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O prefeito Rubens Bomtempo e o vice Paulo 
Mustrangi visitaram o ponto turístico em 

obra desde de dezembro de 2019. A reforma foi 
paralisadas três meses depois por determinação 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). Apenas em maio de 2021 a 
empresa Grifo Arqueologia, responsável pelo 
monitoramento, começou a trabalhar no local. 

A Gripe H3N2
Dr. Mauro Zambonni
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PMP quer obras no Palácio de Cristal 
finalizadas antes da Bauernfest 2022

Rateio do Fundeb para 
profissionais da Educação
A Prefeitura anunciou o pagamento do rateio das 

verbas do Fundo Nacional do Ensino Básico para 
todos os profissionais da rede municipal. 

Defesa Civil 
intensifica ações 
visando chuvas  

intensas de Verão
A prefeitura está organizada para o aten-

dimento de ocorrências com cerca 
de 50 profissionais do efetivo técnico e 
operacional e conta ainda com estrutura 
de monitoramento do tempo, além de 51 
pluviômetros automáticos, 5 estações 
geotécnicas e 56 câmeras.           Página 08

Diretor do Iphan visita 
obra de restauração da 
Catedral de Petrópolis
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Influenza A subtipo H3N2 
t a m b é m  c o n h e c i d o 

como A é um subtipo de 
Influenzavirus A, e um 
dos subtipos de vírus 
que causa a gripe. Os ví-
rus H3N2 podem infectar 
aves e mamíferos. Em 
aves, humanos, e porcos, 
o vírus tem mutado em 
muitas cepas.

O alto número de ca-
sos de Influenza H3N2  no 
Brasil tem preocupado os 
profissioniais da saúde e 
também as secretarias de 
saúde. As cidades com o 
maior número de casos 
são Rio de Janeiro, São 
Paulo e Salvador.

O vírus tem uma ca-

racterística sazonal: ele cir-
cula durante o ano todo, nas 
diversas regiões do mundo, 
com predomínio nos meses 
do outono e inverno.

A epidemia da gripe que 
estamos vivendo agora é 
um surto fora do tempo de 
influenza pelo H3N2.  Este 
surto fora de hora  pode ter 
relação com a baixa cober-
tura vacinal contra a gripe 
especialmente por conta da 
pandemia pelo coronavírus. 
Embora com as campanhas 
contra a gripe a adesão à 
vacina contra a gripe  foi 
pequena.

O vírus H3N2 é facil-
mente transmitido de pes-
soa a pessoa, parecido 

com o que ocorre com o 
coronavírus, através de 
gotículas expelidas pela 
tosse, espirro ou pela fala.

Os sintomas da In-
fluenza A (H3N2) são pa-
recidos aos de uma gripe 
comum: febre alta com 
início agudo, cefaleia, do-
res articulares, congestão 
nasal e inf lamação de 
garganta e tosse. Em al-
guns casos pode haver 
vômito e diarreia. Contudo, 
estas manifestações não 
ocorrem com frequência, 
sendo mais comuns em 
crianças.

Como se prevenir con-
tra a gripe recomeda-se 
que se adote as mes-
mas medidas utilizadas 
para o coronavírus: usar 
máscara, lavar as mãos 
e evitar aglomerações.  
Ao apresentar sintomas, 
especialmente febre, o 

ideal é que o indivíduo se 
isole das demais por pelo 
menos 6 dias e só sair de 
casa com a normalização 
da temperatura. Obvia-
mente que a vacinação 
contra a gripe não deve 
de maneira nenhuma ser 
menosprezada.

Não existe um trata-
mento específico para a 
gripe. O indicado é que 
a pessoa doente faça 
repouso, ingira bastan-
te líquido e tenha uma 
alimentação equilibrada 
e leve. O uso de medi-
cações antivirais ainda 
é controverso. As dores 
e a febre devem ser 
tratadas com analgési-
cos e antitérmicos. Os 
casos graves da doen-
ça, principalmente em 
crianças e idosos podem 
necessitar de internação 
hospitalar.

  

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

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

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.

Temos reparado que a 
empresa Turp tem re-

duzido propositalmente o 
número de ônibus circulando 
na linha 711 - Posse/Pedro 
do Rio. Os passageiros se 
apertam nos ônibus. Viajam 
até na soleira do ônibus para 

E-mails para redação: jorita@terra.com.br

não chegarem atrasados aos 
seus empregos. Esta situação 
se tornou recorrente! Um des-
respeito ao usuário. 

Vale lembrar que esta-
mos em plena pandemia e 
estas empresas não podem 
transportar passageiros de pé. 

Apenas sentados. Todos de-
vem manter o uso de máscara 
no interior dos transportes 
públicos. Pergunto-me: estas 
empresas negacionistas es-
tão pensando na saúde dos 
passageiros que transpor-
tam? Todos corremos riscos 
ao viajar nessas condições 
insalubres.

A prefeitura precisa to-
mar providências urgentes, 
no sentido de salvaguardar 

a sanidade física e mental 
dos trabalhadores. Esta 
empresa Turp, faz tempo, 
presta-nos um péssimo 
serviço. São argentários. 
Só pensam no lucro. Não se 
empenham em prestar um 
bom serviço. Enquanto isso, 
sofremos diuturnamente 
para nos deslocar de casa 
para o trabalho e vice-versa.

Heitor Coutinho

Para aproveitar a esta-
ção e as férias sem 

problemas, a Coordena-
dora dos cursos de Saú-
de do UniCuritiba, Maria 
Fernanda dá algumas 
orientações.

l As celebrações de Natal 
e Ano Novo costumam ser 
fartas. Restrinja a ingestão 
de calorias como doces, 
gorduras, refrigerantes e 
bebidas alcóolicas após as 
festas. No dia a dia, prefira 
frutas, verduras frescas e 
carnes magras.

l Se exagerar no consu-
mo de bebidas alcoólicas e 

DEZ DICAS PARA 
CURTIR O VERãO

doces durante as festividades, 
modere nos dias seguintes. Dê 
preferência ao consumo de 
água e sucos naturais.

l O organismo precisa de 
água para funcionar bem. 
No verão, essa necessidade 
aumenta. Para evitar a de-
sidratação, é importante ter 
sempre uma garrafinha de 
água por perto.

l Consuma no mínimo 30 
ml de água por quilo de peso 
corporal durante o dia. O ideal 
é que a água seja fervida ou 
filtrada.

l Para garantir que o corpo 

tenha os nutrientes necessá-
rios, troque o refrigerante, as 
bebidas industrializadas e os 
sucos em pó ou caixinha por 
água de coco natural ou suco 
de fruta, também natural.

l As máscaras usadas como 
prevenção à Covid-19 podem 
aumentar a sensação de calor 
e provocar mais sede. Capri-
che na hidratação.

l  As férias e o calor 
favorecem a prática de 
atividades físicas. Se for 
ao ar livre, prefira o início 
do dia, fim de tarde ou 
noite. Evite a exposição ao 
sol entre 10h e 16h.

l No verão, não deixe 
de usar protetor solar. O 
sol nos horários de pico 
envelhece as células e au-
menta os riscos de câncer 
de pele e queimaduras.

l Use boné, óculos de 
sol, chapéu, guarda-sol e 
reaplique o protetor solar 
de tempos em tempos ou 
sempre que sair da água.

l Cuide de si e de seus 
familiares. Idosos e crian-
ças são mais sensíveis e, 
por isso, devem se hidra-
tar e se alimentar de forma 
saudável e natural.

A MAIS COMPLETA 
INFRAESTRUTURA
 EM ITAIPAVA PARA 

EVENTOS EM GERAL
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O prefeito Rubens 
Bomtempo anunciou, 

no dia 29/12, os nomes de 
Juvenil dos Santos Reis 
como novo coordenador 
do Gabinete da Cidadania; 
e Tiago Ezequiel como 
coordenador da Casa dos 
Conselhos. Eles terão a 
missão de gerir um modelo 
de participação popular 
que envolva as associações 
de moradores e entidades 
da sociedade civil. Além 
disso, a Prefeitura projeta 
o novo Orçamento Parti-
cipativo, com deliberação 
por parte dos conselhos 
municipais.

“Estamos restabele-
cendo o diálogo para reco-
nectar o poder público e a 
sociedade civil organizada. 
Vamos retomar o diálogo 
com todas as entidades que 

A Prefeitura anunciou, no 
dia 28/12, o pagamen-

to do rateio das verbas do 
Fundo Nacional do Ensino 
Básico (Fundeb) para todos 
os profissionais da rede mu-
nicipal de Educação. A legis-
lação autoriza o uso da sobra 
dos 70% dos recursos que 
não são utilizados pelo mu-
nicípio ao fim do ano. O total 
do rateio é de R$ 8 milhões, 

e a Prefeitura irá incluir mais 
R$ 1 milhão como margem 
de segurança. Serão R$ 9 
milhões distribuídos para os 
mais de 3,6 mil servidores 
municipais da área. 

O governo municipal 
aguardou a publicação de 
lei federal que garantiu segu-
rança jurídica para a divisão 
dos recursos do Fundeb 
entre todos os servidores da 

Educação, incluindo todos 
profissionais do apoio, que 
não estavam contemplados 
na lei municipal referente 
ao tema. 

A verba inicialmente 
distribuída seria de R$ 12 
milhões, mas a gestão ante-
rior utilizou R$ 4 milhões do 
Fundeb para despesas cor-
rentes. Portanto, sobraram 
R$ 8 milhões do residual 

que não foi utilizado. “Pelos 
cálculos da Secretaria, a 
verba era de R$ 12 milhões, 
mas analisamos as contas 
municipais e constatamos 
que o governo passado em-
penhou R$ 4 milhões com 
despesas correntes. Por isso, 
estamos concedendo os R$ 8 
milhões e garantindo mais 
R$ 1 milhão”, explicou o 
prefeito Rubens Bomtempo.

O prefeito Rubens 
Bomtempo visi-

tou, no dia 28/12,  Palá-
cio de Cristal,  um dos 
símbolos de Petrópolis 
que está fechado aos 
visitantes há mais de 
dois anos. Bomtempo 
esteve acompanhado 
por secretários muni-
cipais e representantes 
da empresa responsá-
vel pela obra, e esti-
pulou uma meta: abrir 
o atrativo ao público a 
tempo da Bauernfest 
do ano que vem.

O prefeito esteve 
acompanhado do vice 
e secretário de Obras, 

Prefeitura quer Palácio de Cristal aberto antes da Bauernfest
Paulo Mustrangi; da di-
retora-presidente do Insti-
tuto Municipal de Cultura 
(IMC), Diana Iliescu; da 
diretora-presidente da Tu-
rispetro, Silvia Guedon; 
do diretor-presidente da 
Comdep, Leonardo Fran-
ça; do diretor da empresa 
responsável pela obra (a 
Engeprat) Luiz Fernando 
Gomes e o superintenden-
te da Águas do Imperador, 
Márcio Salles.

O vice-prefeito e se-
cretário de Obras, Pau-
lo Mustrangi, destacou 
outro ponto importante 
da retomada das obras 
do Palácio de Cristal: o 

resgate da autoestima 
dos petropolitanos. “Foi 
a primeira reunião para 
focar na restauração des-
se patrimônio histórico, 

cultural e social, que gera 
um impacto não apenas 
para o turismo ou para 
a economia, mas tam-
bém para a autoestima 

dos cidadãos. Queremos 
deixar esse sentimento de 
reconstrução e resgate do 
orgulho em ser petropoli-
tano”, disse Mustrangi.

Prédio não foi 
contemplado

As obras no Palá-
cio de Cristal tiveram 
início em dezembro de 
2019, mas foram parali-
sadas três meses depois. 
O processo foi retardado 
porque a gestão à época 
não previu a contrata-
ção de arqueólogo, de-
terminação do Instituto 
do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional 

(Iphan) para as inter-
venções devido ao valor 
histórico do espaço. Ape-
nas em maio deste ano a 
empresa Grifo Arqueo-
logia, responsável pelo 
monitoramento, come-
çou a trabalhar no local. 
Durante a visita, o pre-
feito Bomtempo também 
destacou outra questão 
importante: além das 
obras estarem paralisa-
das há praticamente dois 
anos, o prédio (que preci-
sa de melhorias, incluin-
do até mesmo placa de 
cristal solta e coberta por 
tapume)  não foi contem-
plado pelas intervenções.  

Governo municipal estrutura políticas públicas 
para mais participação popular e transparência

Pagamento de rateio do Fundeb para profissionais da Educação

representam os moradores 
e as comunidades, como as 
associações de moradores 
e conselhos populares, em 
um programa que promove 
a gestão democrática e a 
participação popular. A de-
mocracia representativa e 
a democracia participativa 
andam de mãos dadas, e 
esse será um dos principais 
eixos do nosso governo”, 
disse o prefeito Rubens 
Bomtempo.

A secretária-chefe de 
Gabinete, Luciane Bomtem-

po, disse que a reformulação 
das políticas públicas tem o 
objetivo de retomar um tra-
balho que ficou parado nos 
últimos cinco anos. “Nossa 
proposta é revalorizar os 
conselhos, as associações 
e as lideranças comunitá-
rias, que são muito impor-
tantes. A transparência e 
o diálogo são duas das 
principais marcas do nosso 
governo”, afirmou.

O novo coordenador do 
Gabinete da Cidadania, Juve-
nil Reis dos Santos, destacou 

a importância da retomada 
das políticas públicas junto às 
pessoas mais humildes. “Nas 
duas passagens pela Secre-
taria de Governo, fizemos 
esse papel de articulação 
entre os diferentes setores da 
sociedade civil organizada. 
O nosso governo tem uma 
proposta muito clara de fa-
zer a política voltada para o 
povo”, lembrou.

Novo coordenador da 
Casa dos Conselhos, Tiago 
Ezequiel lembrou que “não 
existe caminho melhor para 
fortalecer as políticas pú-
blicas” que a participação 
popular. “O governo sinali-
za de forma clara que a voz 
do povo não vai ser calada 
pelo poder público. Vamos 
exercer uma das metas da 
gestão, que é dar voz à pe-
riferia”, disse.

Foto: Divulgação

O Conselho Tutelar do 
Centro recebeu um 

novo veículo para os aten-
dimentos às crianças e aos 
adolescentes do primei-
ro distrito de Petrópolis. 
As chaves do carro foram 
entregues, no dia 30/12,  
pela Prefeitura ao Conselho 
Tutelar. Durante o evento, 
autoridades dos poderes 
Executivo, Legislativo e Ju-
diciário ressaltaram a neces-
sidade de união entre todos 
os poderes para que a cidade 
possa avançar em paz.

O equipamento é fruto 
de uma emenda parlamen-
tar do deputado federal 
Alessandro Molon. A entre-
ga do carro, ainda em 2021, 
foi um esforço do prefeito 
Rubens Bomtempo nestes 
primeiros nove dias de go-
verno. O pedido para que 
Petrópolis fosse beneficiada 
com a emenda de Molon 
havia sido cadastrado pelo 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Hingo Hammes, 

ainda no governo interino.
Os responsáveis pela 

conquista participaram 
da cerimônia de entrega 
das chaves, na sede da 
Prefeitura. Estiveram no 
evento a secretária-chefe 
de Gabinete da Prefeitu-
ra, Luciane Bomtempo; a 
conselheira tutelar Marise 
Brand; os vereadores Ro-
naldo Ramos, Gil Magno e 
Domingos Protetor; o juiz 
Jorge Martins; e secretários 
municipais.

O presidente da Câma-
ra Municipal, Hingo Ham-
mes, participou da cerimô-
nia ao lado de Fernanda 
Ferreira, que foi coordena-
dora especial de Articulação 
Institucional durante o seu 
governo interino.

Nos discursos, todos 
ressaltaram a importância 
da união das instituições e 
dos diferentes setores para 
somar esforços e garantir 
direitos das crianças e dos 
adolescentes da cidade.

Entrega de novo carro 
para o Conselho Tutelar

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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O duo de rock carioca 
Mundo Selva lançou 

no dia 22/12, no YouTube, 
o videoclipe da música “O 
que ninguém vê”. Produ-
zido por Digi2 Filmes e 
Originais Cultne, o vídeo 
foi gravado em outubro 
no Teatro, no Salão Social 
e no Subsolo do Palácio 
Quitandinha. 

A canção é uma ficção 
científica e segue a linha 
das demais músicas do 
grupo, formado por Neo 
Caztro (voz e contrabaixo) 
e por Dav Obadia (bateria), 

Entre os parceiros que vem atuando na obra 
de restauração da Catedral de Petrópolis, 

um deles é o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), que como órgão 
fiscalizador acompanha todos os processos. Esta 
semana, o diretor do escritório local do Iphan, 
Thiago Fonseca, visitou a obra acompanhado do 
bispo diocesano, Dom Gregório Paixão, OSB e 
da gerente do projeto, Katia Duque Rossi. 

Durante a visita técnica, o diretor do escritó-
rio do Iphan visitou todos os locais onde a obra 
acontece e manifestou seu contentamento com 
o processo de restauração e, por ver em fase 
de instalação a passarela entre as cúpulas e o 
telhado. O local vai permitir aos visitantes fazer 
uma viagem no interior da Catedral, conhecer as 
cúpulas por cima e, por meio de telões, conhecer 
a história da igreja e curiosidades da Catedral.

Mundo Selva lança clipe gravado 
no Palácio Quitandinha

que retratam uma socie-
dade caótica, subdesen-
volvida, hostil e covarde 
com as minorias e menos 

favorecidos. Também refle-
tem os lapsos de empatia, 
compaixão e esperança que 
unem os cidadãos.

Diretor do Iphan visita 
obra de restauração da 
Catedral de Petrópolis

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Cidade das Hortênsias leva crianças 
para um passeio iluminado 

O clima do Natal to-
mou conta da Cidade 

das Hortênsias, que levou 
30 crianças a um tour 
entre as principais de-
corações iluminadas em 
Petrópolis. A ação contou 
com a organização da 
mamãe Noel, que trocou 
o trenó por ônibus. 

O ônibus iluminado 

buscou cada criança em 
seu respectivo bairro, 
entre eles,  o Flores-
ta, Alcobacinha, Bela 
Vista, Loteamento Sa-
mambaia ,  Humberto 
Rovigatti e Itamarati. 
Recepc ionados  pe la 
mamãe Noel, ganharam 
gulose imas  e  deram 
início ao passeio jun-

tamente com os seus 
responsáveis.

Durante o tour, as 
crianças puderam conhe-
cer as decorações de Natal 
no Centro Histórico, pas-
sando por locais como a 
Rua do Imperador, Câmara 
Municipal, Avenida Koeler, 
Praça da Liberdade e, por 
fim, o Palácio Quitandinha.

Foto: Divulgação

Foi realizado no sábado, 18/12, o tradicional churrasco do Cilente Auto Peças, 
comemorando o aniversário de 74 anos do sr. Cilente, que confraternizou com 

os amigos caminhoneiros mais um ano também da Cilente Auto Peças.

Tradicional Churrasco
 do Cilente Auto Peças 

Foto: Divulgação
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Encravada em uma Área de 
Proteçãção Ambiental (APA), 

o Vale das Videiras, em Itaipava, 
é um dos recantos mais belos 
e tranquilos da cidade. O clima 
mais ameno e o ar de interior, 
com trilhas e cachoeiras, além da 
boa gastronomia, atraem turistas 
de todas as vertentes ao lugar.

Geograficamente, o Vale fica 
entre Petrópolis e os municípios 
de Paty do Alferes e Miguel Pe-
reira, e da estradinha sinuosa 
(a 1.263 metros acima do nível 
do mar) é possível descortinar 
o extenso e belíssimo Vale do 
Paraíba.  A primeira referência 
ao nome “Vale das Videiras” foi 
encontrada em um mapa apócri-
fo, datado de 1946. Ele registra 
a existência de uma estrada de 
terra interligando Araras a uma 
região denominada “Vale das 
Videiras. 

As plantações de uva que 
deram o nome ao local, segun-
do historiadores, começaram 
com agricultores italianos, que 
observando que aquele solo não 
era propício às lavouras de café, 
como a parte baixa do Vale do 
Paraíba, tiveram que procurar 
outra modalidade, obtendo nesta 
fruta,êxito. Há relatos de que as 
uvas produzidas ali eram con-
sideradas de ótima qualidade e 
uma foto tirada por volta desse 
ano de 1950, mostra o en-
tão presidente Getúlio Vargas, 
numa comemoração no Palácio 
Quitandinha, segurando um 
cacho de uvas da região.

Vale das Videiras: turismo 
para todos os gostos

O que fazer:
Para quem visita o local, as 

atividades são muitas e vão desde 
o turismo gastronômico ao ecotu-
rismo.  As trilhas e cachoeiras são 
um ponto forte com destaque para 
o Poço São Pedro, Cachoeira da 
Ponte Funda e a Trilha Mirante da 
Cuca, com vários níveis. Os pas-

seios de bicicleta também são 
um dos pontos fortes do local 
e costumam reunir dezenas de 
ciclistas a cada fim de semana.

Para os que preferem o 
turismo gastronômico ou de 
compras, o local também ofe-
rece restaurantes, pousadas, 
galerias de arte e demais lojas, 
que ficam no centrinho do bairro, 
marcado por um coreto. 

Como acessar: 
Para quem parte de Petró-

polis, basta pegar a Rodovia 
BR 040 (pista sentido Rio 
altura do km 67) e acessar  a 
entrada de Araras (Estrada 
Bernardo Coutinho).

Fotos: Divulgação
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Ano novo começando cheio de movi-
mentação para vários times brasileiros. 
Como não podia deixar de ser, os três 
melhores se movimentando menos, afinal 
de contas tem um plantel melhor que dos 
demais. Nesse meio de elite podemos 
incluir o Corinthians também.

No Fla a novidade é o técnico Paulo Sou-
za, português, que foi excelente jogador e 
vem começando sua carreira ainda sem ter 
treinado times de ponta, mas com ótimos re-
sultados em vários campeonatos europeus. 
Vamos ver como vai se adaptar, e para isso 
o Fla jogará o início do Campeonato Carioca 
com o time sub-20.

Fluminense fazendo apostas em joga-
dores "de marca", mas com tempo de ven-
cimento muito próximo e passou a ser uma 
incógnita. Acho que o ideal seria manter 
os garotos do ano passado com mais um 
ou dois enxertos de experiência. Agora, a 
chance de encher o Departamento Médico 
durante o ano ficou maior.

Botafogo ainda a espera da finalização 
da situação de virar empresa. Pouca notícia 
sobre isso, e por isso caminhou muito pouco 
até agora. O que vai acontecer será surpresa 
até para seus dirigentes.

O Vasco está se desfazendo de alguns 
problemas mal resolvido ano passado, mas 
sem muitas perspectivas para esse ano, 
afinal de contas a "bolsa" para jogar a Se-
gundona é muito baixa, e os reforços terão 
que ser limitados mesmo.

Ano de Copa do Mundo, e a expectativa 
é grande em relação ao evento. Não vejo ne-
nhuma seleção favoritaça, e umas seis com 
chances de título, inclusive o Brasil. Claro 
que quando falamos de seleção brasileira 
dependemos muito do Neymar. Só pelo Tite 
já estaríamos fora das favoritas...

Segundona esse ano promete muitas 
emoções e dificuldades para os times gran-
des retornarem para a Divisão especial. 
Vasco e Cruzeiro novamente na marca do 
pênalti.

Devido aos acontecimentos e poucas 
informações ainda vamos esperar mais um 
pouco para falarmos da SAFs que estão 
surgindo. Só posso afirmar que os times 
não se transformarão da água pro vinho de 
forma rápida como seus torcedores estão 
sonhando...

CAIPIRAS NOS EUA
Dois caipiras chegam a uma loja 
em Nova York e ficam olhando a 
vitrine. Eis que chega o vendedor 
e pergunta?
- Did you like this? (você gostou 
disso?)
E o caipira sabendo tudo de in-
glês, responde:
- Laiká nóis laika, moço, mas monei 
que é gudi nóis num heve!

VACINA
Um senhor vai ao medico tomar 
vacina e pergunta à enfermeira:
Moça, vai doer ?
A enfermeira responde:
- Vai doer um pouco, mas mais 
tarde não doerá.
E o senhor responde: - Ok, entao 
voltarei mais tarde.

CASAL
A esposa diz pro marido:
- Se eu soubesse que você era tão 
pobre, não teria casado contigo!
O marido responde:
- Ora, não foi por falta de aviso. 
Eu sempre te disse que você é 
tudo que tenho!

ESPoRtES / VARIEDADES

* * *

EC Corrêas pelo Sub-
11, e Serrano FC pelo 

Sub-13, levantaram o troféu 
do Campeonato Municipal 
de Futebol de Campo em 
Petrópolis,  após a disputa 
dos jogos de volta da final. 
As competições foram or-
ganizadas na cidade pela 
Liga Petropolitana de Des-
portos (LPD), com apoio 
da Prefeitura de Petrópolis, 
por meio da Secretaria de 
Esportes, Promoção da 
Saúde, Juventude, Idoso e 
Lazer (SEPJIL).

No Estádio Ernane 
Duarte, o EC Corrêas re-

Corrêas no Sub-11 e Serrano no Sub-13 são 
os campeões de Futebol de Campo de 2021

cebeu o Petropolitano FC 
pelo Sub-11. Na primeira 
partida da decisão, o Petrô 
venceu por 3 a 1, e podia 
perder pelo placar mínimo. 
Precisando de dois gols para 
ser o campeão, o Corrêas 
partiu para cima do adver-
sário, e com gol de Joaquim 

em chute da entrada área, 
abriu o placar no primeiro 
tempo. Logo na volta do 
intervalo, Luan aprovei-
tou o rebote do goleiro 
e fez o gol do título do 
Corrêas. A equipe da casa 
tinha a vantagem de dois 
resultados iguais na deci-

são, por ter melhor campa-
nha nas fases anteriores.

No Sub-13, o Serrano 
FC possuía boa vantagem 
após vencer o EC Vera Cruz 
por 4 a 0 no primeiro jogo 
da decisão. Porém, na saída 
de bola, Caio abriu o placar 
para o Vera Cruz em chute 
do meio de campo no Es-
tádio 7 de Setembro. O 1 a 
0 permaneceu no placar até 
o intervalo. Na volta para o 
segundo tempo veio a virada 
do Serrano. Bernardo Sch-
mitt fez o gol de empate e 
da virada do Leão da Serra, 
que venceu por 2 a 1.

Foto: Ari Gomes

* * *
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O Verão, estação com 
maior possibilidade 

de chuvas fortes, come-
çou no dia 21 de dezem-
bro. A prefeitura, por 
meio da Secretaria de 
Defesa Civil e Ações Vo-
luntárias está organizada 
para o atendimento de 
ocorrências com cerca de 
50 profissionais do efeti-
vo técnico e operacional 
e conta ainda com estru-
tura de monitoramento do 
tempo, a partir do serviço 
de instituições meteoro-
lógicas, além de 51 plu-
viômetros automáticos, 
5 estações geotécnicas 
e 56 câmeras do Centro 
Integrado de Monitora-
mento e Operações de 
Petrópolis, o CIMOP.

Toda a estrutura e 
planejamento faz par-
te do Plano de Contin-
gência elaborado pela 
Defesa Civil, que está 

Defesa Civil de Petrópolis intensifica trabalho 
para enfrentar o período de chuvas de verão

disponível no site ht-
tps://www.petropolis.
rj.gov.br/dfc/, no qual 
se destaca a estrutura de 
trabalho integrado entre 
secretarias em situação 
de crise, como também a 
restruturação dos proto-
colos de monitoramento, 
acionamento das comu-
nidades e órgãos em caso 
de emergência.

No município foram 
reestruturados 30 Nú-
cleos Comunitários de 
Defesa Civil (NUDEC), 
que representam mais de 
160 pessoas alinhadas 
com as orientações de 
prevenção e segurança 
da Defesa Civil. Essas 
pessoas foram capacita-
das para atuar em dias de 
chuva forte, a partir do 
acionamento da Defesa 
Civil, a mobilizar os mo-
radores de áreas de risco 
para os 17 pontos de 

apoio que existem pelas 
diferentes regiões. Para 
esses locais foram for-
mados grupos de acolhi-
das, com profissionais 
de Defesa Civil, Saúde, 
Assistente Social, além 
de representantes locais 
para o atendimento da 
população no momento 
de chuva forte. "Toda 
essa estrutura garan-
te  que  a  população 

seja acolhida e melhor 
orientada no momento 
de fragilidade em que 
tiverem que sair de suas 
casas, até a retomada 
da normalidade", ex-
plicou a subsecretária 
de Defesa Civil Natália 
Cascardo.

A cidade conta ainda 
com um sistema de 18 
sirenes distribuídas em 
diversos bairros.

Divulgação A partir do dia 11 de 
janeiro, os donos de 

veículos poderão emitir 
a guia de pagamento do 
Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Auto-
motores (IPVA) de 2022. 
A Guia de Regularização 
de Débitos (GRD), usada 
para a quitação do tributo, 
pode ser retirada pelo 
contribuinte na internet, 
no Portal do IPVA da 
Sefaz-RJ (portal.fazen-
da.rj.gov.br/ipva) ou no 
site do banco Bradesco 
(www.bradesco.com.br).

Para emitir a GRD, 
é preciso ter em mãos 
o número do Renavam 
(Registro Nacional de Veí-
culos Automotores). Já o 
pagamento pode ser feito 
em qualquer agência ban-
cária. O tributo pode ser 
pago em cota única, com 
desconto de 3%, ou em três 
vezes, sem o abatimento.

O IPVA é calcula-

do com base nos valo-
res venais, os preços de 
mercado dos veículos, 
calculados pela Funda-
ção Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe). 
Sobre esses valores são 
aplicadas as alíquotas do 
imposto (4% para carros 
flex; 2% para motos e 
1,5% para automóveis 
movidos a GNV).

O primeiro venci-
mento da tabela, para os 
automóveis com final de 
placa número 0, será no 
dia 21 de janeiro, tanto 
para o pagamento da pri-
meira parcela quanto para 
a quitação integral do im-
posto. Já para os veículos 
com final de placa 9, o 
vencimento inicial será 
no dia 3 de fevereiro.

Além da emissão da 
GRD, o Portal do IPVA 
tem diversos outros ser-
viços e informações e ser-
viços relativos ao tributo.

Guia do IPVA 2022 estará 
disponível a partir de 11/01


