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Parnaso reabre travessia
Petrópolis-Teresópolis

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) iniciou essa semana a dragagem dos rios da cidade.Os
trabalhos, que são de responsabilidade do Estado, conforme prevê a Lei Estadual de Recursos
Hídricos, começaram próximo ao Palácio de Cristal, no Centro, e vai se estender a outros locais.

Caixa Econômica atende a pedido e libera
FGTS para quem mora nos 1º e 2º distritos
Foto: divulgação

A

Caixa Econômica Federal (CEF) liberou para todos os trabalhadores residentes nestes locais, o
saque calamidade do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, atendendo a pedido do prefeito Rubens
Bomtempo com o apoio do Deputado Hugo Leal.
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LPD anuncia que cidade terá competições
de Handebol, Vôlei, Tênis, Futebol, Futsal
e futebol de botão neste ano
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GRIPE

A

gripe é uma doença viral aguda transmissível
que afeta o trato respiratório superior e inferior causada pelo vírus influenza.
Após a gripe espanhola,
provocada pelo vírus influenza A (H1N1), outras
pandemias entraram para
a história, como a gripe
asiática (1957), a de Hong
Kong (1968), causada
pelo vírus A (H3N2), e a
mais recente, de 2009,
causada por uma variação
do vírus H1N1 e que levou
a morte entre 151 e 575
mil pessoas em todo o
mundo. Os principais sintomas da gripe são: febre
e calafrios, coriza, dor de
garganta, dor de cabeça,
dor atrás dos olhos, dor
muscular, fadiga e nos
casos mais graves diarreia e vômitos. Ela dura
cerca de 1 semana e os
casos mais graves podem
durar mais tempo de 7 a
10 dias. O tempo que a
pessoa leva para desenvolver os sintomas, após o
contato com o vírus, varia
de 1 a 4 dias.

O início dos sintomas
geralmente é súbito, e a
febre é o mais importante
deles durando cerca de 3
dias. Depois da remissão
da febre os sintomas respiratórios se tornam mais
evidentes e se mantêm
por 3 ou 4 dias. É comum
o cansaço persistir por
alguns dias mais.
O tratamento da gripe envolve medicação
sintomática e o antiviral
oseltamivir apresenta boa
eficácia quando ministrado
nas primeiras 48 horas. No
início do quadro, pode ser
difícil diferenciar os sintomas da gripe (causada
pelo vírus influenza) dos
resfriados (causado por
inúmeros outros vírus). Na
gripe a instalação é súbita
e simultânea de todos os
sintomas principalmente
a febre, menos frequente
nos resfriados. Geralmente o diagnóstico da gripe é
clínico, mas o diagnóstico
definitivo é feito através da
identificação do vírus influenza na secreção nasal
ou da garganta ou através

do exame de sangue com
a identificação do antígeno
no soro.
A transmissão da gripe se faz de pessoa a pessoa através de gotículas
expelidas pelo indivíduo
doente ao falar, espirrar
ou tossir. A transmissão
indireta ocorre através do
contato das mãos com
superfícies contaminadas
e o contato da mão contaminada com a boca, nariz
e olhos. Só existe um tipo
de gripe, causada pelo
vírus influenza.
O vírus A é o principal responsável pelos
surtos e epidemias. A
classificação dos tipos de
vírus influenza A é feita
através de 2 marcadores
existentes no vírus: a
hemoaglutinina (H) e a
neuraminidase (N). Daí as
denominações A H1N1, A
H3N2, etc. A gripe se torna preocupante nos casos
de persistência da febre,
falta de ar e aumento da
frequência cardíaca. Nos
casos graves a gripe pode
evoluir para uma pneumonia viral, provocando
insuficiência respiratória
progressiva e causando
o que conhecemos como
Síndrome Respiratória

Aguda Grave. Nestes casos, ocorre grave prejuízo
nas trocas gasosas com
alto índice de mortalidade.
A vacinação é a forma
mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas
complicações. Outros
cuidados para impedir a
disseminação do vírus
são semelhantes aquelas para a prevenção da
covid: uso de máscaras,
evitar aglomerações e
espaços fechados, evitar
contato próximo com pessoas sintomáticas, lavar
as mãos com água e sabão e o uso do álcool em
gel. A resposta de cada
pessoa à vacina varia de
acordo com a idade e a
exposição prévia ao agente contaminante.
A vacina começa a
fazer efeito de 2 a 3 semanas após a aplicação
e por isso devemos nos
vacinar no outono para
ter proteção garantida no
inverno. Lembrem-se, a
Campanha Nacional de
Vacinação Contra a Gripe
é realizada anualmente
pelo Ministério da Saúde
e em 2022 ocorrerá no
período de 4 de abril a 3
de junho próximos. Não
deixem de se vacinar!
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O Itaipava Tênis Clube está localizado
no meio das montanhas, em um dos
melhores climas da região serrana.

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
itc@compuland.com.br

AGENDE UMA VISITA
E VENHA NOS CONHECER!

Dr. Mauro Zamboni Pneumologista
Especialista - UERJ e SBPT. Mestrado e Doutorado - UFF
Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp
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ma leitora do Jornal de Itaipava fez
esse flagrante fotográfico na BR 040.
"Um dos condomínios mais tradicionais
de Itaipava está se
descaracterizando em
seu estilo Normando. Passando pela
BR 040 nota-se claramente que um dos
blocos destoa de suas
características originais, comprometendo
a harmonia de seu
perfil arquitetônico. O
que se passa com o
Valhalla? - Perguntou.

EXPEDIENTE:

ITAIPAVA TÊNIS CLUBE - Estrada das Arcas s/n,
Santa Mônica - Itaipava - Petrópolis - RJ
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Após ofício enviado pela Prefeitura, Inea inicia dragagem dos rios

A

pós ofício enviado
pela Prefeitura de
Petrópolis, o Instituto
Estadual do Ambiente
(Inea) iniciou essa semana a dragagem dos
rios da cidade. Os trabalhos, que são de responsabilidade do Estado,
conforme prevê a Lei
Estadual de Recursos
Hídricos (3239/1999)
começaram próximo

Foto: Divulgação

ao Palácio de Cristal, no
Centro da Cidade. No dia
primeiro de março, o prefeito Rubens Bomtempo
entregou o ofício pessoalmente ao secretário
de Estado de Obras, Max
Lemos.
“O serviço de dragagem é de responsabilidade do Inea, por isso
fizemos o ofício e entregamos pessoalmente ao

secretário de Estado de
Obras para que Petrópolis fosse incluída no
programa Limpa Rio. Os
rios que cortam a cidade
estão muito assoreados
e a dragagem dos rios
é de extrema importância para minimizar as
enchentes nas ruas do
Centro”, disse o prefeito
Rubens Bomtempo.
No ofício a Prefeitura

de Petrópolis solicitou
que a dragagem fosse feita em toda a extensão do
Rio Quitandinha (entre a
região do Quitandinha,
passando pela Coronel
Veiga até a Rua do Imperador); no Piabanha (toda
a região do Bingen até o
Palácio de Cristal) e em
toda a extensão da Barão
do Rio Branco seguindo
até Itaipava).

Caixa libera FGTS para Responsável por 8 mil empregos diretos, Turismo
moradores dos 1º e 2º distritos de Petrópolis foi divulgado na ExpoRio 2022
Foto: Divulgação

A

Caixa Econômica Federal (CEF) liberou
para todos os trabalhadores residentes nos 1º e 2º
distritos de Petrópolis o
saque calamidade do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), atendendo a pedido do prefeito
Rubens Bomtempo. Com
a liberação, autorizada no
dia 28/03, os titulares de
contas do fundo podem
sacar até R$6.220,00 a
partir desta terça-feira,
a exemplo do que era
permitido desde o dia 8
a moradores de bairros e
outros endereços afetados
diretamente pela chuva de
15 de janeiro.
“Toda a cidade foi
atingida, direta e indiretamente, pelas fortes chuvas. Por isso, solicitamos
à Caixa que liberasse o
saque do FGTS para todos
os petropolitanos. Muitos,
que perderam seus bens,
seu comércio e seus carros, necessitam desse dinheiro para se reerguer”,
disse Bomtempo.
O pedido havia sido
encaminhado à Superintendência Regional da
CEF na semana passa-

da, sendo aprovado após
manifestação favorável
do Ministério Público
Federal.
O trabalhador pode
efetuar o saque calamidade pelo aplicativo FGTS,
da Caixa, sem necessidade de comparecer a
uma agência. O direito
de sacar o dinheiro vale
enquanto durar o Estado
de Calamidade Pública
decretado pelo prefeito
em 15 de fevereiro, com
vigência até 15 de maio.
A solicitação aceita
pela CEF foi a segunda
feita por Bomtempo, que
havia encaminhado pedido anteriormente em 9
de março e contado com
apoio do deputado federal
Hugo Leal )PSD/RJ) nas
gestões com a CEF. Para a
nova decisão da Caixa, em
favor da extensão dos saques aos dois distritos, foi
decisiva a apresentação
prévia de Formulário de
Informações de Desastre
(Fide) ao Ministério do
Desenvolvimento Regional, que descreve os danos
generalizados causados
pela chuva e pede recursos
para ações emergenciais.

C

om eventos de esporte e música com
expectativa de atrair
mais de 30 mil pessoas
diluídas em quatro finais de semana de abril
nos distritos, Petrópolis
impulsiona o turismo
que é um dos pilares de
sua economia com oito
mil empregos diretos e
mais de 30 mil considerando o comércio. A
apresentação da agenda
do próximo mês e de
eventos consolidados
no calendário oficial
de 2022, além da temporada de Inverno foi
apresentada na ExpoRio
2002, que está sendo
realizada até domingo
no Jockey Club, no Rio,
recebendo agentes de
viagens de todo o país
e do exterior. O Petrópolis Convention & Visitors Bureau participa

Foto: Divulgação

do estande que divulga
a cidade e que reúne entidades que representam
o setor e a prefeitura.
“São espaços amplos, ao ar livre e nos
distritos que hoje proporcionam a melhor opção de lazer na cidade. O
turismo, sendo uma das
bases de nossa economia, precisa estar atuante e foi esse o objetivo de

apresentar na feira essa
agenda e as promoções
que antecipam a alta
temporada de inverno”,
afirmou o presidente do
Petrópolis Convention,
Fabiano Barros.
O Petrópolis Convention, que tem 140 associados entre hotéis, pousadas,
restaurantes e prestadores
de serviço apresentou material com as atrações da

cidade, além de brindes
como chocolates produzidos em Petrópolis e voucher de passeios.
A ExpoRio 2022,
que é o principal evento
do setor no estado, reúne tudo sobre negócios,
cultura, gastronomia e
entretenimento dos 92
municípios fluminenses. Além de agentes
de viagens conhecerem
a rica opção de 12 regiões turísticas, a feira
promove a reciclagem
e networking do setor
com palestras e mesas
redondas. O evento é
realizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a
Companhia Estadual
de Turismo do Rio de
Janeiro (TurisRio), com
apoio da Fecomércio
RJ por meio do Sesc e
Senac RJ.

Mais de 175 mil toneladas de detritos foram retirados das ruas

A

Comdep segue atuando em diferentes
frentes na recuperação do
município após as chuvas
que atingiram a cidade no
dia 15 de fevereiro e 20 de
março. Equipes trabalham
na desobstrução de vias e
limpeza dos locais atingidos pelos deslizamentos.
Mais de 175 mil toneladas
de detritos já foram retirados dos locais atingidos.
“Os estragos causados
pelas chuvas de 15 de

fevereiro foram enormes.
Quando o temporal do
dia 20 de março atingiu a
cidade, o funcionamento
de todo município ficou
muito comprometido. Tivermos que recomeçar e
intensificar todo trabalho
de limpeza novamente. Por
isso, estamos trabalhando
dia e noite para recuperar
a cidade para os nossos
moradores”, disse o Prefeito Rubens Bomtempo.
Além das equipes da

Comdep, a companhia contratou mais de mil pessoas
para agilizar na remoção
das barreiras. “Contratamos uma frente de trabalho
emergencial para agilizar
a resposta às chuvas. Estamos trabalhando em toda a
cidade”, disse o presidente
da Comdep, Léo França.
O morador do Chácara
Flora, José Carlos, que
teve o carro destruído por
uma barreira, falou sobre
a atuação da companhia

de desenvolvimento no
local. “Tenho observado
muito o desempenho da
Comdep aqui na Chácara
Flora. Toda a equipe está
trabalhando muito na nossa comunidade que foi tão
afetada. Meu carro foi empurrado pela barreira para
dentro de uma casa e após
a retirada da terra pelos
trabalhadores da Comdep,
consegui retirar”, conta
José Carlos, morador do
Chácara Flora.
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Serra Verde Imperial e o
calendário turístico da cidade

Foto: Divulgação

De Grão em Grão

Foto: Divulgação

A
O

projeto social De
Grão em Grão está
fazendo a compra e entrega de camas, armários de
cozinha, guarda roupas,
tanquinhos, nebulizadores, fraldas geriátricas e
outros para apoio às vítimas das chuvas em Petrópolis. Ainda estão sendo
arrecadados e distribuí-

dos alimentos, artigos de
higiene e limpeza. Foram
doações do Brasil e do
mundo numa linda campanha de solidariedade.
Também numa parceria com a ONG Moradia
e Cidadania, de funcionários da Caixa, o Grão tem
feito toda a logística para
recebimento e entrega de

geladeiras, fogões, bujões
de gás e camas para famílias cadastradas.
As inscrições do campeonato da Federação de
Golfe do Estado do Rio de
Janeiro, no Petrópolis Golf
Club, em março, serão integralmente revertidas em
cestas básicas também distribuídas pelo Grão em Grão.

Museu Imperial retoma funcionamento normal

O

Complexo da instituição permaneceu
fechado para visitação
desde as primeiras chuvas que atingiram a cidade em fevereiro e foi
reaberto ao público. Os
visitantes poderão ter
acesso aos espaços de
visitação, exceto a parte
inferior dos jardins, que
segue isolada em fase
de recuperação.
Para visitar o Palácio Imperial de Petró-

Foto: Divulgação

polis, não é necessário
agendamento. O público poderá visitar a ala
esquerda e o sobrado,

no 2º pavimento, já
a ala direita estará
fechada para a troca
de exposição.

Diretoria do Serra
Verde Imperial, representada pelo vice-presidente Samir El Ghaoui,
se reuniu em 28 / 03,
na Sede da Firjan, com
empresários que representam várias entidades
de Petrópolis para alinhar
idéias e cobrar do poder
público, a execução do
calendário de eventos
da cidade que havia sido

Q

divulgado na gestão anterior. Foram citados pelos
presentes, vários pontos
que serão alinhados e
levados ao conhecimento
do poder púbico. Uma
vez que o turismo em
Petrópolis é responsável
por aproximadamente
8 mil empregos diretos
nenhuma data poderá
passar em branco.
O Serra Verde Im-

perial é uma entidade
que representa os municípios de Petrópolis,
Teresópolis, Friburgo,
Guapimirim e Cachoeiro
de Macacu e está ampliando os horizontes
turísticos desses municípios e de outros que
ainda virão. Como dizia
um ex presidente do
PCV&B – Petrópolis é
bom todo dia.

Galinha Pintadinha em Itaipava

uem tem criança em
casa sabe o quanto
esse personagem é apaixonante. Se o personagem,
então, estiver representado
em um espaço lúdico,
repleto de atrações, aí a
alegria fica completa.
O Espaço Temático no
Shopping Estação Itaipava,
oferece diversão à vontade, que se estende à área
interna do shopping, com
direito à roda-gigante, ovos
giratórios, tobogã, casa da
Galinha Pintadinha, espaço
lúdico para fotos e para
brincadeiras com os pequenos e muito mais. Presente

Foto: Divulgação

na vida dos pequenos
desde cedo, a Galinha
Pintadinha é na maioria
das vezes, o primeiro
personagem ao qual os
bebês têm contato, unindo
gerações entorno do ima-

ginário em momentos únicos para toda a família. O
espaço funciona às sextas
das 14h às 19h e sábados,
domingos e feriados, das
10h às 19h com ingressos
a R$ 20 por pessoa.
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Parnaso reabre travessia
Petrópolis-Teresópolis e camping
Foto: Divulgação

O

Parque Nacional da Serra dos
Órgãos, uma das unidades de
conservação mais conhecidas no
país, reabriu a travessia Petrópolis-Teresópolis e o camping na chamada
‘parte alta’ do Parnaso. O Instituto
Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) responsável
pela área anunciou o agendamento
para a atividade já a partir de sexta-feira (25). A novidade é comemorada
pelo trade turístico da cidade porque
o Parnaso é considerado a melhor
vitrine para o ecoturismo em Petrópolis
com visibilidade no Brasil e exterior.
A APA-Petrópolis, na qual o Parnaso
está localizado, é a terceira unidade
de conservação mais visitada do país
com dois milhões de pessoas por ano
(número de 2019, pré-pandemia).
O Parnaso, que teve ingresso de
visitantes reduzido na pandemia, com
as flexibilizações na sequência já vinha
permitindo a visita nas trilhas da ‘parte
baixa’ e o acesso ao Morro do Açu,
porém sem pernoite. Com a abertura
autorizada pelo ICMBio, serão 30 vagas
para pernoite no camping da Pedra
do Sino e 30 vagas para pernoite no
camping do Morro do Açu, limite diário
aceito. O Parque, no entanto, exige
agendamento prévio pelo site oficial
www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos, além de uma série de recomendações de segurança para os visitantes.
Os Portais de Hércules, no Parnaso, são um cartão-postal do Brasil
no exterior. Paredões e vales compõe
o cenário que parece de ficção. As
trilhas que levam às partes altas do
parque com cachoeiras e uma infinidade de espécies animais e uma
vegetação rica completam o que já
seria extraordinário.
Pietro Mendes, que desde 2014
guia turistas na travessia Petrópolis-Teresópolis, já tem dois grupos
agendados para abril e maio nesta

reabertura do Parque. “Recebo muita
gente de outros estados que procuram
os atrativos naturais e, em especial, o
Parnaso. É uma alegria poder ter de
volta essa opção de aventura”, afirma.
Com mais de 19 travessias por ano
(no período pré-pandemia) José Ricardo Kreischer, outro guia especializado,
diz que a expectativa por este retorno é
alta. “São dois anos esperando e muita
gente quer voltar a fazer a travessia e
quem nunca fez está ansioso”, afirmou.
Ele acredita que a delimitação de público é uma forma de medir também a
demanda que será muito alta.
Para quem quer uma aventura um
pouco mais amena, a cidade tem uma
variada opção de passeios de ecoturismo
e turismo rural. E a procura por estas

atividades vem crescendo a cada ano.
Criado em 30 de novembro de
1939, o Parque Nacional da Serra
dos Órgãos é composto por uma
área de 20 mil hectares que abrange os municípios de Teresópolis,
Petrópolis, Magé e Guapimirim. O
Parnaso é o terceiro Parque Nacional
mais antigo do país. Apenas Parna
Itatiaia (1937) e Parna Iguaçu (1939)
o antecederam.
O Petrópolis Convention & Visitors Bureau, que congrega empresas
dos setores de hotelaria, gastronomia
e prestadores de serviço, está participando do Conselho Municipal de Meio
Ambiente (Condema) para acompanhar e propor ações públicas de
proteção, incluindo a APA-Petrópolis.
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Petrópolis terá competições de Handebol, Vôlei,
Tênis, Futebol, Futsal e futebol de botão neste ano

N

ão vão faltar competições esportivas em
Petrópolis em 2022. A Liga
Petropolitana de Desportos
(LPD) anunciou o calendário para este ano com
disputas em sete modalidades e jogos para atletas da
categoria sub-6 até o Super
Master, para jogadores
acima de 50 anos. A novidade em relação aos anos
anteriores são as entradas
de campeonatos de futebol
de botão, tênis de quadra,
vôlei nas categorias de
base e a possibilidade de
disputa do futsal feminino.

O calendário já prevê jogos
a partir do início do mês
de maio.
O presidente da Liga
Petropolitana de Desportos, José Luís Neto, comemorou as novas modalidades e categorias em
disputa. “É uma enorme
satisfação conseguirmos
aprovar um calendário
com diferentes modalidades esportivas em diversas
categorias. Esperamos ter
finalmente um ano completo de atividades, após o período de paralisação pela
pandemia”, ressaltou ele.

Foto: Divulgação

A seleção brasileira, classificada para a Copa,
melhorou muito no jogo contra o Chile. Apareceram novidades importantes que inclusive tiram a
centralização de tudo passar pelo jogador Neymar.
Foto: Reprodução

Serão disputadas sete
modalidades em Petrópolis em 2022: futsal,
futebol, futebol de botão,
fut-7 de escolinhas, handebol, tênis e vôlei.

A Liga informou que
clubes ou pessoas interessadas em participar das
competições podem entrar
em contato com a entidade
pelas redes sociais

CAIPIRAS

Dois caipiras estavam na rua e avistaram um aglomerado de gente. E um
caipira perguntou pro outro:
- Ô cumpadi, como é que a gente vai
ver o que aconteceu?
O outro responde:
- Cumpadi, vem comigo que eu tive
uma ideia.
E lá foram os dois gritando:
- Sômo parente da vítima, sômo parente da vítima!!.
Chegando lá eles viram que era um
jumento atropelado
***

O caipira ganhou um smartphone na
loteria, o curioso vai lá e pergunta:
- Já sabe o que cê vai fazer com o
prêmio?
O caipira responde:
- Uai, o fone vou ficar para mim e o
smart vou dar pra minha irmã passar
nas zunha
***

O caipira vai a uma consulta e o médico pergunta:
- O que senhor tem?
O caipira responde:
- Uma muié, uma vaca e uma galinha...
- Não é isso... Digo, o que o senhor
está sentindo?
- Ah, tá! Vontade de largá a muié,
vendê a vaca e comê a galinha com
quiabo!

O segundo jogo, contra a Bolívia, foi atípico.
Afinal de contas sempre que ocorre jogo em La
Paz o time da casa parte pra cima e joga na velocidade, por estar acostumado com a altitude.
Nesse jogo tentaram cadenciar, e isso só facilitou
mais ainda para o Brasil.
As decisões nas eliminatórias europeias que
ocorrem em jogo único ajudam muito "zebras".
Que o diga a Macedônia do Norte que tirou a
poderosa Itália...
Sorteio dos grupos nessa semana vai começar
a dar vida real à Copa do Mundo.
Agora sim vai começar o ano do futebol. Começarão na próxima semana o Brasileirão e as
Libertadores.
Fla x Flu, São Paulo x Palmeiras, Cruzeiro x
Atlético-MG... Essas finais estaduais mostram que
tudo está normal no futebol nacional.
Vi um jogo de futebol feminino entre Barcelona
x Real Madrid, e o que chamou atenção foram
os gols. Cada erro, principalmente das goleiras,
imperdoáveis para quem faz força para igualar o
nível do futebol masculino...
Depois de vencer o Mundial de basquete, o
Flamengo recebe as finais no Rio, do Super 8, das
Américas. Espero ótimos jogos da elite do esporte.
Muito boa a volta da Ferrari ao podium e na
disputa do título da Fórmula 1 nesse ano. Agora
a disputa vai ferver, e espero que Hamilton volte
a ter um carro competitivo para esquentar mais
ainda essa temporada.
Gil Baiano, aquele meu amigo que vive no
Clipper no Leblon, começou a coçar a cabeça
quanto ao novo mister do Flamengo: o time domina, pressiona, mas se movimenta pouco para
conseguir chegar ao gol...
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