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PMP recupera usina de asfalto e inicia
operação tapa-buracos em quatro regiões

Foto: divulgação
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erviço começou a ser feito no Independência, Estrada da Saudade, Corrêas e Nogueira, locais mais afetados pelas fortes chuvas. Além da reativação da usina de asfalto frio, o governo municipal trabalha para licitar 1 mil toneladas de asfalto quente e ampliar o atendimento às vias. Página 03

Sinalpark tem prorrogação do
contrato anulada pela Prefeitura

Foto: divulgação
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Sesc Verão 2022 leva
atividades a cidades
do Estado

CPTrans revogou a
prorrogação de contrato com a Sinalpark,
empresa que opera o
estacionamento rotativo
em Petrópolis. A extensão do contrato por dez
anos foi feita em 2020,
quando ainda restavam
cinco anos do período
inicialmente contratado.
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Presidente do Crea-RJ faz alerta para quem vai sair de férias

P

assagens compradas, malas prontas,
comprovante de vacinação em dia, roteiro de
viagem revisado. Tudo
pronto para as férias?
Calma! De acordo com
o presidente do CREA-RJ, Luiz Antonio Cosenza, é preciso tomar
alguns cuidados com
a casa para o período
em que a família estiver
ausente.
Uma das piores
sensações é estar no
seu destino de férias e
estar com o pensamento preso em casa: será
que desliguei a luz?
Jogar todo o lixo
fora; trancar portas e
janelas; molhar as plantas; tirar a roupa do
varal ou da secadora;
dar um destino para as
comidas da geladeira;
desligar os registros

A
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de gás e água. Tudo isso
deve estar na lista antes de
sair de férias. Mas tem um
detalhe muito importante
que ainda muita gente
esquece: os aparelhos
eletrônicos.
“Os aparelhos eletrônicos são muito sensíveis
a uma variação de tensão.
Então, para quem vai sair
de férias, o mais importante é tirar todos os equipamentos eletrônicos da
tomada, porque, em caso
de queda de luz, no retorno
da energia, por vezes a

Tatuagens Estéticas
e Cirurgia Plástica

partir do momento
em que as tatuagens
começaram a sair da
marginalidade, e alcançaram os artistas e pessoas de destaque na
mídia, suas aplicações
foram se expandindo
em todos os meios e
de diversas formas. A
forma mais conhecida de
tatuagem, pelo menos
para os clientes, é a tatuagem decorativa. Este
tipo de tatuagem consiste em fazer desenhos
na pele, com o intuito de
decorá-la.
Estes desenhos são
realizados com a aplicação de tintas (pigmentos)
que são introduzidos - na
região mais profunda da
pele - através de um aparelho que contém agulhas. Podem ser feitas,
também, manualmente
com o uso de agulhas,

EXPEDIENTE:

mas estas tatuagens não
são fruto de um trabalho
profissional. Tendem a ter
um aspecto pobre, e são
mais difíceis de serem
removidas, em caso de arrependimento. Uma forma
de tatuagem que vem se
divulgando há algum tempo, é a tatuagem estética.
Este tipo de tatuagem,
em geral, tem o objetivo de valorizar, destacar,
corrigir e até incrementar
determinadas regiões do
corpo. Dentre as mais
conhecidas, estão as tatuagens de pálpebras, sobrancelhas e lábios. Estas
tatuagens podem ser feitas
com pigmentos definitivos
(como as decorativas) ou
com pigmentos temporários – que surgiram mais
recentemente. Quando
são usados pigmentos
temporários, caso a pessoa fique insatisfeita com o

tensão volta muito alta.
E acaba por queimar os
aparelhos”, alerta o presidente do Crea-RJ, que
é engenheiro eletricista e
de segurança do trabalho.
Cosenza chama
atenção também para
o modo stand by dos
aparelhos. “O stand by é
aquela luzinha vermelha
que fica acesa nos equipamentos eletrônicos, no
relógio do microondas, e
que consome bastante
energia, podendo consumir até 5% da energia

quando o aparelho está
em operação”.
O presidente do
Crea-RJ faz um alerta
ainda para os aparelhos
ligados na mesma tomada, onde pode haver
uma sobrecarga, um
superaquecimento dos
equipamentos, gerar
um curto circuito e até
um incêndio.
“O ideal é tirar os
aparelhos da tomada
e até, em alguns casos, desligar a chave
geral. Se for passar
um final de semana
fora, a recomendação
é desligar tudo dentro
de casa”, completa Luiz
Cosenza.
Pronto, com estas
dicas do Crea-RJ você
já pode viajar com mais
tranquilidade. Como diz
o ditado: “É melhor prevenir do que remediar!”.

resultado, a pigmentação
desaparecerá sozinha ao
cabo de alguns meses
ou anos. Com o uso de
pigmentos definitivos, no
caso de arrependimento,
o melhor que a pessoa
pode fazer, é procurar um
cirurgião plástico. O que
podemos fazer por estas
clientes com pigmentação
definitiva? Primeiro é necessário avaliar a região
e o tipo de pigmentação
que foi feita, e como foi
feita. A maior procura que
temos é para retirada de
pigmentação das pálpebras inferiores.
Em geral a queixa é
de que a tatuagem ficou
muito grossa, e dá um aspecto “pesado” aos olhos.
O que fazemos, na maioria dos casos, é aproveitar
a técnica de cirurgia de
pálpebras (blefaroplastia)
para retirar o excesso de
tatuagem, ou até toda a
pigmentação, se isto for
possível. Outra região
em que podemos atuar

com grande sucesso,
é nas pigmentações de
lábios. Em geral, tais
pigmentações são realizadas para valorizar o
contorno dos lábios. As
queixas mais freqüentes
são em relação à grossura e a erros de desenho do contorno labial.
A solução que empregamos para estes
casos é a retirada da
pigmentação com a remodelagem do contorno labial. Este recurso
cirúrgico deriva de uma
cirurgia que foi desenvolvida para aumentar
e definir os lábios, tal
cirurgia ganhou o nome
de “bardotização” (em
homenagem a uma antiga atriz francesa que
tinha lindos lábios carnudos, Brigitte Bardot).
Portanto, se você fez
alguma tatuagem estética e não está satisfeita
com o resultado, fique
tranquila, pois temos
recursos para te ajudar.

Dr. Marcio C. Guimarães
Titular da Soc. Bras. de Cirurgia Plástica - Especialista em
Cirurgia Plástica pelo CRM.RJ
E mail: drmarcioguimaraes@yahoo.com.br
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PMP recupera usina de asfalto e inicia operação tapa-buracos
O

governo municipal recuperou de
forma emergencial a
usina de asfalto frio do
Quissamã, que passou
a operar com 36 toneladas e três equipes para
atender as regiões mais
afetadas pelas chuvas
das últimas semanas.
O atual governo, que
assumiu há duas semanas, encontrou a usina
desativada. Também

não havia contrato para
as operações tapa-buracos, o que dificultou o
trabalho de recuperação
pós-chuvas.
“A cidade tem problemas de manutenção
que se agravaram em
função das chuvas. Sem
contrato e sem a usina,
foi preciso um esforço
para conseguir regularizar a situação e atender
as demandas que chega-

Chuvas: instrumentos ajudam a
identificar situação de emergência

O

serviço de monitoramento da Prefeitura,
gerenciado pela Secretaria
de Defesa Civil, conta
com novas ferramentas
tecnológicas para o acompanhamento do impacto da
chuva na cidade. Os novos
sistemas contribuem para
o planejamento de ações
operacionais de prevenção
e resposta rápida em caso
de ocorrências causadas
pelas fortes chuvas, como
as que afetaram a cidade
nos últimos dias.
Além das cinco estações geotécnicas que
mostram o impacto da
infiltração da chuva no
solo, a equipe técnica da
Defesa Civil também analisa dados da plataforma
Urbii, que possibilita identificar localidades com
maior acumulado de chuva, com condições para
alagamentos, inundações
e deslizamentos.
Para o governo municipal, os instrumentos são
fundamentais para o trabalho de identificação de
riscos e atuação preventiva
das equipes.
Os novos instrumentos
já entraram na rotina de
monitoramento da Defesa
Civil. As cinco estações
geotécnicas, obtidas por
meio de acordo de cooperação técnica com o
Ministério de Ciências,
Tecnologia e Inovação, foram instaladas pelo Centro
Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres

Naturais (CEMADEN-BR) no final do ano passado. Os equipamentos
já passaram por testes e
agora já fornecem dados
para a atuação das equipes.
As estações geotécnicas
funcionam nas localidades
do Chácara Flora, Bingen,
Quitandinha, São Sebastião e Dr. Thouzet.
“A partir da leitura dos dados fornecidos
pelos novos sistemas, podemos identificar áreas
com maior possibilidade de registrar ocorrências de deslizamentos ou
inundações e proceder
com a emissão de avisos
e alertas, além do direcionamento das equipes,
quando necessário. Essa
estrutura oferece importante suporte para que
nossas equipes possam
atuar de forma preventiva,
sempre com o intuito de
preservar vidas”, destacou o secretário de Defesa
Civil, o Tenente Coronel
Gil Kempers.
Além do monitoramento pelas equipes da
Defesa Civil, os dados
das estações geotécnicas
também são captados pelo
CEMADEN. “Também fazemos o acompanhamento dos dados através da
nossa sala de observação
e quando identificamos
necessidade, atuamos em
conjunto com a Defesa
Civil”, disse o geólogo do
Cemaden Nacional, Marcio Andrade.

Foto: Divulgação

O vice-prefeito e secretário de Obras, Paulo Mustrangi.

vam das comunidades.
Agora, nossas equipes já
estão nas ruas e trazendo
melhorias a quatro bairros”, explicou o prefeito
Rubens Bomtempo.
O vice-prefeito e secretário de Obras, Paulo
Mustrangi, explicou que
havia apenas uma parte
residual de asfalto oriunda do último contrato de
manutenção, o que possibilitou algumas ações,

mas limitou muito o raio
de ação do município.
“Nesta primeira
semana, trabalhamos
com um pouco de material, que só permitiu
pequenos reparos, mas
nos esforçamos para
resolver esta situação
o mais rápido possível
e conseguir atender aos
cidadãos com melhorias
na infraestrutura”, explicou Mustrangi.

Novo polo de atendimento do IPTU na Rua Teresa

O

morador de Petrópolis
tem até o dia 20 de janeiro para pagar o Imposto
Predial Territorial Urbano
(IPTU) em cota única com
10% de desconto. Para
isso, é preciso emitir a
segunda via do carnê (pela
internet (no site da Prefeitura: www.petropolis.
rj.gov.br) ou nos polos de
atendimento montados
pela Prefeitura.
A Prefeitura montou
mais um polo de atendimento: no Centro de Moda
da Rua Teresa (Rua 24 de
Maio, 2, onde funciona a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico).
O desconto de 10% é
dado para aqueles que pagarem o IPTU em cota única até o dia 20 de janeiro.

Foto: Divulgação

Para isso, o contribuinte deverá descartar o carnê que
recebeu pelos Correios, já
que, nele, a data de vencimento da cota única com
desconto de 10% é a antiga
(6 de janeiro). O carnê foi
enviado pelos Correios
ainda no governo passado,

antes da posse do prefeito
Rubens Bomtempo. Quando assumiu, Bomtempo
determinou a prorrogação
do prazo. Na segunda via,
emitida nos polos de atendimento, o prazo já está
atualizado.
Nos polos de atendi-

mento, o cidadão pode
também retirar as guias das
parcelas mensais, caso prefira parcelar o pagamento
do IPTU ao longo do ano.
Os polos de atendimentos funcionam nos
bairros: Alto da Serra, Bingen, Cascatinha, Centro,
Corrêas, Independência,
Itaipava, Mosela, Pedro
do Rio, Posse e Retiro. O
horário de funcionamento é das 9h às 16h, com
exceção dos três polos
do Centro (Secretaria de
Fazenda, Inpas e Centro de
Cultura), que funcionam
das 9h às 17h.
O IPTU pode ser pago
em agências bancárias,
caixas eletrônicas e casas
lotéricas, em todos os bancos (exceto o Bradesco).

Anulada a prorrogação do contrato com a Sinalpark

A

C P Tr a n s r e v o gou a prorrogação de contrato com
a Sinalpark, empresa
que opera o estacionamento rotativo em
Petrópolis. A extensão
do contrato por dez
anos foi feita no dia
28 de dezembro de
2020, quando ainda
restavam cinco anos
do período inicialmente contratado.
"Determinamos a
apuração deste fato e
o Conselho de Administração da CPTrans
entendeu que esta é
a melhor solução. O

Foto: Divulgação

debate sobre o estacionamento rotativo é importante para a mobilidade urbana do município e deve ser feito de
forma clara e ampla.

O s p ro c e s s o s p re c i sam ser transparentes
e esta é uma prioridade do nosso governo",
disse o prefeito Rubens
Bomtempo.

A anulação da renovação automática
do contrato foi aprovada pelo Conselho
de Administração da
CPTrans no dia 6 de janeiro. O presidente da
Companhia de Trânsito
e Transportes, Jamil
Sabrá Neto, explicou
o porquê da medida.
"Há um contrato em
vigor, que tem ainda
um longo período de
duração. Não se pode
prorrogá-lo cinco anos
antes do seu encerramento, sem nenhuma
justificativa", afirmou
Jamil.
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acontecendo

Petrópolis Convention no Rio
Innovation Week

Centro de Saúde normaliza estoques
de bolsas de colostomia

D

ando sequência ao
trabalho de fiscalização em unidades de
Saúde do município, o
vereador Eduardo do
Blog realizou, na tarde
do dia 10 de janeiro,
uma visita ao Centro
de Saúde Professor
Manoel José Ferreira,
localizado no Centro.
Ao lado da diretora da
unidade, Célia Brêtas,
o vereador constatou
que o estoque de bolsas de colostomia está
devidamente provido,
com diversas marcas,
tamanhos e modelos,

Foto: Divulgação

adequando-se assim às
necessidades dos mais
de 260 pacientes ostomizados cadastrados que
são atendidos no local.
Na ocasião, o verea-

dor ainda observou que
o estoque de insumos,
como pomadas e outros
produtos utilizados por
estes pacientes, também
se encontra abastecido.

Foto: Divulgação

ponto chave para as pessoas com diagnóstico
de câncer, uma doença
complexa e impactante,
que pode levar o paciente
a desenvolver problemas
de ordem emocional,
casos depressivos e de
ansiedade, entre outros.
Por isso, é de extrema
importância um acompanhamento multidisciplinar, que envolva uma
abordagem holística,
tanto para os acometidos
pela doença, quanto para
familiares e cuidadores.
Informações sobre
a APPO : (24) 22420956, ou WhastsApp
(24) 99274-1377.

O

Petrópolis Convention & Visitors Bureau marcou presença
em 13/01 no Rio Innovation Week, evento que
é considerado o mais
completo encontro de
tecnologia e inovação da
América Latina e conta
com espaço exclusivo
voltado para os profissionais de Turismo. A
data foi emblemática
para o setor com a presença do ministro do
Turismo, Gilson Machado Neto, que lançou
a cartilha digital do programa ‘Destinos Turísticos Inteligentes’, projeto
piloto realizado hoje em
10 capitais.
O objetivo da carti-

Foto: Divulgação

lha é auxiliar prefeitos,
parlamentares e gestores
turísticos na tomada de
decisões no plano de
retomada do turismo. O
documento busca, também, fomentar o modelo
DTI Brasil em mais cida-

des brasileiras. Durante
o Rio Innovation Week,
mais de 190 expositores
apresentam inovações e
soluções para os setores,
com direito a mentorias,
exposições, workshops e
networking.

Unimed Petrópolis e poder público
Janeiro Branco : Cuidados com a mente discutem cenário de Covid-19 e Influenza

O

ano começa e junto
com ele a campanha Janeiro Branco, que
levanta a necessidade de
atenção especial para a
saúde mental e emocional. Assim como o Outubro Rosa e o Novembro
Azul, que estimulam
a conscientização do
câncer de mama e de
próstata, a APPO, Associação Petropolitana de
Pacientes com Câncer,
vem lembrar que os cuidados com a mente são
tão importantes quanto os cuidados com o
corpo.
A campanha que incentiva a cuidar da saúde

mental é realizada no mês
de janeiro, desde 2014,
quando foi criada por
psicólogos de Uberlândia,
em Minas Gerais.
A saúde mental é um

O

quadro clínico semelhante entre a Covid-19 e a gripe H3N2 têm
levado os beneficiários
da Unimed Petrópolis a
procurar a unidade hospitalar da cooperativa, assim
como tem ocorrido em
outras unidades privadas
e públicas do município e
do estado.
Tendo em vista a preocupação com os seus beneficiários e com o público,
a Unimed Petrópolis preza
pelas adequações do atendimento e estratificação
dos casos de sintomas
respiratórios, sobretudo,
no atual momento, em
que deve ser analisado e

Foto: Divulgação

entendido o comportamento da epidemia de
Influenza H3N2 e da
Covid-19.
Com o objetivo de
discutir o cenário de
Influenza e Covid-19,

o presidente da cooperativa se encontrou, recentemente, com o atual
prefeito do município e
também médico cooperado da instituição, Rubens
Bomtempo.
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Sesc Verão 2022 levará esporte, cultura
e lazer a 30 cidades do Estado
Fotos: Divulgação

T

urismo, esporte e lazer
andam de mãos dadas.
Depois de uma versão on-line
em 2021, o Sesc Verão do Rio
de Janeiro retoma este ano o
modelo presencial. Por meio
do projeto, o Sesc RJ leva seus
serviços a praias fluminense e a
unidades localizadas na capital
e no interior, principalmente
atividades culturais e de lazer,
como grandes shows de música
e oficinas com ídolos do esporte nacional. O projeto começou
no dia 8/01 em Rio das Ostras
e em algumas unidades regionais e se estende até 20 de
fevereiro, conforme programação no site do Sesc RJ (www.
sescrio.org.br/programacao/
categorias-projetos-especiais).
Este ano, o projeto fo i
expandido e contemplará 30
municípios, chegando pela
primeira vez à Baixada Fluminense. Além de Rio das Ostras,
que estreia a programação
do festival, Rio de Janeiro
(Paquetá), Angra dos Reis,
Mangaratiba, Paraty, Barra
Mansa, Cabo Frio, Campos
dos Goytacazes (Farol de São
Thomé), São Francisco de Itabapoana, Casemiro de Abreu,
Magé, Guapimirim, Duque de
Caxias, Mesquita, Nilópolis,
Nova Iguaçu, São João de
Meriti, Petrópolis, Três Rios,
São José do Vale do Rio Preto,
Teresópolis, Sumidouro, Duas
Barras, Cantagalo, Engenhei-

ro Paulo de Frontin, Mendes,
Maricá, Niterói e São Gonçalo
receberão programação especial 100% gratuita entre janeiro
e fevereiro.
Entre as atividades que
acontecem nas unidades Sesc
RJ e nas praias estão futevôlei,
futebol, vôlei de areia, beach
tennis, duathlon, desafio dos
atletas, oficinas recreativas e
esportivas, intervenções culturais, educação em saúde e meio
ambiente, shows musicais, espetáculos teatrais, caminhadas,
maratona, entre outras. A equipe
feminina de vôlei do Sesc RJ
Flamengo, acompanhada de
Bernardinho, Giovane Gávio e
Patrícia Amorim, também circulará por essas localidades e

interagirá com o público.
“O setor de Turismo foi um
dos mais afetados durante a
pandemia e já demonstra sinais
de recuperação. Consolidando
esta retomada das atividades,
vamos unir o compromisso do
Sesc RJ, que é levar qualidade
de vida à população, com os
esforços para alavancar esse
setor tão importante para a
economia fluminense. Com
atividades em 30 cidades, esperamos movimentar hotéis,
bares, restaurantes, transportes e toda a cadeia produtiva
do turismo, gerando renda e
emprego no nosso estado”, comemorou o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio
Florencio de Queiroz Junior.
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LPD retorna em 2022 com disputas do Futebol de Campo

A

temporada de 2022
da Liga Petropolitana de Desportos
(LPD) teve início no
dia 15/01, com quatro
jogos. A entidade dará
continuidade ao Campeonato Municipal de
2021 de Futebol de
Campo nas categorias
Sub-15 e Sub-17. A
competição que teve
início em de novembro
do ano passado, tem
término previsto para
o mês de fevereiro. As
partidas serão válidas
pela primeira rodada
do campeonato, que
teve os jogos adiados

Foto: Ari Gomes

na ocasião em decorrência da chuva que
atingiu a cidade no dia
20 de novembro.
De acordo com a
fórmula de disputa da
competição, as equipes

enfrentam-se em turno
único na fase classificatória. Os quatro
primeiros colocados
avançam para as semifinais, em confrontos
do primeiro contra o

quarto, e do segundo
contra o terceiro.
A final será disputada em dois jogos. A
equipe de melhor campanha nas fases anteriores
terá vantagem do mando
de campo na segunda
partida e de empate nos
placares agregados.
O EC Corrêas defende
o título no Sub-17, conquistado em 2019. O Petropolitano FC é o atual campeão
pelo Sub-15. Mais informações sobre a competição, assim como enquetes
sobre o campeonato estão
disponíveis no site www.
ligapetropolitana.com.br.

FANTASMA

E a menina diz para o pai:
- Papai, estou com medo dos
fantasmas.
O pai responde:
- Isso não existe, quem te disse essa
besteira????
- A empregada - fala a menina.
- Corre minha filha!! - diz o pai.
A menina, não entendendo mais nada,
pergunta:
- Por quê??
E o pai já correndo responde:
- Nós não temos empregada!!
***

IDIOMAS

O ratinho estava na toca e do lado
de fora ouve:
-Miau, Miau, Miau...
O tempo passava e o rato continuava
a ouvir:
- Miau, Miau , Miau...
Depois de várias horas e já com muita fome, o ratinho ouve:
- Au! Au! Au!
Então o ratinho deduz " Se tem ca* * * o gato sumiu"!
chorro está lá fora,
E sai em busca de comida. Nem bem
havia cruzado a porta, o gato o pega.
Inconformado, já dentro da boca do
gato, o ratinho pergunta:
- Pô, gato! Que palhaçada é essa,
você latindo???
E o gato responde:
- Meu amigo, nesse mundo globalizado quem não falar pelo menos dois
idiomas morre de fome!

Flamengo vai fazendo uma limpa,
dispensando alguns jogadores reservas e
que custavam caro ao clube. Agora precisa
de três jogadores pontuais. A torcida está
esperando...
O início do técnico Paulo Sousa no Fla
foi muito interessante. Instalou algo difícil
em nosso país, ou seja, profissionalismo dos
jogadores. Até hoje tínhamos melhorado em
estrutura de clube e na parte gestora, mas
para os jogadores nada acontecia.
O Flu contratou vários jogadores, que pelos
nomes poderíamos acreditar em uma melhora
importante do time. Agora, pelas idades dos
jogadores vamos ter que ver quantos jogos
farão juntos nesse ano...
O Vasco vem sem grandes emoções,
jogadores bem medianos e mudou bastante
do ano passado. Vai sofrer para subir para a
primeira divisão...
O Botafogo é outra incógnita. Embora tenha
passado para futebol empresa, ainda está
sem nenhum sinal de mudança importante na
qualidade técnica da equipe.
O fato de virar empresa não é sinal de
melhora imediata. Isso a torcida vai ter que
aceitar. O dono não vai trocar técnicos por
pressão, não vai contratar quem não puder
pagar, e vai vender sempre que precisar
ganhar dinheiro. O comprador tem que ter
lucro, e isso nem sempre quer dizer estar de
bem com a torcida.
Fla, Palmeiras e Atlético-MG por terem as
melhores equipes pouco se reforçaram nesse
ano, mas muito aconteceu nas outras equipes.
As de São Paulo compraram mais,
seguidas das equipes no Ceará. Por estranho
que seja os gaúchos estão bastante perdidos,
embora o Grêmio, na Segundona, já era
esperado.
Basquete brasileiro vai começar o Super 8,
com uma chance enorme de mais uma decisão
entre Flamengo e Franca. São realmente os
melhores no momento.
Vamos torcer para o Hamilton não largar
a Fórmula 1 no próximo ano. Seria uma perda
enorme, até mesmo no marketing da especialidade.
Perder o melhor de todos os tempos, inicialmente
faz estrago em qualquer esporte.
Gil Baiano, aquele meu amigo do Clipper,
o bar no Leblon, se recusa a falar de seleção
brasileira com o Tite convocando o Coutinho.
O cara está mal há anos, nem jogando está,
e o técnico insiste nele. Depois reclama do
apelido de Titenic, e tem muitas chances de
nos afundar de novo numa Copa do Mundo...
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