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União de forças pela reconstrução 
da cidade e retomada da economia 

Pesquisa feita pelo Instituto Fecomécio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) mostra que o temporal provocou um prejuízo estimado acima de R$ 78 milhões aos 
empresários do comércio de bens, serviços e turismo Diante deste cenário, autoridades e entidades civis se mobilizam visando a recuperação econômica.

Estado estabelece novas datas de 
vencimento para o IPVA em Petrópolis
O adiamento vai beneficiar donos de cerca de 60 mil 

veículos emplacados na cidade e visa aliviar o orça-
mento dos moradores do município, atingido pelo tempo-
ral. Não haverá incidência de juros.        Página  03

Foto: divulgação
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

HISTOPLASMOSE

Dr. Mauro Zamboni  Pneumologista                                                                                                
Especialista - UERJ e SBPT.  Mestrado e Doutorado - UFF 

Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp

A Histoplasmose é uma 
infecção causada pela 

inalação de esporos de um 
fungo o Histoplasma cap-
sulatum. Ela pode se apre-
sentar desde uma infecção 
assintomática até a forma de 
doença disseminada poden-
do evoluir para o óbito.  

O fungo se alimenta 
de matéria orgância em de-
composição, e se encontra 
nos excrementos de aves e 
morcegos que habitam gru-
tas e cavernas, galinheiros, 
pombais, troncos de árvores, 
telhados os construções 
antigas.  Importante ressal-
tar que a infecção pelo H. 
capsulatum não se restringe 
a grutas e cavernas. Agricul-
tores, paisagistas, jardneiros, 
trabalhadores na construção 
civil, com a criação de aves 
também estão expostos ao 
risco de serem infectados 
e desenvolver a doença.  A 
doença não é contagiosa 
nem é transmitida de uma 
pessoa para outra. 

O contágio se dá por 
via respiratória, quando os 

microesporos se soltam do 
fungo e são inalados, pe-
netrando nas vias aéreas 
e alcançando os alvéolos 
pulmonares que são as uni-
dades respiratórias dos pul-
mões. Uma vez alcançando 
os alvéolos, produzem uma 
reação inflamatória e daí 
podem alcançar os gânglios 
e penetrar na corrente san-
guínea, o que lhes permite 
alcançar outros órgãos e 
sistemas onde estabelecem 
novos focos inflamatórios. 
A presença do fungo nos 
pulmões produz intensa rea-
ção inflamatória local com a 
formação de granulomas ou 
nódulos.  

Os sinais e sintomas da 
HIstoplasmose variam de 
acordo com a quantidade 
de esporos inalados, com a 
resposta do paciente e com 
a intensidade da exposição 
ao fungo. Nas pessoas sau-
dáveis e imunocompetentes, 
em 90% dos casos a doença 
é assintomática, autolimitada 
e pode  regredir espontane-
mente. Nos quadros sintomá-

ticos, as manifestações clíni-
cas são determinadas pelo 
tipo de Histoplasmose que se 
instala: a) Histoplasmose pul-
monar aguda - em geral de 
curso benigno, autolimitado 
e de regressão espontanea. 
Quando apresenta sintomas, 
eles são inespecificos; b) 
Histoplasmose pulmonar 
cavitária crônica - acomete 
principalmente os tabagistas, 
maiores de 50 anos e porta-
dores de lesões pulmonares 
prévias (enfisema pulmonar, 
cavidades nos lobos supe-
riores dos pulmões e fibrose) 
que favorecem a proliferação 
do fungo; c) Histoplasmose 
disseminda progressiva - é 
a forma mais grave de apre-
sentação da doença com 
a disseminação do fungo 
pela corrente sanguínea e 
o comoprometimento de 
outros órgãos: fígado, baço, 
medula óssea, glândulas 
adrenais, indivíduos com HIV, 
com neoplasias e que fazem 
quimioterapia.

A forma disseminada da 
doença pode produzir compli-
cações que põem em risco a 
vida dos doentes. O diagnós-
tico da Histoplasmose pode 
ser feito pela identificação do 
fungo no escarro ou no lava-

do brônquico, biópsias, tes-
tes sorológicos e tomografia 
computadorizada do tórax. 
As forma assisntomáticas e 
pulmonar aguda dispensam 
tratamento específico. Nas 
demais formas o tratamento 
se faz com anti-fúngicos 
específicos.  A prevenção da 
doença está diretamente liga-
da aos cuidados de higiene e 
de limpeza dos lugares onde 
o fungo possa proliferar:

uMolhe as fezes das 
aves e morcegos antes de 
limpar o local onde elas fo-
ram depositadas;
u Não alimente pombos 

e outras aves em lugares 
públicos;

 u Em ambientes que 
facilitem a exposição aos es-
poros do H. capsulatum que 
são muito leves e flutuam no 
ar o recurso é a utilização de 
máscara e luvas
u Cuidados redobra-

dos e a prática rigorosa das 
medidas preventivas devem 
ser tomadas com funcioná-
rios da limpeza pública, de 
aviários, granjas ou produção 
de ovos, bem como com cer-
tas atividades de lazer como 
a exploração de cavernas.

  

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

itc@compuland.com.br

OPORTUNIDADE ÚNICA
Seja sócio do Itaipava Tênis Clube 

e fique isento de taxa de manutenção 
por 05 meses.

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

AGENDE UMA VISITA
 E VENHA NOS
CONHECER!

Pesquisa aponta perda de 
aprendizado com o ensi-

no remoto e híbrido durante 
a pandemia. Este ano, com o 
retorno ao presencial, dicas 
podem ajudar a recuperar o 
bom desempenho escolar.

Um dos setores mais 
afetados pela pandemia foi o 
da educação. A rede pública 
manteve o ensino remoto 
na maioria dos estados até 
maio de 2021, implantando, 
depois disso, o regime hí-
brido. Com as aulas online, 
muitos estudantes viram 
seu desempenho diminuir. 
Um estudo do Centro de 
Aprendizagem em Avaliação 
e Resultados para Brasil e 
a África Lusófona (Clear) 
aponta que a educação 

Seu filho não gosta de estudar? 

pode retroceder até quatro 
anos por conta da pandemia. 
A pesquisa mostra que os 
alunos no Brasil deixaram 
de aprender mais em mate-
mática e que a maior perda 
de aprendizado foi no ensino 
fundamental, de 34% - no 
médio, foi de 33%. 

Este ano, a rotina presen-
cial voltou praticamente 100% 
com o avanço da vacinação. 
O especialista traz algumas 
dicas que podem ajudar os 
alunos nessa retomada a 
terem um melhor rendimento 
após tantas mudanças:

1- Crie uma rotina de estudos: 
a rotina aumenta o foco, a 
produtividade, o desempenho 
e o estudante fica cada vez 
mais concentrado e confiante. 
O principal objetivo da rotina 
é auxiliar na organização dos 
estudos, para assim melhorar 
o aprendizado a cada dia. 
“Rotina é algo maravilhoso 
para a criança e o adoles-
cente. Ela é importante para 
o corpo, diminui o stress e 
melhora o ambiente”, acres-
centa o especialista.
2- Evite distrações: na hora 
de estudar, um dos maiores 

problemas é a distração. 
Com isso a qualidade do 
estudo fica comprometida 
e perdemos foco e tempo. 
Para evitar distrações, es-
tabeleça horários e locais 
de estudo.
3- Respeite seus limites:  
cada pessoa possui um 
ritmo diferente de estudo e 
cada estudante precisa en-
tender o tempo necessário 
para aprender uma determi-
nada matéria. Além disso, o 
corpo e a mente necessitam 
de descanso, alimentação 
correta, momentos de lazer 
e boas noites de sono. “Se 
não estabelecer limites, 
seus níveis de estresse 
e ansiedade aumentam 
e prejudicam a saúde e o 
aprendizado. Portanto, re-
serve momentos para fazer 
o que gosta. Com o corpo e 
mente sãos, o conhecimen-
to é melhor.

Especialista 
orienta como driblar 
os desafios na hora

 dos estudos

ITAIPAVA TÊNIS CLUBE, 
LUGAR DE GENTE FELIZ!
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Já está no ar o Portal 
da Transparência da 

Prefeitura de Petrópolis 
sobre os recursos rece-
bidos e gastos pelo mu-
nicípio com as chuvas 
de 15 de fevereiro. É 
uma página específica, 
bem didática, para que a 
população possa acom-
panhar com facilidade 
os repasses federais e es-
taduais ao município. Lá 
também consta o extrato 
da conta disponibilizada 
pelo governo municipal 
para doações às vítimas 
das chuvas.

O painel está dispo-
nível na página da Pre-

feitura (www.petropolis.
rj.gov.br), no banner 
“Petrópolis - Aqui Tem 
Transparência”.

Até o dia 25/02,  o 
município havia rece-
bido quatro repasses 
da União, por meio do 
Ministério do Desen-
volvimento Regional: 
R$ 644.206,95 para 
aluguel  de  veículos 
para a Defesa Civil; R$ 
1.676.000,00 para cestas 
básicas, kits higiene, 
colchões, kits dormitó-
rios e kits de limpeza 
para as famílias atingi-
das; R$ 1.038.475,04 
para recuperação de vias 

públicas, pontes de veí-
culos, pontes de pedes-
tres, guarda-corpos e 
margens de rios; e R$ 
655.731,20 para ma-
quinário e pessoal para 
limpeza e desobstrução 
de ruas e rios. Da As-
sembleia Legislativa do 
Estado do Rio, foram re-
passados R$ 30 milhões 
para o município.

Também estão no pai-
nel as doações feitas em 
dinheiro na conta "PMP 
Petrópolis - S O S 2022". 
A conta foi aberta pela 
Prefeitura, no dia 16 de 
fevereiro, dia seguinte ao 
desastre, para que os va-

lores sejam destinados às 
vítimas das chuvas. Até 
a sexta-feira (25), foram 
depositados na conta R$ 
222.784,82. Estes recursos 
são destinados para a as-
sistência direta às vítimas.

Conta para doações
As doações ainda 

podem ser feitas na con-
ta "PMP Petrópolis - S O 
S 2022", que é a oficial 
do município. Os dados 
da conta são: Banco do 
Brasil, agência 0080-9, 
conta 96011-X, CNPJ 
29.138.344/0001-43. 
Para fazer um Pix, a 
chave é o CNPJ.

Resolução da Secre-
taria de Estado de 

Fazenda, publicada no 
Diário Oficial  estabe-
leceu o novo calendá-
rio de pagamento do 
Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos 
Automotores (IPVA) de 
2022 para veículos com 
placa de Petrópolis. O 
adiamento vai benefi-

ciar donos de cerca de 
60 mil veículos empla-
cados na cidade e visa 
aliviar o orçamento 
dos moradores do mu-
nicípio, atingido pelo 
temporal do dia 15/02. 
Não haverá incidência 
de juros.

O  v e n c i m e n t o 
da segunda parcela 
foi transferido para 

15 de agosto e o da 
terceira, para 15 de 
se tembro.  As  datas 
vão valer para todos 
os finais de placa. O 
novo calendário vale 
apenas para veículos 
com placa de Petró-
polis que sejam 0km, 
comprados até 31 de 
dezembro do ano pas-
sado ou usados.

Em caso de perda 
total do veículo por 
causa da chuva, o pro-
prietário terá direito 
à restituição de parte 
do IPVA pago. Para 
isso, deverá informar 
o sinistro ao Detran, 
antes de abrir um pro-
cesso na Secretaria de 
Fazenda solicitando a 
devolução.

O prefeito Rubens 
Bomtempo anun-

ciou a antecipação do 13º 
salário, além do paga-
mento de férias e licença 
prêmio para os servidores 
atingidos pelas chuvas do 
último dia 15 de fevereiro.  
“Estamos agilizando o 
processo para garantir 
que todos possam, rapi-
damente, ter esses direitos 
antecipados. Precisamos 
estar organizados para 
atender as demandas ad-
ministrativas e abraçar os 
nossos servidores atingi-
dos pela tragédia é uma 
delas. Decidimos adiantar 
esses benefícios com o 
objetivo de dar mais uma 
tranquilidade aos nossos 
funcionários e familiares, 
que vivem um dos mo-
mentos mais difíceis da 
nossa cidade”, disse o pre-
feito Rubens Bomtempo. 
Para ter direito aos benefí-
cios, segundo o secretário 
de Administração, Ramon 
Mello, os servidores de-
verão respeitar alguns 
critérios que ainda estão 
sendo estabelecidos. “Já 

A chuva que caiu 
sobre Petrópolis, 

sobretudo na região 
central no dia 15/02,  
deixou um rastro de 
mortes e destruição na 
cidade. Além das vidas 
perdidas, das centenas 
de desabrigados e de-
salojados, a tragédia 
também causou enor-
mes prejuízos, o que 
reflete diretamente na 
economia. 

Pesquisa feita pelo 
Instituto Fecomécio de 
Pesquisas e Análises 
(IFec RJ) mostra que o 
temporal provocou um 
prejuízo estimado acima 
de R$ 78 milhões aos 
empresários do comér-
cio de bens, serviços e 
turismo.  Na Rua Teresa, 
principal polo de modas 

Ações visam investimentos para a recuperação da cidade
da cidade, algumas lojas 
já estão em funciona-
mento, mas a retomada 
deve ser lenta, devido 
aos grandes estragos cau-
sados no local. Segundo 
o levantamento, 65,8% 
dos comerciantes tiveram 
perda ou queda de fatura-
mento e 32,4% tiveram 
seus estabelecimentos 
ou depósitos alagados. 
A chuva foi responsável 
pela interrupção de 27% 
do abastecimento de in-
sumos necessários à ati-
vidade, enquanto 23,4% 
do comércio sofreu com a 
falta de funcionários.

Diante deste cenário, 
autoridades e entidades se 
mobilizam visando a re-
cuperação econômica.  O 
prefeito Rubens Bomtem-
po esteve reunido com o 

deputado estadual Luiz 
Paulo em Petrópolis para 
discutir propostas que 
podem ser levadas para 
a Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj). Entre 
as solicitações estão a 

suspensão do pagamento 
dos precatórios até o fim 
de 2022, a transferência 
da cota do IPVA do Es-
tado para o Município e 
a manutenção da taxa do 
ano de 2019, de 2,92%, do 
Índice de Participação dos 

Municípios (IPM) para 
2022, foram algumas das 
solicitações. 

A Secretaria de Tu-
rismo de Petrópolis (Tu-
rispetro) já começou 
também um trabalho de 
aproximação com o trade 

turístico para planejamen-
to do momento pós-crise 
juntamente com o Con-
vention & Visitors Bureau 
(PC&VB). Em reunião 
realizada no dia 03/03, 
foram discutidas as ações 
que serão necessárias para 
manter os empregos e 
ideias para captação de 
recursos para o setor. 

O Turismo em Pe-
trópolis tem impacto em 
53 setores produtivos do 
município, gerando oito 
mil postos de trabalho. 
Focando no momento de 
recuperação da cidade 
e na manutenção dessas 
vagas, a Turispetro abriu 
diálogo com as entidades 
representativas para o 
planejamento e alinha-
mento para alavancar o 
setor turístico.

Novas datas de vencimento para o IPVA em Petrópolis

Painel vai dar transparência aos gastos com as chuvas

PMP anuncia benefícios para
servidores atingidos pelas chuvas

Foto: Divulgação

estamos traçando todo 
esse regramento, como por 
exemplo, a necessidade de 
apresentação do R.O. da 
Defesa Civil, entre outras 
exigências. A intenção é 
atender, principalmente, 
todos aqueles que perde-
ram tudo”, disse o secretá-
rio de Administração.

Ações sociais
A Secretaria de Assis-

tência Social segue no aten-
dimento às 1014 pessoas, 
que moravam em áreas 
de risco e que continuam 
acolhidas em 25 abrigos 
temporários em escolas 
públicas, além dos estrutu-
rados voluntariamente em 
associações, ONGs e enti-
dades pelas comunidades. 
Todas as pessoas recebem 
os atendimentos de assis-
tência social, saúde e ainda, 
acompanhamento psicoló-
gico, além de atividades re-
creativas e educativas para 
as crianças. O benefício 
do aluguel social, no valor 
de R$ 1 mil, está sendo 
direcionado para todos que 
perderam suas casas.
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A Câmara de Intercâmbio Cultural Brasil China doou 50 geladeiras novas para 
as famílias atingidas pelas chuvas do dia 15 /02. No dia 28/02 , uma comitiva 

de cerca de 20 pessoas da instituição estiveram  em Petrópolis, na sede da Prefei-
tura, na Avenida Koeler, para formalizar a entrega ao prefeito Rubens Bomtempo.

Participaram do ato o presidente da Câmara de Intercâmbio Cultural Brasil 
China, Shang Guan Jian Feng, e o deputado federal Pedro Augusto, que viabilizou 
a doação, intermediando as conversas entre a instituição e a Prefeitura.

Em viagem à África, 
fotógrafa de Petrópolis 

prepara exposição sobre o 
rito de passagem em mulhe-
res, envolvendo a mutilação 
genital.

Uma das práticas mais 
selvagens do continente 
Africano, Ásia, América La-
tina e até Extremo Oriente, 
a mutilação genital de mu-
lheres (MGF), é a narrativa 
da próxima exposição da 
fotógrafa e artista plástica 
Andréa Bretas. Com ideais 

O Petrópolis Conven-
tion & Visitors Bu-

reau (PCVB), em conjunto 
com uma rede de parceiros 
como Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), 
subseção de Petrópolis, 
Mercoserra, Serra Verde 
Imperial, Associação Fi-
lantrópica de Petrópolis 
(Afipe) e empresas da ci-
dade montou e coordena 
uma central de donativos 
instalado em Itaipava. O 
local recebe doações (com 
exceção de roupas) que são 
redistribuídas para pontos 

de apoio, entidade e esco-
las que estão acolhendo 
desabrigados.

O local, de dois mil 
metros quadrados, tem 
capacidade para receber 
ajuda de empresas ou 
qualquer organização que 
tenha grandes doações. A 
entrada diretamente pela 
estrada permite descar-
regamento de caminhões 
e carros de forma ágil. O 
espaço também recebe 
doações de pessoas físi-
cas, que podem entregar 
diretamente nesta central. 

Uma equipe de voluntários 
está pronta para receber as 
doações de forma rápida e 
organizada.

A central está instalada 
em um galpão dentro de 
um centro logístico, bem 
à beira da BR-040 de fácil 
acesso de carro, ônibus ou 
caminhão. O galpão 8, no 
Condomínio Solidum Log, 
um apoio concedido pelo 
empresário Osmar Félix, 
está localizado em frente 
ao Castelo de Itaipava, no 
Km 56 da BR-040, sentido 
Rio de Janeiro.

Acredita Petrópolis! 
Com esse lema, o 

Sicoob Rio lançou, em 
parceria com a Prefeitura, 
a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL) de 
Petrópolis, a Federação 
das Câmaras Dirigentes 

Lojistas (FCDL) do Es-
tado do Rio e o Serviço 
Nacional da Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), no 
dia (2/3), uma linha de 
crédito especial para o 
recomeço da atividade 
econômica de Petrópolis. 

São parceiros da 
iniciativa o Sistema de 
Organização das Coope-
rativas do Estado do Rio 
(OCB/RJ), o Sebrae, a 
Firjan e o Fecomércio RJ, 
assim como o Governo 
do Estado. 

Acredita Petrópolis: linha de crédito
 com condições especiais

Câmara de Intercâmbio 
Cultural Brasil China 

Central de donativos Petrópolis 
Convention, OAB e parceiros 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Andréa Bretas Fotógrafa de 
Petrópolis prepara exposição 

que defendem o gêne-
ro feminino, usando-se 
da arte como forma de 
protesto, a carioca radi-
cada em Petrópolis na 
Região Serrana do Rio, 
está conhecendo de perto 
a história de diversas mu-
lheres no Quênia, onde 
está desenvolvendo mais 
uma fase de seu trabalho.

A exposição tem pre-
visão de ser realizada pelos 
próximos meses, em uma 

galeria no Rio de Janeiro, 
onde a artista tem investido 
seus esforços voltados para 
o segmento cultural.

Andréa Bretas tem le-
vado o nome de Petrópolis 
para o mundo a fora com 
obras em exposições que 
ganharam destaque em 
Nova York, além de con-
quistar uma estatueta de 
ouro no maior festival do 
gênero na América Latina, 
o Brasília Photo Show.

Fotos: divulgação
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Importante ponto turístico 
do município, a Casa de 

Petrópolis Instituto de Cul-
tura reabre suas portas para 
receber os visitantes a partir 
desta sexta-feira, 25 de fe-
vereiro. O espaço não sofreu 
danos durante a tragédia do 
último dia 15, quando fortes 
chuvas afetaram diversos 
locais da cidade causando a 
morte de mais de 200 pes-
soas. O local está em pleno 
funcionamento e cheio de 
atrações. 

“Petrópolis tem se rein-
ventado a cada novo epi-
sódio de catástrofe. Isso se 
deve ao nosso povo, mas 
também a toda a sua his-

tória, seus pontos turísticos 
e suas belezas naturais. 
Reabrir nossas portas é um 
ato de resistência cultural”, 
destacou o diretor cultural da 
Casa, Luiz Aquila.

A historiadora e diretora 
executiva do espaço, Rachel 
Wider, destaca que “precisa-
mos preservar nossa história, 
nosso passado, para come-
çarmos a criar uma realidade 
onde não seja temerário sair 
de casa por conta da chuva. 
Não devemos esquecer a 
memória daquelas pessoas 
que se foram”, diz.

Uma parceria da direção 
da Casa com a artista e ce-
ramista Flávia Lovatel, vai re-

verter às vítimas das chuvas, 
a renda de peças que estão 
à venda na lojinha da Casa 
de Petrópolis. 

A Casa recebe atualmen-
te a mostra “Juntos”, de John 
Nicholson e Vanda Klabin. 
A exposição homenageia o 
Rio através de pinturas e 
fotografias que retratam a 
praia e o mar de Ipanema sob 
diferentes aspectos. Além 
disso, o público pode confe-
rir a arquitetura de um dos 
mais imponentes casarões 
preservados do século XIX 
em Petrópolis.

A casa funciona de quarta 
a domingo, das 10h às 16h, 
na Rua Ipiranga, 716, Centro.

Retomada: Casa de Petrópolis reabre as portas

Foto: Divulgação
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Com uma goleada de 4 a 0 sobre o Resende, o 
Fluminense conquistou a Taça Guanabara com uma 
rodada de antecedência, em partida realizada no sába-
do (05/03), no Raulino de Olveira, em Volta Redonda.

Já no 'Maraca', o Flamengo cumpriu sua rotina de 
vencer o rival Vasco. O time da Gávea fez 2x1, garan-
tindo o vice-campeonato da Taça Guanabara.

O Botafogo, enquanto faz sua transição para o que 
pode ser uma nova era no clube, por conta da SAF, se 
classificou para as semi-finais mesmo sem entrar em 
campo no fim de semana, se beneficiando da derrota 
do Madureira para o Audax.

A brutal guerra no Leste Europeu vitimou fatal-
mente dois jogadores da seleção ucraniana: Vitalii 
Sapylo, de 21 anos, e Dmytro Martynenko, de 25, são 
as primeiras perdas do futebol relatadas nesta guerra. 
Lamentável!

A guerra deve ter consequências também em 
outros esportes: A Fia (Federação Internacional de 
Automobilismo) já emitiu nota dizendo ser impossível 
manter o GP da Rússia. A Fifa anunciou sanções à 
Rússia e o COI já recomendou que competições vetem 
participação de atletas russos.

O Liverpool voltou a conquistar o título da Copa da 
Liga Inglesa após 10 anos e se torna, mais uma vez, 
o maior campeão do torneio, com nove títulos. Após 
jogo emocionante no estádio de Wembley, o time de 
Jurgen Klopp conquistou a taça sobre o Chelsea com 
uma vitória por 11 a 10 nos pênaltis, após empate por 
0 a 0 no tempo normal.

FUTEBOL
Dois amigos que gostavam muito de 
futebol conversavam num bar e um 
deles diz:
- Será que no céu tem futebol?
- Não sei, mas quem morrer primeiro, 
volta e conta pro outro" - respondeu.
De fato, um deles morreu e, cum-
prindo o acordo, aparece em sonho 
para o amigo.
- Olha amigo, tenho duas notícias 
para te dar: uma boa e a outra ruim!
- Qual a boa? 
- A boa é que no céu tem futebol sim!!
- Que ótimo!! E qual a notícia ruim?
- É que você tá escalado pro jogo de 
domingo!

O PORCO
Na fazenda, o cavalo torceu  a perna 
e não andava mais. O fazendeiro, que 
gostava muito do animal,  chamou um 
veterinário que disse:
- Se ele não levantar até amanhã, 
teremos que sacrificá-lo!
O porco, que estava perto, ouviu e 
correu para avisar o cavalo.
- Amigão, levanta porque senão vão 
te matar!
Apavorado, o cavalo fez um grande 
esforço e ficou de pé.
Na manhã seguinte, ao ver o cavalo 
andando normalmente, o fazendeiro 
ficou tão feliz que resolveu fazer um 
banquete para comemorar e mandou 
materem o porco.
Moral da história: nunca ajude um 
filho de uma égua! 

ESPORtES / VARIEDADES

Divulgação

* * *

Os vereadores Yuri 
Moura  e  Hingo 

Hammes prestaram, na 
última sexta-feira (11), 
homenagens ao esporte 
amador em Petrópolis. 
Yuri entregou, em ato 
solene realizado na Câ-
mara Municipal, nove 
moções congratulató-
rias. Entre os agraciados 
estavam representantes 
de equipes, da arbi-
tragem e também um 
locutor esportivo.

Representantes das 
equipes da Juve, bi-cam-
peã da Série Ouro no ano 
passado; do Mulecada, 

Vereadores prestam homenagens ao esporte amador

campeão da Série Prata; 
Oxigênio Jr., campeão 
da Série Bronze; e RDL, 
campeão da Copa Pe-
troliga e da Copa dos 
Campeões também no 
ano passado, receberam 
as moções ao lado dos 

árbitros Marcelo Rosa 
da Silva, Valdelir de Al-
meida Xavier, Fabio Ale-
xandre Affonso e Vitor 
Luis Souza Ferreira, que 
foram agraciados por sua 
importante contribuição 
ao esporte na cidade.

O locutor esporti-
vo Henrique Magini, 
criador da Web Rádio 
Esporte Petrópolis, tam-
bém foi homenageado, 
pelo trabalho na cober-
tura e divulgação do 
esporte local.

Ingredientes: 2 colheres (sopa) de azeite,
1 dente de alho picado, 600g de camarão pequeno limpo,1 
lata de seleta de legumes escorrida, 1/4 de xícara (chá) de 
uva-passa preta sem sementes, 1/2 xícara (chá) de Catupiry, 
2 e 1/2 xícaras (chá) de arroz branco cozido, Sal e pimenta-
-do-reino a gosto, 3 colheres (sopa) de cebolinha picada, 1/2 
xícara (chá) de queijo muçarela ralado, 1 ovo cozido fatiado

Modo de preparo: Aqueça uma panela grande e larga com 
o azeite, em fogo médio, e frite o alho até dourar. Acrescente 
o camarão e refogue por 3 minutos. Adicione a seleta, a 
passa, o Catupiry® e refogue por 2 minutos. Misture o arroz, 
sal e pimenta. Junte a cebolinha e despeje em um refratário 
grande. Polvilhe com a muçarela e leve ao forno alto.

ARROZ à GREGA COM CAMARãO
Reprodução
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Autos & Acessórios FArmáciAs

serviços e vAriedAdes

mAteriAis de construção

PARA ANUNCIAR LIGUE 9925-5636
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