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Covid-19: Secretaria
cobra revisão na
quantidade de vacinas
para Petrópolis

Foto: divulgação

O

pedido foi motivado pela verificação de que o envio de doses pelos governos federal e estadual leva em conta estimativas populacionais, por
grupos a serem vacinados. Atualmente Petrópolis tem 109.320 pessoas que
receberam a primeira dose da vacina.

Parceria entre governos municipal e
estadual para recuperação econômica

P

lano Municipal de Desenvolvimento Econômico que prevê, em sua futura
concepção, a criação de um local especifico que irá englobar diversas
secretárias municipais, secretárias estaduais, além de entidades e instituições
externas públicas e privadas.
Página 03

Prefeituras precisam modernizar
leis para receber a tecnologia 5G
C
om leilão previsto para julho de 2022, a chegada da tecnologia 5G no país deverá impulsionar
inúmeros avanços e possibilidades para a economia, saúde e educação, mas também, para a
infraestrutura das cidades e dos negócios na indústria, comércio, agricultura e serviços. Página 03
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u acontecendo
Armazém do Grão faz
entrega de peças doadas em
Campanha do Agasalho
Página 04
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Cinco núcleos do projeto Transformando Vidas
Pelo Esporte são inaugurados em Petrópolis

Sesc retoma
Festival de Inverno com
programação híbrida

O

programa, criado pela Liga Petropolitana de Desportos, com patrocínio da concessionária
Enel Distribuição Rio e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a prefeitura de Petrópolis, foi inaugurado no dia 14/06.
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EM BUSCA DA PAZ INTERIOR

or mais estranho que
p o s s a p a r e c e r, u m
número considerável de
pessoas têm procurado as
igrejas, os centros espíritas e as instituições religiosas em geral, afirmando
que não se conformam
com o fechamento das
suas instituições religiosas. Na verdade, o fechamento ocorre seguindo
normas governamentais
ou mesmo partindo das
próprias instituições.
Na verdade, o número
de pessoas inconformadas
com essa determinação é
muito maior do que esperavam os dirigentes das
respectivas instituições.
Como explicar essa
atitude se, em condições
normais, a frequência se
fazia natural, sem impo-

sições de normas das instituições para os fiéis em
geral, e assim o número
de pessoas, que habitualmente freqüentava as instituições, era perfeitamente
compatível com o número
por eles esperado.
É claro que, em certas
instituições, existem normas estatutárias impondo
a frequência, mas são
exceções. E mais ainda,
na situação atual, onde o
espaçamento entre pessoas é recomendado insistentemente por normas
governamentais, a presença dos fiéis tem sido bem
maior do que esperavam
seus dirigentes.
Qual a razão para tal
procedimento se, em um
passado não muito recente,
tivemos a diminuição das

pessoas nas instituições
religiosas, de forma tal que
programas religiosos buscaram substituir tal atitude,
visando ainda manter os
fiéis bem ligados às suas
instituições religiosas.
Na verdade, viver
mantendo intacta a fé,
lutando pela paz interior,
fez com que significativo
número de pessoas conseguisse manter a paz
interior. Qual seria o motivo
dessa atitude?
A resposta será possivelmente pelo fato de estar
toda a sociedade humana
diante de uma doença
que mata sem piedade,
ceifando vidas de crianças,
jovens e idosos em número
impressionante!
A razão, possivelmente,
é que a quase totalidade dos
seres humanos não gosta de
comentar, ou simplesmente
de pesquisar fenômenos
como a COVID 19. A verdade é que quando a conversa
em uma reunião, religiosa ou
não, inesperadamente se
volta para o gigantesco nú-

mero de mortos provocados
por essa doença, o medo se
apresenta, surgindo logo o
pedido para que se mude de
assunto...
Certo ou errado, muitas pessoas buscaram a
paz e a tranquilidade de
espírito nos ensinamentos religiosos. O medo da
morte está acima de todos
os medos, assim ensinam
muitos religiosos.
Hoje em dia um bom
número de pessoas está
usando máscaras e observando os procedimentos recomendados pelos
médicos.
A busca da paz, com
a tranqüilidade de espírito,
fez com que muitas pessoas
buscassem a solução de
seus problemas na religião.
O importante é que
todos nós devemos colaborar para que o sofrimento
causado com as desencarnações provocadas pela
COVID 19 seja superado o
mais rápido possível com a
vacinação e a paz retorne
à Terra.
3. Oxford-AstraZeneca
– fabricada à base de adenovírus. Aprovada em 91
países, necessita de 2 doses para a imunização, com
uma eficácia de 76%;
4. Janssen – fabricada à
base de adenovírus. Aprovada em 40 países, necessita
de 1 dose para a imunização
e sua eficácia varia de 61%
a 85% para os casos graves;

A COVID-19 E SUAS VACINAS

O

surgimento do SARS-CoV-2, o vírus da COVID-19, na China, no final
de 2019, transformou a
doença, rapidamente, em
uma pandemia – disseminação mundial de uma nova
doença.
Doença viral, sem tratamento medicamentoso
específico até o momento,
provocou uma explosão
no desenvolvimento de
vacinas em tempo recorde.
O que geralmente levaria
uma década para o seu desenvolvimento foi realizado
em alguns meses. Devemos
lembrar que a vacinação é a
única ferramenta capaz de
controlar a doença principalmente nas suas formas
moderadas e graves. Isto
não nos exime de, mesmo
vacinados, continuar mantendo todos os cuidados
preventivos como uso da
máscara, isolamento social,
evitando as aglomerações e

EXPEDIENTE:

o uso da higienização das
mãos com água e sabão e
o uso do álcool em gel.
Segundo a Organização Mundial da Saúde mais
de 200 imunizantes estão
sendo pesquisados em todo
o mundo e 13 deles já foram
aprovados.
A eficácia e efetividade
de uma vacina sempre vêm
à tona quando falamos
delas. Eficácia de uma vacina e sua capacidade de
gerar proteção. Ela é eficaz
quando produz o efeito esperado. Já efetividade é o
resultado da imunização na
vida real. Isso ocorre quando um número grande de
pessoas de uma população
é vacinado. Pode ou não
ser observado uma queda
no percentual de proteção
obtida.
Atualmente, no Brasil,
encontram-se disponíveis,
até o momento 5 vacinas
para a Covid-19:

1. Pfizer/BioNTech – usa a
tecnologia do RNA mensageiro. O material genético
sintético faz o organismo
fabricar proteínas que estimulam a resposta do sistema imunológico. Aprovada
em 83 países, necessita de
2 doses para a imunização
completa e tem um eficácia
de 91,3%;
2. Sinovac/Coronovac
– utiliza um vírus inativado do novo coronavírus.
Aprovada em 22 países,
necessita de 2 doses
para a imunização e tem
uma eficácia de 50,65%
nos testes realizados em
nosso país;
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OPORTUNIDADE ÚNICA

Seja sócio do Itaipava Tênis Clube
e fique isento de taxa de manutenção
por 05 meses.
Mais informações (24) 2222 2019
(24) 98839-7916

AGENDE UMA VISITA
E VENHA NOS CONHECER!

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

5. Sputnik V – usa um adenovírus como vetor, que recebe o material genético do
SARS-CoV-2. Aprovada em
62 países, necessita de 2
doses para a imunização e
tem uma eficácia de 91,6%.
Duas outras vacinas brasileiras estão em desenvolvimento e brevemente iniciará
a fase de avaliação em pessoas: a ButanVac, do Instituto
Butatan e a Versamune®CoV-2FC que é o produto de
um consórcio entre a brasileira Farmacore Biotecnologia,
a americana PDS Biotchnology e a Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo
(FMRP-USP).

Dr. Mauro Zamboni Pneumologista
Especialista - UERJ e SBPT. Mestrado e Doutorado - UFF
Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp

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

ITAIPAVA TÊNIS CLUBE - Estrada das Arcas s/n,
Santa Mônica - Itaipava - Petrópolis - RJ
Tel. (24) 2222-2019 | e-mail: itc@compuland.com.br
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Covid-19: Secretaria de Saúde cobra do Estado Parceria entre município e
reajuste no percentual de vacinas liberadas estado visa desenvolvimento
Foto: Divulgação

A

prefeitura de Petrópolis está cobrando
do Estado um reajuste
na quantidade de doses da vacina contra
covid-19 enviadas ao
município. A revisão
vai garantir aumento no
número de vacinas que
vêm sendo enviadas ao
município. O pedido foi
motivado pela verificação de que o envio de
doses pelos governos
federal e estadual leva
em conta estimativas
populacionais, por grupos a serem vacinados,
subdimensionadas. Significa que o número de
doses necessárias para
vacinar grupos previstos no Plano Nacional
de Imunização é maior
do que o que tem sido
liberado para o município. Atualmente Petrópolis tem 109.320

Foto: Divulgação

pessoas que receberam
a primeira dose da vacina - 40.560 delas já
concluíram o esquema
de imunização com a
segunda dose. Neste momento o município está
vacinando pessoas com
mais de 55 anos sem
comorbidades e depende
do envio de novos lotes
destinados à primeira
aplicação para ampliar
a vacinação para outras
faixas etárias.
A reivindicação de
ajuste no percentual de
doses da vacina foi apre-

sentada pelo secretário
de Saúde do Município,
Aloisio Barbosa da Silva
Filho, em reunião por
videoconferência com
o superintendente de
Vigilância em Saúde do
Estado, Mário Sérgio
Ribeiro, com a participação da procuradora da
República Vanessa Seguezzi e da procuradora
de Justiça, Vanessa Katz.
A cobrança de Petrópolis foi motivada pela
necessidade de remessas
maiores da vacina para
ampliação da campanha

e a constatação de que
a quantidade de doses
tem sido menor do que a
necessária para atender
todo o público previsto
nos grupos. Na prática, o
público de alguns grupos
vacinados vem sendo
maior do que o número
estimado pelo Ministério
da Saúde, que é utilizado
como parâmetro pelo
Estado para o envio de
vacinas. Exemplo disso
é o grupo de profissionais de Saúde, grupo
que teve até o momento
16.230 pessoas vacinadas e que, de acordo com
o Ministério da Saúde,
tinha público estimado
em 13.082. O déficit na
estimativa do Ministério é verificado também
em outros grupos, como
idosos institucionalizados e pacientes crônicos
institucionalizados.

Prefeituras terão que modernizar legislação para o 5G

C

om leilão previsto
para julho de 2022,
a chegada da tecnologia
5G no país deverá impulsionar inúmeros avanços
e possibilidades para a
economia, saúde e educação, mas também, para a
infraestrutura das cidades
e dos negócios na indústria, comércio, agricultura
e serviços. No entanto,
para que se alcance o
máximo potencial de conectividade e leve internet
de altíssima velocidade de
transmissão de dados para
todo território fluminense
é preciso que a legislação

avance em um só sentido.
Para indicar os melhores caminhos para modernização e atualização
dessas leis, a Firjan reuniu
empresários e representantes dos poderes executivo e legislativo dos
12 municípios do Centro-Norte Fluminense, em
22/06. O objetivo é trazer
alinhamento e reduzir
entraves para a instalação
das antenas que sustentarão a tecnologia e isso
implica no licenciamento
ambiental e urbanístico.
Cidades que estiverem alinhadas com a le-

gislação federal (Lei das
Antenas (13.116/2015 e
decreto 10.480/2020) deverão ser priorizados para
receberem investimento
das operadoras, conforme
item no edital da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel). O Rio de
Janeiro também saiu na
frente e foi pioneiro na
aprovação de uma legislação para a implementação da tecnologia 5G
(lei 9.151/20). Por isso, a
Firjan dará apoio técnico e
jurídico para que as câmaras municipais avancem
na redação das leis.

Presidente do Conselho Empresarial de
Competitividade da Firjan, Felipe Meier, destacou que “o 5G será
a mola propulsora da
disseminação da realidade aumentada, da
realidade virtual móvel,
de vídeo com qualidade muito superior e da
internet das coisas. Surgirão novas formas de
fazer negócios. Mas, ao
mesmo tempo, é preciso
estar atento aos desafios na regulamentação
de novas tecnologias",
sinalizou.

Q

ual empresário não
gostaria de resolver todos as demandas
relacionadas a abertura
de um negócio ou investimento em um único
espaço? Essa ideia está
sendo elaborada em uma
parceria dos governos
municipal e estadual,
com o Plano Municipal de Desenvolvimento
Econômico que prevê,
em sua futura concepção, a criação de um
local especifico que irá
englobar diversas secretárias municipais (Desenvolvimento Econômico,
Obras, Meio Ambiente,
Fazenda, Planejamento,
entre outros), secretárias estaduais, além de
entidades e instituições
externas públicas e privadas, com objetivo de
desburocratizar o trâmite
para instalação de novos
negócios e empreendimentos. O Espaço Empreendedor do governo
municipal, com a possibilidade da criação deste
local interativo, também
será absorvido.
O prefeito interino
Hingo Hammes, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo
Soares e o coordenador
de Planejamento e Ges-

tão Estratégica, Dalmir
Caetano e o presidente
em exercício da Câmara, Fred Procópio, estiveram reunidos esta
semana com o secretário
estadual de Desenvolvimento Econômico,
Vinicius Farah, onde o
tema foi debatido. Para
Hammes essa ação vai
de encontro à necessidade do município em
avançar em politicas
voltadas para o aquecimento econômico e o
desenvolvimento de suas
potencialidades.
“O Plano Municipal de Desenvolvimento
Econômico será uma
ferramenta facilitadora para que os novos
negócios possam ser
instalados de forma mais
rápida e com menos
burocracia. Precisamos
alavancar a geração de
emprego, potencializar
os segmentos, como a
tecnologia, setor têxtil
e de eventos corporativos, como tantos outros.
Temos esse desafio e
acredito que com muito
trabalho vamos ter uma
Petrópolis conectada
com o desenvolvimento
e o futuro", apontou o
prefeito interino Hingo
Hammes.
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acontecendo

Aberta a 32ª Bauernfest,
festa do colono alemão

Foto: Divulgação

Título de Cidadania Petropolitana

A
A

32ª edição da Bauernfest, que teve sua cerimônia de abertura oficial
realizada no dia 24/06, promete ser um grande sucesso. O principal evento do
município, mais uma vez,
se adequou às necessidades
sanitárias de isolamento social e tem sua programação
cultural no formato online,

não deixando assim de
homenagear a cultura do
povo que ajudou a construir
o município.
Além da programação
online, a festa terá também
um festival gastronômico
com mais de 70 estabelecimentos participantes,
que atenderão de forma
presencial e por delivery.

O evento vai até o dia
04 de julho, sendo uma
realização da Prefeitura
de Petrópolis em parceria
com o Clube 29 de Junho,
por meio da Lei Federal
de Incentivo à Cultura . A
Bauernfest 2021 está sendo transmitida pelo canal:
http://www.facebook.
com/bauernfest.

Armazém do Grão realizou
Campanha do Agasalho

Foto: Divulgação

comandante do 26º BPM, Sra.
TCel PM Simone de Almeida
da Silva, recebeu no dia , 21/06, o
Título de Cidadania Petropolitana.
O reconhecimento veio através do então vereador Leandro
Azevedo conferido no exercício do
ano de 2020, e escolhida por ser a
primeira mulher a comandar o 26º
BPM e por ter prestado relevantes
serviços nesta Unidade quando era
Aspirante, Tenente e Capitão.
Parabéns, Comandante por
mais esta conquista!!!

N

Foto: Divulgação

Suspensão da CPI da Covid -19

o dia 24/06, a Câmara Municipal de Petrópolis tomou conhecimento
da decisão judicial suspendendo os trabalhos da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI), que investiga a suspeita de irregularidades e superfaturamento em compras de insumos e contratação de serviços ligados ao
combate à pandemia do Covid-19. Portanto, informa que irá cumprir a
decisão judicial e adotará as posteriores providências cabíveis.

PRF faz doações de colchões

Foto: Divulgação

O

Armazém do Grão promoveu no dia 23/06 a entrega das 1.546 peças arrecadadas durante a Campanha do Agasalho, realizada em todas as lojas da rede
de supermercados de Petrópolis entre 15 de maio e 15 de junho. De acordo com
Adriana Azevedo, gerente de RH da empresa, a campanha contou com a adesão
de clientes, funcionários e fornecedores, com objetivo específico de arrecadar
agasalhos para instituições de Petrópolis, que já fazem parte do cadastro de entidades sociais que recebem doações e apoio da rede anualmente. A entrega das
doações foi realizada pela equipe de Marketing e Recursos Humanos e contou
com apoio de representantes de todas as lojas da rede.

A Secretaria de Assistência Social recebeu no dia 22/06 a doação de 110
cobertores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que serão distribuídos para equipamentos como Núcleo de Integração Social (NIS) e o Centro POP, entre outros,
que realizam atendimento da população de rua.
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Festival Sesc
de Inverno será
retomado com
programação
híbrida

D

epois de não
ser realizado em
2020 por conta da
pandemia, o Festival
Sesc de Inverno retorna este ano com
uma programação
híbrida. A agenda
envolverá atividades
virtuais e presenciais, realizadas nas
ruas dos municípios
de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Três Rios e
nos hotéis do Sesc
RJ na Região Serrana, respeitando

todos os protocolos de
segurança.
Considerado um
dos maiores eventos
de cultura multilinguagem do país, o festival
acontece 16 a 25 de
julho tendo na programação espetáculos teatrais, de dança,
circenses, literários
e musicais, sessões
cinematográficas, exposições e intervenções urbanas. Também haverá atividades
formativas, como oficinas, cursos, debates,
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Em sua 19ª edição, Festival
Sesc de Inverno acontece de
16 a 25 julho com atividades
presenciais e virtuais.

seminários, fóruns,
palestras, residências
e mentorias artísticas.
A programação completa desta 19ª edição,

que reunirá atrações
de projeção nacional e artistas locais,
será divulgada em
breve.
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ARROZ

Na aula de português a professora pergunta:
- Joãozinho, arroz é com S ou com Z?
Joãozinho responde:
- Aqui na escola eu não sei, mas lá em casa o
arroz é com feijão.

***

MOSQUITOS

O português estava hospedado em um hotel
tropical no Brasil e não conseguia dormir por
causa da quantidade mosquitos no quarto.
Pelo telefone ele reclama com a recepção:
- Não consigo dormir por causa destes malditos mosquitos!
O funcionário responde:
- Senhor, apague todas as luzes que eles
vão embora!
Ele apaga a luz e em alguns minutos, vaga-lumes invadem o quarto.
Um tempo depois, o portuga volta a ligar
para a portaria.
- Apaguei todas as luzes, eles voltaram com
lanternas!!

***

NA LOJA

Um homem entra em uma loja e fala:
- Olá, eu gostaria de óculos, por favor
O vendedor, super solicito, logo responde:
- Claro, para o Sol?
- Não, para mim…

***

LUSTRE

No hospício um dos loucos estava pendurado
no lustre. O médico entra e pergunta pra
outro interno:
- O que ele está fazendo pendurado ali?
- Ele pensa que é uma lâmpada!
- E por que não o tiram dali? - Pergunta o
médico.
- Porque senão vamos ficar todos no escuro!

Foto: divulgação

D

BOLO DE
MILHO LIGHT

esfrute das delícias
de festa junina sem
culpa com essas duas
receita fáceis e rápidas!
Ingredientes: 6 unidades
de espiga de milho limpa,10 colheres de sopa
de açúcar,1 xícara de chá
de farinha de trigo peneirada,4 unidades de clara
de ovo,1 xícara de chá de
leite em pó desnatado,

1/3 copo americano de leite
de vaca desnatado,½ colher
de chá de fermento.
Modo de Preparo: Ralar
as espigas de milho e peneirar. Misturar o conteúdo
que passou pela peneira
com o açúcar, o leite em pó
desnatado e o leite de vaca
desnatado, gradativamente.
Acrescentar a farinha de
trigo, misturada ao fermento
em pó, e reservar. Bater as
claras em neve e juntar a
massa às claras. Colocar em

forma de 25 cm de diâmetro,
untada e polvilhada. Assar
em forno médio (180 ºC) por
60 minutos.
Arroz doce
integral light:
Ingredientes: 2 xícaras
(chá) de arroz integral,1 litro
de leite (desnatado)
1 unidade de leite de coco
light, 2 colheres (sopa) de
coco ralado, 4 colheres
(sopa) de adoçante culinário

em pó, 3 pedaços de
canela em pau, 5 unidades de cravo-da-índia
(ou cravinho), canela a
gosto
Modo de preparo: Deixe o arroz de molho na
água quente por 1 hora.
Escorra. Adicione água
novamente no arroz,
até cobrir, e cozinhe
em fogo baixo. Acrescente o leite, o leite de
coco, o coco ralado, o
adoçante, a canela em
pau e o cravo. Cozinhe
em fogo baixo, mexendo de vez em quando,
até engrossar. Tire do
fogo e polvilhe a canela
em pó. Sirva morno ou
gelado.

Campeonato Brasileiro ainda vai em modo
'piloto automático', sem muita graça, por estar
ocorrendo junto à Copa América e sem alguns
jogadores nos melhores times.
Por falar em Copa , a nossa seleção
continua totalmente dependente de Neymar.
Ainda, para piorar, o nosso técnico adora jogar com dois cabeças de área mesmo contra
times muito fracos, como a grande maioria
das seleções do nosso continente.
Copa de 2022 promete muito sofrimento
para a nossa torcida.
Outra coisa que chama muita atenção é
o baixo nível da seleções da América do Sul,
exatamente por estar ocorrendo a Eurocopa
ao mesmo tempo, e podemos comparar o
nível entre os dois continentes.
O Fla vendeu o meia Gérson e o nível do
time caiu bastante no meio de campo. Vamos
ver como o técnico Rogério Ceni vai armar a
equipe, agora com menos qualidade técnica.
Segunda Divisão bastante complicada
para os times com mais história no futebol
brasileiro. Nenhum deles entre os quatro
primeiros após seis rodadas, e vão ter que se
superar para conseguir subir no final do ano.
Copa do Brasil chegando nas oitavas de
finais com o sorteio já marcando jogos de
mata mata entre times grandes. Cada dia
aumenta mais a chance de um time de menor
expressão chegar à final...
E não é que vão conseguir realizar
as Olimpíadas em Tóquio? Continuo não
acreditando em grandes marcas, já que os
treinamentos foram dificultados pela pandemia. Vamos aguardar e esperar que tudo
corra bem.
Flamengo reformando seu time de basquete, com grandes contratações. Se der liga,
vai ficar melhor que o da última temporada,
quando ganhou tudo. Pensando grande, já
que vai disputar a final do Mundial da FIBA
em dezembro próximo.
Fórmula 1 esse ano bem mais emocionante, com a Red Bull disputando com a Mercedes prova à prova. Até o final muitas coisas
irão ocorrer nessa disputa sensacional.
Na Eurocopa, após nas oitavas de finais
termos Bélgica x Portugal e Alemanha x
Inglaterra, já teremos confirmado nas quartas Itália x Bélgica. A grande surpresa foi a
classificação da República Tcheca sobre a
poderosa Holanda.
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Cinco núcleos do projeto Transformando Vidas Gestores do esporte na região
Pelo Esporte são inaugurados em Petrópolis debatem atividades integradas

C

astelo São Manoel,
Carangola, Caxambu, Boa Vista, Fazenda
Inglesa, Independência
e Valparaíso. Esses são
os bairros que iniciaram
as atividades do projeto
Transformando Vidas Pelo
Esporte. O programa criado pela Liga Petropolitana
de Desportos, com patrocínio da concessionária
Enel Distribuição Rio e
da Secretaria de Estado de
Esporte, Lazer e Juventude
do Governo do Estado do
Rio de Janeiro, em parceria com a prefeitura de
Petrópolis, foi inaugurado
no bairro Bataillard, no
último dia 14.
Cada um desses núcleos vai atender até 60
jovens, dos seis aos 17
anos, com aulas de futsal.
Ao todo serão 600 crianças
e adolescentes atendidos
pelo projeto. Na próxima
semana, outros dois nú-

cleos serão inaugurados:
Alto da Serra e Bingen.
Cada comunidade vai contar com seis horas de atividades semanais, divididas
em dois dias. Ao todo, 35
pessoas serão contratadas
diretamente para viabilização do projeto.
"É uma felicidade
enorme participar da
inauguração de cada um
desses núcleos. De poder
ver no olhar de cada um
desses jovens a felicidade
de estar participando do
projeto. E principalmente
de contribuir de alguma
maneira com a formação
deles como cidadãos e
ajudar de outras formas",
disse o idealizador do
projeto Transformando
Vidas Pelo Esporte, Geraldo Barros.
As vagas para participação do projeto ainda
estão abertas. As crianças das comunidades e

O

bairros do entorno devem procurar os agentes
comunitários do núcleo
mais próximo nos horários indicados, ou entrar
em contato pelo WhatsApp através do número
(24) 98125-6727, para
saber a disponibilidade
de vagas. Para fazer parte
dos alunos selecionados,
os jovens precisam preencher a ficha de cadastro,
e apresentar documento
comprovando a matrícula escolar, assim como a

assinatura dos responsáveis em documento de liberação para as
atividades.
Geraldo ainda conta
que a intenção é ajudar
os participantes do projeto de outras formas:
“Temos a parceria do
Instituto Casa Tricolor
e do Instituto Corrente
do Bem, duas entidades
que vão direcionar suas
ações para o projeto com
diversas doações para os
jovens e suas famílias”.

superintendente de
esportes de Petrópolis, Leandro Kronemberger, esteve reunido com
o secretário de esportes
de Teresópolis, Gustavo
Lopes, e com o também
secretário de esportes de
Nova Friburgo, João Victor Duarte. O encontro,
realizado no Parque Municipal, em Itaipava, serviu
para discutir ações articuladas entre os municípios
na promoção do esporte.
Entre as pautas debatidas, a ideia de criar jogos
de aventura intermunicipais
a serem organizados ainda
este ano, durante o inverno.
Entre as modalidades
que envolveriam a prática
esportiva nos jogos que
foram discutidos entre os
gestores esportivos das três
cidades da Região Serrana
do Rio de Janeiro, estão as
que envolvem as atividades
ao ar livre, nas montanhas.

“Corridas de aventura em
trilhas, trekking, escaladas, rapel, mountain bike,
são algumas das possibilidades nos jogos que
envolveriam ainda outras
modalidades esportivas
mais tradicionais”, destacou o superintendente de
esportes de Petrópolis.
A ideia é fomentar a
prática de modalidades
esportivas que já são bem
sucedidas nos três municípios. “É uma forma de gerar mais integração entre
as cidades, de promover
o turismo, o esporte, a
saúde das pessoas e até
abrir espaço para revelar
talentos, como o Henrique Avancini, do mountain bike, por exemplo”,
pontua Berg, que lembra
ainda que o evento sendo
pensado para se adequar
aos protocolos de proteção
à vida no nfrentamento ao
novo Coronavírus.

