terminal de Corrêas e nas 
já existentes rotatórias de 
Bonsucesso e no acesso 
à BR-495 (Petrópolis-
-Teresópolis), áreas de 
intensa movimentação 
urbana que sofrem com 
congestionamentos. 

Secretarias se unem para
traçar metas para o turismo

A partir da próxima 
semana, Petrópolis 

volta a contar com um 
depósito municipal de 
veículos. A novidade é 
que o espaço será total-
mente administrado pela 
Companhia Petropolitana 
de Trânsito e Transporte 
(CPTrans), o que vai faci-
litar e agilizar os serviços.  
Os dois reboques contra-
tados por meio de licita-
ção, no início do mês de 
maio, também entrarão 
em atividade. Segundo 
Luciano Moreira, presi-
dente da companhia, o 

contrato tem validade de 
doze meses e a empresa 
responsável pelos veícu-
los deve fornecer ainda 
funcionários capacitados 
para a operação dos ca-
minhões plataforma. 

Com o início do fun-
cionamento do serviço, 
veículos abandonados nas 
vias e estacionados de for-
ma irregular e que estejam 
atrapalhando a fluidez do 
trânsito, inclusive nos bair-
ros, poderão ser removidos 
mais rapidamente. “Essa 
é uma das principais de-
núncias que recebemos na 

companhia e que, agora, 
poderão ser atendidas de 
forma mais eficaz. A me-
dida auxilia na ordenação 
na trânsito e ajuda a inibir 
a ação de maus motoris-
tas”, diz Luciano Moreira, 
presidente da CPTrans. 
O terreno onde vai fun-
cionar o depósito veicular, 
que fica na Avenida Gene-
ral Marciano Magalhães, 
no Morin, é alugado, po-
rém, vai gerar economici-
dade de cerca de R$ 84 mil 
anuais aos cofres públicos. 
Isso porque, para o mesmo 
local, a CPTrans transferiu 

toda a estrutura de ma-
nutenção e fabricação de 
sinalização de trânsito e 
mobiliário, que antes fun-
cionava em outro espaço 
alugado, na Mosela. 

Petrópolis estava sem 
o serviço de remoção e 
depósito de veículos des-
de 2018. Carros e motos 
retidos nas operações de 
trânsito estavam sen-
do levados para pátios 
do Detran, fora da ci-
dade, como Duque de 
Caxias, o que causava 
ainda mais transtornos 
aos motoristas.

Reboques e depósito veicular entram em funcionamento 

Foto: divulgação
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Oscar na área da saúde

Fazer o Bem,
Faz Bem 

A Prefeitura de Petrópolis lançou 
recentemente, por meio da 

Secretaria de Assistência Social, 
a campanha “Fazer o Bem, Faz 
Bem”, que visa arrecadar itens de 
cesta básica em prol de pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
social devido à pandemia. As 
doações podem ser realizadas no 
ato de vacinação.

Os alimentos arrecadados se-
rão distribuídos às instituições de 
atendimento com inscrição ativa no 
Conselho Municipal de Assistência 
Social (CMAS), podendo ainda 
atender famílias em vulnerabilida-
de social ou grupos fragilizados em 
função da pandemia pela Covid-19.

O público que for vacinar 
poderá colaborar com a campanha 
nos seguintes postos: No distrito da 
Posse, no antigo PSF ; drive-thru 
no estacionamento do Hipershop-
ping Petrópolis, no Alto da Serra; 
Clube Palmeira, no Itamarati; nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 
do Morin e Quitandinha; Escola 
Municipal Josemar Contage, em 
Corrêas; na sede do Petropoli-
tano Futebol Clube, no Centro; 
drive-thru no Parque Municipal em 
Itaipava; Campus da UCP na Rua 
Benjamim Constant, no Centro e 
na área ao lado da quadra da UCP, 
no Bingen. Nestes pontos a vacina-
ção acontece sempre de segunda a 
sábado das 9h às 16h.

Os mercados também estão re-
colhendo os donativos: Terê Frutas 
na Paulo Barbosa, Alto da Serra, 
Cascatinha e da Praça da Inconfidên-
cia; Supermarket (Centro e Quitan-
dinha); Dib Distribuidora (Corrêas, 
Centro, Olavo Bilac e Cascatinha); 
Rede Economia (Bingen) e Multimix 
(Centro e Itaipava). A Casa da Cida-
dania também recebe as doações em 
sua sede, na rua Visconde de Souza 
Franco, 474, da segunda a sexta-
-feira, das 10 às 16 horas

Adote um pet  

O Superintendente da Uni-
med Petrópolis, Jair Cos-

ta Junior, foi eleito um dos 100 
maiores influentes da saúde da 
década! O prêmio considera-
do o Oscar da área da Saúde, 
realizado pelo Grupo Mídia, 
homenageia as personalidades 
que mais se destacaram ao 
longo dos últimos 10 anos, 
prestando tributos a empre-
sários, pesquisadores, execu-
tivos, autoridades públicas e 
profissionais que fizeram a 
diferença no setor de saúde 
em todo o Brasil.

Sobre a premiação, Jair 

Costa a considera tão substan-
cialmente grande quanto a de 
restabelecer a grandeza de um 
passado não tão distante assim 
da Unimed Petrópolis. 

Escolinhas de Futebol Léo Moura    
As regiões serrana e centro-sul vão ganhar 12 unidades 

das Escolinhas de Futebol Léo Moura, ex-jogador do 
Flamengo que, junto com governos, atua na disseminação 
do esporte como fator de formação de crianças e ado-
lescentes.  As escolinhas serão montadas em Petrópolis, 
Três Rios, Paraíba do Sul, Areal, Levy Gasparian, Paty 
do Alferes, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, 
Vassouras e Três Rios até o final do ano.  

Cada escolinha atende uma média de 200 crianças 
e jovens, de 05 a 15 anos, em cinco categorias.  Leo 
Moura, ex-jogador, craque do Flamengo, supervisiona 
pessoalmente o projeto das escolinhas e promove even-
tos de integração. 

O diretor-jurídico da Editora Vozes, Valter Zanacoli Junior, 
que também ocupa o cargo de presidente do Sindicato das 

Indústrias Gráficas de Petrópolis (Sigrap) e a vice-presidência 
do Conselho da Firjan Serrana recebeu a Medalha do Mérito 
Industrial do Rio de Janeiro no dia 24/05. A homenagem é 
entregue pela Federação das Indústrias às personalidades que 
mais se destacaram na trajetória profissional e em defesa da 
indústria fluminense no último ano. 

Natural de Bragança Paulista (SP), Zanacoli recebeu o 
título de Cidadão Petropolitano entregue pela Câmara de Ve-
readores em 2016, principalmente, pela representação do setor 
gráfico e editorial da cidade e, por sua atuação junto aos con-
selhos municipais lutando por políticas públicas de defesa, de 
interesse e de garantia dos direitos de crianças e adolescentes. 

Ge Celma doa equipamentos 
contra covid-19  

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu no dia 24/05, 
termômetros e caixas térmicas para armazenamento 

das vacinas contra a covid-19. Os equipamentos foram 
doados pela GE Celma e deverão ser utilizados nos postos 
de imunização montados pela Prefeitura, reforçando a in-
fraestrutura para a imunização contra a doença na cidade. 

Ao todo, são dez termômetros digitais para caixas térmi-
cas, dois termômetros digitais a laser e dez caixas térmicas.

Homenagem 

Nove cães ganharam um 
novo lar no dia 22/05, na 

quarta edição da campanha de 
adoção organizada pela Prefei-
tura, por meio da Coordenadoria 
de Bem-estar Animal (Cobea) 
na Praça Dom Pedro. Foram 
adotados dois cachorros adultos 
e sete filhotes. Os novos donos 
dos pets receberam um certifi-
cado de adoção.

Ao todo, a campanha já 
garantiu a adoção de 31 animais 
(27 cães e 4 gatos). O evento 
tem como objetivo estimular 
a posse responsável. A ação 
também fez o recolhimento de 
doações de ração que serão en-
tregues aos protetores da cidade.

Segundo o coordenador da 
Cobea, João Valois, a intenção é 
incentivar a adoção com amor: 
Muitos dos animais que são 
disponibilizados para adoção 
foram  retirados das ruas ou 
foram resgatados em ações da 

Cobea. Todos os animais (fi-
lhotes e adultos) levados pelos 
protetores ou pela coordenado-
ria à feira estarão vacinados, 
vermifugados e castrados.

Também participaram do 
evento as ONG’s Dog’s Heaven (@
dogsheaven), Proteção Cão Amor 
(@protecaocaoamor) e GAPA 
Itaipava (@gapaitaipva.ong). 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Sesc Quitandinha, tradicional ponto turístico e 
centro cultural de Petrópolis, reabre ao público
O Sesc Quitandinha,  um 

dos principais pontos tu-
rísticos e centros culturais de 
Petrópolis, Região Serrana 
do Rio, reabriu para visitação 
do público no dia 1º de junho, 
depois de quase 1 ano e três 
meses fechado por causa da 
pandemia da Covid-19. A re-
tomada das atividades da uni-
dade vale tanto para o Palácio 
como para a área do entorno 
do Lago Quitandinha, localiza-

do em frente ao edifício.
 A reabertura respeitará ri-

goroso protocolo de segurança, 
de modo a evitar a propagação 
do novo coronavírus. Será exi-
gido o uso constante de más-
cara, mesmo no jardim, sendo 
permitida sua retirada apenas 
para alimentação (o Sesc Qui-
tandinha sinalizou os espaços 
permitidos para piquenique, de 
modo a evitar aglomeração).

As visitas guiadas ao Pa-

lácio terão limitação de 10 
pessoas. Já a visita livre ao 
palácio será restrita para 150 
pessoas simultaneamente, 
mesmo número permitido no 
entorno do lago. 

Um teste do protocolo 
já foi realizado na área do 
entorno do Lago, que abriu 
experimentalmente no finais 
de semana (22 e 23/5) e (29 
e 30/5), antes da retomada 
permanente. 

Além de conhecer a suntuo-
sidade dos seus espaços 

internos e a beleza da sua ar-
quitetura, o visitante poderá 
aprender mais sobre a história 
do prédio na exposição “Me-
mória Quitandinha”. A mostra 
permanente, instalada na sala 
Dom Pedro, faz um passeio 
pelos primórdios e pelos tem-
pos áureos desse antigo hotel-
-cassino, inaugurado em 1944, 

e que hoje abriga, além de 
apartamentos residenciais, um 
dos mais importantes centros 
culturais da Região Serrana: o 
Sesc Quitandinha.

Em 8 módulos expositivos, 
com 10 segmentos temáticos, 
estão objetos, informações e 
conteúdos audiovisuais de di-
ferentes épocas, permitindo ao 
visitante uma viagem pela histó-
ria desse que já foi considerado 

o maior centro internacional de 
turismo do Brasil. Erguido pelo 
ex-tropeiro e posterior magnata 
do jogo e do entretenimento 
do Brasil Joaquim Rolla, o em-
preendimento passou apenas 
dois anos como hotel-cassino. 
Em 1946, foi obrigado a encerrar 
sua principal fonte de receita de-
pois de um decreto do presiden-
te Eurico Gaspar Dutra proibir os 
jogos de azar no Brasil.

Exposição conta a história do palácio, um antigo hotel-cassino

Foto: divulgação
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A Comenbol começou a vacinar os jogadores 
que atuam na Libertadores e teve muita gente 
reclamando. É uma vacina que não afeta a va-
cinação dos países, não fura a fila e resolve um 
problema de pessoas que viajam a vários países 
da América do Sul semanalmente.

Só prá lembrar, todos os atletas que irão às 
Olimpíadas também deverão ser vacinados para 
entrar no Japão. Uma pergunta continua sem 
confirmação: vai ter Olimpíadas?

O Fla foi campeão carioca, tricampeão, com 
muita facilidade, como era esperado. O pior foi 
a decisão de quinto lugar entre Vasco e Botafo-
go, que só consegui uma solução na disputa de 
pênaltis, de tão ruim que foi...

Brasileirão começou com uma boa vitória do 
Fla sobre o Palmeiras. Um jogo muito bem jogado 
pelos times que com certeza estarão disputando 
o título ao final. Outros fortes times como Atlético-
-MG e Grêmio perderam na abertura e o São 
Paulo apenas empatou.

Na final inglesa da Champions League o 
Chelsea venceu o City, não dando sopa para o 
favoritismo do time de Manchester.  É a graça do 
futebol, um time pior tem chance de vencer numa 
final de jogo único.

Agora vai virar uma bagunça o calendário 
do futebol brasileiro já que teremos, junto com 
o Brasileirão, a Copa do Brasil, Eliminatórias da 
Copa do Mundo, Copa América e Libertadores... 
vai ter jogos de segunda a segunda.

Basquete brasileiro terminou a temporada 
com o sétimo título do Fla na NBB. É disparada 
a melhor estrutura e elenco, estando invicto a 34 
jogos. Vale lembrar que ganhou além do Brasi-
leiro, o Super8, Copa das Américas e o Carioca.

Playoffs da NBA de um nível sensacional. 
Está difícil imaginar um campeão, embora 
eu continuo apostando minhas fichas no 
Brooklyn Nets.

Boa participação da seleção brasileira no Pré 
Olímpico masculino de basquete: 3x3. Perdeu 
para o forte time da França num jogo igual, de-
pois de uma fase inicial instável, e agora temos 
que desenvolver um pouco mais para pensar na 
próxima, em Paris 2024.

Gil Baiano, aquele amigo do Clipper, o bar do 
Leblon, revoltado com o calendário do nosso 
futebol, e mais ainda por saber que isso é tudo 
para o a seleção do Tite treinar e jogar  para 
desespero de quem gosta de futebol...

 RISOTTO VEGETARIANO COM 
ABÓBORA E LEITE DE COCO

Esta receita vegetaria-
na é leve, saborosa e 
vai agradar a todos. 
Até os carnívoros.
A receita vai bem no 
frio e combina perfei-
tamente com um bom 
vinho branco!

Ingredientes: 200 gr 
de abóbora cortada 
em cubos, 1 cebola, 

abóbora. Junte o azeite 
e refogue. Adicione o 
arroz e o vinho e refogue 
por mais alguns minu-
tos. Em seguida, acres-
cente a água e o sal. 
Incorpore o leite de coco 

2 dentes de alho, 50 
ml de azeite, 250 gr de 
arroz para risotto, 40 ml 
de vinho branco, 400 ml 
de água, 100 ml de leite 
de coco, 50 gr de queijo 
parmesão, suco de ½ 
limão,sal a gosto.

Modo de preparo:  Rale 
o queijo e reserve. Pique 
a cebola, os alhos e a 

Foto: divulgação

VARIEDADES

NA FARMÁCIA
O cara foi  comprar um remédio e o far-
macêutico perguntou:
- Você tem a receita? 
Ele responde 
- Rapaz,  se eu tivesse a receita, faria o 
remédio em casa mesmo!.

joãozINho
Joãozinho chega atrasado à escola. Quando 
ele entra na sala de aula, a professora diz:
- De novo atrasado, Joãozinho?
- Ué, professora! Não é a senhora que diz 
que nunca é tarde para aprender?

Joãozinho pergunta para sua mãe:
- Mãe, a senhora sabia que vermelho é a 
cor do amor?
- Claro que sim, filho.
- Te amo, mãe. Toma aqui meu boletim.

ARREPENDIDo
- Amor, o padre que casou a gente morreu.
- Bem feito. Aqui se faz, aqui se paga.

INFAMEs
Você sabe qual é o rei dos queijos?
- O reiqueijão

O que o pagodeiro foi fazer na igreja?
-Cantar pá God

A plantinha foi ao hospital, mas não foi 
atendida. Por que?
- Porque lá só tinha médico de plantão

O que acontece quando chove na Inglaterra?
- Vira Inglalama

* * *

* * *

e regule 5 minutos 
na velocidade 1 a 
100ºC. Acrescente 
o queijo e o suco de 
limão e envolva com 
a espátula. Sirva de 
imediato. 

* * *

* * *
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A movimentação ini-
ciada nesta semana 

no jardim do Palácio de 
Cristal vem chamando a 
atenção de quem passa 
pela região, no Centro 
da cidade. No local, uma 
equipe trabalha em pes-
quisa arqueológica para 
investigar a existência 
de material histórico e 
cultural no terreno. O tra-
balho faz parte do projeto 
de reforma do palácio, 
construído no século XIX 
para cultivo e exposições 
de hortícolas.

As ações em cam-
po foram iniciadas após 
liberação do Instituto 
do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional 
(Iphan). Uma equipe de 
arqueólogos está traba-
lhando na terra retirada 
das valetas escavadas 
no início da reforma do 
espaço. Máquinas pe-

Trabalho no Palácio de Cristal, resulta 
em descoberta de material do século XIX

neiram a terra e ajudam 
na busca por materiais 
com relevância históri-
ca e cultural. Além dos 
arqueólogos, a empresa 
contratada para o serviço 
possui em seu staff uma 
historiadora, que fará 
a ligação das possíveis 
descobertas ao contexto 
histórico do Palácio de 
Cristal.

Neste primeiro mo-
mento, o trabalho dos 
arqueólogos será analisar 
toda a terra retirada na 
abertura das valetas para 
aterramento dos fios da 
rede elétrica do Palácio. 
A expectativa é que no 
processo sejam encontra-
dos vestígios de material 
cultural de até 150 anos.

“Aqui já foram en-
contrados no primeiro 
dia, alguns fragmentos 
de louças do século XIX 
e vidros provavelmente 

de procedência italiana. 
Após esse trabalho de pe-
neiramento dessas valas 
abertas que envolvem o 
palácio, serão feitas al-
gumas sondagens e o mo-
nitoramento contínuo das 
obras que serão feitas 
aqui”, detalhou Giovani 
Scaramella, arqueólogo 
que é diretor da empresa 
que executa o serviço 
especializado no Palácio 
de Cristal.

Para o Secretário de 
Obras Maurício Veiga 

ver o trabalho aconte-
cer é um presente ao 
esforço conjunto para 
entregar o espaço revi-
talizado. “Desde que 
assumi a Secretaria de 
Obras em janeiro a con-
vite do prefeito interino 
Hingo Hammes, uma 
das minhas prioridades 
é devolver ao povo esse 
monumento tão impor-
tante para Petrópolis, e 
estamos avançando cada 
vez mais para cumprir 
essa missão”, disse.

O prefeito interino 
Hingo Hammes vai 

enviar à Câmara Muni-
cipal no próximo mês 
o texto da nova Lei de 
Incentivos Fiscais, que 
há 18 anos não é atuali-
zada. Com a medida, a 
lei 6.018/2003 será revo-
gada, sendo substituída 
pelo novo texto, mais 
adequando à realidade 
atual. O foco principal é 
atrair novos empreendi-
mentos para o município 
e fortalecer a economia.

A nova legislação 
será baseada em uma 
pontuação de incentivo 
fiscal que vai analisar 
critérios técnicos, fi-
nanceiros e estratégi-
cos. A tabela foi desen-
volvida por um grupo 
de trabalho formado 
por representantes das 
secretarias de Desen-
volvimento Econômico, 
Fazenda, Planejamento, 

Obras e Procuradoria.
Os critérios inseri-

dos na tabela de pon-
tuação para a liberação 
dos incentivos são mais 
diversificados do que 
na legislação anterior. 
Marcelo Soares destaca 
ainda que o governo 
municipal vai promover 
um movimento para que 
as empresas possam se 
instalar no 3º distrito. 
“Vamos promover uma 
descentralização, com 
incentivos para insta-
lações de empresas no 
3º distrito. Lembro que 
a cidade também tem 
60 galpões privados 
disponíveis para a ins-
talação de empresas e 
indústrias. São aproxi-
madamente 250 mil me-
tros quadrados de área 
disponível. A nova lei 
possui objetivos claros 
e bem mais justos para 
as empresas", disse.

Nova Lei de Incentivos Fiscais 
para atrair novos investimentos


