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TOSSE

tosse é um mecanismo de defesa natural
ou reflexo do aparelho
respiratório que surge
em consequência de
um processo irritativo
das vias aéreas e que
possibilita expelir alguma
coisa que esteja dentro
das vias respiratórias superior ou inferior. A tosse
pode ser seca, quando
não há a presença de
catarro ou muco ou produtiva quando existe um
aumento da secreção
das vias respiratórias.
Na tosse produtiva a
secreção brônquica se
movimenta e eliminada.
Este dado é importante
por que muitas vezes no
orienta qual a causa da
tosse.
Embora a tosse seja
uma das queixas mais
comuns no consultório dos pneumologistas,

especialmente nos meses mais frios do ano,
muitas pessoas não a
consideram um problema
que mereça uma visita
ao médico. Aproximadamente 8% da população
mundial convivem com
essa condição em algum
momento da vida especialmente nas grandes
cidades onde a exposição a agentes irritantes
aumenta o risco do seu
aparecimento.
A causa mais frequente da tosse é uma
infecção por vírus ou
bactérias especialmente
nos meses frios do ano.
A rinite, poluição, baixa
umidade do ar, agentes
químicos e a fumaça
do cigarro também são
causas de tosse. O fumo
é a principal causa da
tosse porque aumenta
o volume de muco pro-

duzido pelos brônquios
secundário a lesão da
mucosa do brônquico pelos agentes agressores
presentes na fumaça da
queima do tabaco.
Outras causas importantes são as sinusites, síndrome do gotejamento pós-nasal,
as asma, o enfisema
pulmonar, a bronquite
crônica, o refluxo gastro-esofágico, infecções
respiratórias virais ou
bacterianas e alguns
medicamentos utilizados
no tratamento da hipertensão arterial. Alguns
sintomas associados à
tosse podem ajudar a
esclarecer a sua causa:
secreção nasal (coriza);
sensação de secreção
que escorre no fundo
da garganta; chiado no
peito ou falta de ar; queimação no estômago ou
gosto amargo na boca;
e a presença de sangue
no catarro.
O aspecto da secreção da tosse é útil para o

seu diagnóstico. Assim,
tosse com expectoração aquosa e clara, está
associada a alergias,
infecções virais, asma
ou irritação causada pelo
fumo. Secreção mais
espessa, de cor amarelada ou esverdeada,
pode indicar bronquite,
sinusite ou pneumonia.
A expectoração marrom
ou avermelhada, indica
a presença de sangue e
sugere infecções graves,
como a pneumonia, a
tuberculose ou o câncer
do pulmão.
Outras causas de
tosse são: laringite, enfisema pulmonar, fibrose cística, entre outras.
O tratamento da tosse
depende diretamente
de que seu diagnóstico
seja bem estabelecido
e a causa inteiramente
determinada. A tosse de
longa duração, acima
de 3 semanas, é preocupante e deve levar o
paciente a procurar um
pneumologista.
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Em Petrópolis dados apontam movimento crescente
de casos de Cânceres de Cabeça e Pescoço

F

oi publicada no Diário Oficial da União
do dia 25/04, a lei de nº
14.328, que institui o julho como o mês nacional
do combate ao câncer
de cabeça e pescoço.
O objetivo é reforçar a
prevenção e incentivar
a busca por tratamento precoce, do quinto
tipo de câncer que mais
acomete os brasileiros,
segundo o INCA.
Os tumores nesta região, abrangem a língua,
a boca, a laringe, a faringe, os seios paranasais
e a cavidade nasal, as
glândulas salivares, os
ossos da face, a pele e
a tireoide. Na maior parte
das vezes, a doença se
manifesta de forma silenciosa e os casos são
descobertos em estágio

EXPEDIENTE:

avançado, dificultando o
tratamento.
Segundo os especialistas o acompanhamento com o odontologista
e otorrino, além do monitoramento de nódulos
e caroços na língua ou
boca, podem auxiliar
muito na diminuição dos
registros de câncer.
“A doença pode se
manifestar de várias formas e na maior parte dos
casos, está relacionada
ao uso do álcool e do
tabaco, o que acaba
inclusive agravando o
estado de saúde dos
pacientes e em muitas
situações, impedem que
as cirurgias sejam realizadas, restando apenas
a quimio e radioterapia
como tratamentos. Os
estudos mostram que

o abandono do uso do
cigarro e seus derivados têm grande impacto
nesse desenvolvimento
e como fica a sobrevida
diante disso”, explica o
Radio oncologista, Daniel Pryzbysz.
Em Petrópolis, os
dados apontam um movimento crescente nos
últimos três anos. Em
2019 foram 166 casos
diagnosticados e tratados no Centro Regional
de Radioterapia, que
atende pacientes de toda
a Região Serrana, Sul e
Baixada Fluminense. Os
números se mantiveram
em alta no ano seguinte,
com 251 registros e mesmo diante da pandemia,
com o abandono de muitos tratamentos, foram
206 pessoas submetidas

às sessões de radiação.
“Nestes casos as
sessões duram, em média, 30 dias com o uso
de mais ou menos quinze minutos de radioterapia. Sempre poupando
os órgãos que ficam
nestas áreas, que são
muitos e precisam ser
protegidos. O tratamento é feito de forma localizada e pode ser, inclusive, curativo. Nos últimos
anos, as novas técnicas
de IMRT – Radioterapia
de intensidade modulada, ajudaram muito
na redução dos efeitos
colaterais, como a esofagite, inflamação das
mucosas e problemas
de salivação”, detalha o
Dr. Daniel, que também
é o diretor técnico da
RadioSerra.

O Itaipava Tênis Clube está localizado
no meio das montanhas, em um dos
melhores climas da região serrana.
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Bauernfest de 2022 confirmada para agosto
A

data da Bauernfest
de 2022 já está definida: de 12 a 28 de agosto. A decisão foi tomada
em reunião entre a Prefeitura, o empresariado (do
comércio e do turismo),
o segmento cervejeiro,
os grupos folclóricos
germânicos e a Câmara
Municipal.
O novo calendário,
decidido coletivamente,
buscou contemplar todos
os setores envolvidos
com a festa. Um adiamento em relação à data
tradicional (fim de junho
e início de julho) para que
todos possam se preparar
para garatir uma grande
festa para a cidade.
Ao mesmo tempo,
uma data que não conflita com outros eventos
(como o Rock in Rio,
por exemplo, que será
realizado na primeira

Foto: Divulgação

quinzena de setembro). E
ainda ocupa um mês que
tradicionalmente tem baixa
ocupação hoteleira.
A festa começará no
dia 12, e a participação
dos grupos folclóricos começará no dia 19. Assim,
os grupos terão mais uma
semana para se preparar
para a Bauernfest.
Esta será a primeira
edição presencial da festa
após o início da pandemia
da covid-19. Em 2020 a

Bauernfest não foi realizada e, no ano passado,
ela aconteceu de forma
remota.
Entre os participantes
da reunião, realizada no
Centro de Cultura Raul
de Leoni, no Centro, estavam: a secretária de
Turismo, Silvia Guedon;
a presidente do Instituto
Municipal de Cultura,
Diana Iliescu; o presidente
do Sicomercio (Sindicato
do Comércio Varejista

de Petrópolis), Marcelo
Fiorini; a presidente da
Arte (Associação da Rua
Teresa), Denise Fiorini; o
presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Petrópolis, Cláudio
Mohammad; o presidente
da Câmara Municipal,
vereador Hingo Hammes; e o presidente da
Associação dos Grupos
Folclóricos Alemães de
Petrópolis (AGFAP), Marcos Carreiro.
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Petrópolis está há 35 dias sem
registrar óbitos por covid-19

M

unicípio não registra mortes por
covid-19 há mais de um
mês. O último óbito confirmado foi no dia 29 de
março de uma idosa de
65 anos. Neste momento, também não existem
mortes suspeitas sendo
analisadas. Além disso,
apenas cinco pessoas permanecem internadas em
leitos da rede privada na
cidade. Dois deles estão
em leitos clínicos e os
outros três permanecem
internadas em UTIs.
De acordo com o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, a vacinação
aliada a manutenção das
medidas de proteção,
como uso de máscaras,
álcool em gel e distanciamento social permitiram
esses dados positivos.

“Os petropolitanos
entenderam, principalmente, o quanto é importante tomar a vacina. Neste momento, já chegamos
a 97,6% da população
vacinável atendida com a
primeira dose e 90% com
a segunda. Agora, é fundamental seguindo com
a vacinação que agora,
inclusive, não é mais necessário o agendamento
para receber o imunizante”, explicou o secretário.
A primeira dose do
imunizante também já
chegou a mais de 18 mil
crianças com idade entre
5 e 11 anos e a 10.367
foram imunizadas com
a segunda dose, o que
representa, respectivamente, 69,4 e 39,98 de
cobertura do público vacinável desta faixa etária.

Estado e município unificam pagamento do Aluguel Social
O
governador Cláudio Castro anunciou
uma série de ações para
facilitar e desburocratizar
o pagamento do Aluguel
Social às famílias de Petrópolis que perderam os
imóveis durante as chuvas
que atingiram a cidade em
fevereiro e março deste
ano. Estado e Prefeitura
de Petrópolis assinaram
um acordo para unificar o
pagamento do benefício.
O governo vai re-

passar os recursos para
a prefeitura realizar o
pagamento às famílias.
O valor será definido
a partir do número de
famílias que têm direito
ao auxílio. Além disso,
pessoas que já estavam
recebendo o benefício
continuam incluídas no
programa.
Famílias que solicitaram o benefício deverão
fazer a revalidação do cadastro. Em contrapartida,

o Governo do Estado e a
prefeitura irão acelerar a
liberação dos laudos da
Defesa Civil Municipal,
um dos principais documentos para garantir o
Aluguel Social.
O governador anunciou que, no mês de maio,
vão ser realizados os mutirões para que aqueles que
estejam com pendências
nos cadastros possam revalidar os dados e ter
acesso ao Aluguel Social.

PMP e Iphan dialogam sobre Palácio de Cristal

O

aval às obras de reforma do Palácio de
Cristal foi reafirmado à
Prefeitura pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Em reunião no escritório
técnico do Iphan na Região Serrana, no Centro,
o secretário municipal
de Obras, Habitação e
Regularização Fundiária,
Almir Schmidt, expôs o
andamento dos trabalhos

ao representante regional do instituto, Thiago
Fonseca, reforçando o
diálogo retomado junto
com o reinício da reforma, no início de abril.
O projeto de reforma
abrange serviços internos
e externos.
Na edificação, o
trabalho inclui a recuperação da instalação
elétrica, cobertura e piso,
assim como a pintura da

estrutura de ferro; fora,
a restauração do jardim
e a melhoria dos passeios. Além de atender
aos requisitos de acessibilidade para pessoas
com deficiência, as obras
vão melhorar a segurança
e o conforto dos visitantes na parte externa,
com substituição do piso
de saibro por pavimento de fulget, feito com
granulado de pedras.
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Pix Day APPO: com apenas R$ 1 você já ajuda

O
De Grão em Grão e Petrópolis agradecem!

O

projeto social De Grão
em Grão promoveu
uma bela campanha de
apoio às vítimas das chuvas
em Petrópolis, levando
ajuda para a re-instalação
de 150 famílias. Foram
arrecadados/comprados e
doados eletrodomésticos,
móveis, cestas básicas, kits
de limpeza, kits de higiene
pessoal, enxovais de bebê,
fraldas geriátricas, jogos
de panelas, roupa de cama
e banho e muito mais, para
ajudar quem perdeu sua
casa e seus pertences nas
chuvas de 15/2.
Numa parceria com
a ONG Moradia e Cidadania, de funcionários da
Caixa, o Grão fez toda a
logística, cadastramento e
entrega às famílias de 41
geladeiras, 32 fogões, 26
camas de casal, 17 camas
de solteiro e 16 bujões de
gás comprados pela ONG.
Foram comprados
pelo Grão em Grão e doados: 8 Fogões, 7 geladeiras, 23 jogos de panelas,
24 armários de cozinha,
18 tanquinhos, 2 camas

A

Foto: Divulgação

de casal, 18 camas de solteiro, 5 colchões de solteiro, 1 colchão de casal,
1 beliche, 1 Triliche,10
travesseiros, 10 cômodas,
4 Guarda-roupas, 6 sofás,
1 mesa com 4 cadeiras e
5 nebulizadores. Também
foi adquirido material para
fraldas geriátricas (forro),
produzidas por voluntários
na sede do projeto social,
em Nogueira. As famílias
cadastradas foram visitadas
por paroquianos para saber
suas reais necessidades.
O Grão recebeu o equivalente a 50% do valor arrecadado no Leilão de Arte
Amigos por Petrópolis, organizado por Heloisa Amaral Peixoto, Jimmy Bastian

Pinto, Nathan Gazineu,
Ana Maria Souza Lima e
Miguel Salles. Esse valor
somado à arrecadação
direta do Grão viabilizou
a campanha.
A Federação de Golfe
do Estado do Rio de Janeiro reverteu a arrecadação
integral das inscrições do
Campeonato Aberto de duplas realizado no Petrópolis
Golf Club em 125 cestas básicas destinadas às vítimas
das chuvas em Petrópolis e
distribuídas pelo Grão
Nosso muitíssimo obrigado a cada um que participou da campanha pela ajuda
solidária trazendo alento
à comunidade da cidade.
Petrópolis agradece!

que você faz, hoje em
dia, com R$1,00? Aí
na sua cabeça a resposta
deve ter sido: Nada ou
quase nada! Mas imagine
se somando forças - e
reais, conseguíssemos colaborar para manter uma
Instituição que, há quase
três décadas, muda a vida
de pessoas em tratamento
de câncer. Pois, sim, estamos falando da APPO e do
Pix Day APPO.
No dia 1º de Maio, Dia
do Trabalhador, a APPO
vai promover o primeiro
Pix Day APPO, para que
todos possam contribuir
para a manutenção do
trabalho oferecido pela
Instituição.
A ideia é que o Pix
Day se repita no primeiro
dia de todos os meses, para
que as pessoas que puderem contribuam com esse
valor simbólico e, todos
os meses, o dinheiro vai
ser empregado no paga-

Ana Cristina Mattos - Presidente Voluntária da APPO.

mento das contas fixas
da Associação, como luz
e telefone.
A APPO é mantida 100% por meio de
doações, que são captadas por meio do telemarketing e chegam de
diversas formas, como
comida, materiais de higiene e limpeza, entre
outros itens. Alguns colaboradores ajudam a

Instituição também com
valores em dinheiro que
cobrem o pagamento dos
funcionários e das contas
da Instituição. Porém,
nos últimos anos, com a
Covid-19, e nos últimos
meses com as chuvas que
atingiram Petrópolis a
arrecadação caiu drasticamente, colocando em
risco até a continuidade
do trabalho da APPO.
Foto: Divulgação

“Setembro Verde”

Câmara Municipal aprovou no dia 19/04, Projeto de Lei de autoria da
vereadora Gilda Beatriz que institui o “Setembro Verde”, campanha
municipal anual que visa conscientizar e estimular a inclusão social de pessoas com deficiência no município. A data foi escolhida de forma a englobar
o dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A
proposta é que, durante o mês, o município promova palestras, seminários
e ações para promover a discussão sobre o tema.
O Projeto de Lei, agora, será encaminhado ao Poder Executivo para sanção.

Foto: Divulgação

O

s petropolitanos Mario Vilhena, Gilberto
Monteiro e amigos, relaxando e curtindo o Carnaval
fora de época, com churrasco e musica ao vivo, no
condomínio Florestinha,
em Tamoios /Cabo Frio.
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Trilha é atração para petropolitanos
e turistas na Casa de Petrópolis

Foto: Divulgação

U

ma trilha de 116 metros
de extensão que havia
sido tomada pelo mato já
pode ser acessada gratuitamente pelo público da Casa
de Petrópolis Instituto de
Cultura. No trajeto, poderão
ser vistos espécies nativas da
Mata Atlântica, com árvores
centenárias cujo tamanho
monumental se torna um
atrativo à parte.
Localizado ao lado direito
de quem olha para a fachada
do imóvel, a trilha faz parte do
conjunto botânico elaborado
pelo paisagista Auguste Glaziou – também responsável
por jardins como o da Quinta

da Boa Vista, por exemplo. Ela
foi encomendada no século
XIX pelo proprietário original
da Casa, José Tavares Guerra.
“Esse era um espaço que

já existia e que havia sido
tomado pelo mato. Fizemos
a limpeza e adequação para
que o visitante possa apreciar
as belíssimas espécimes do
local. É mais um atrativo para
quem vem conhecer a casa”,
explica a diretora executiva
do espaço, Rachel Wider.
Trilha de fácil acesso,
nela, o visitante pode apreciar também espécies de
orquídeas, bromélias, samambaias, e uma diversidade de pássaros e aves, como
jacutingas, sabiás, saracuras, canários, bem-te-vis,
sanhaços, e outros animais
como esquilos e macacos.
A Casa de Petrópolis
fica no Centro Histórico,
no número 716 da Avenida
Ipiranga. O visitante pode
acessar a trilha a partir das
10h e até às 16h, obedecendo às regras do espaço como
a não remoção de mudas e
amostras local.
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Seleção Sub-17 da LPD representará Petrópolis no Estadual

P

etrópolis será representada mais uma vez
no Campeonato Estadual
de Ligas da Federação
de Futebol do Estado do
Rio de Janeiro (FERJ)
sub-17, pelo time da Liga
Petropolitana de Desportos
(LPD). A equipe da Cidade Imperial conquistou o
título da etapa da região
serrana da competição em
2017. A LPD anunciou os
atletas convocados e a comissão técnica da seleção
petropolitana.
Além dos atletas convocados, a LPD anunciou
a comissão técnica que
ficará responsável pela

Foto: Divulgação

O Brasileirão começou meio confuso devido
a mistura que temos de jogos dele: Libertadores,
Copa do Brasil e Sul Americana. Como ainda estamos na fase de grupos dessas copas, a quantidade de jogos é enorme e os times tendo que se
preservar acabam perdendo pontos importantes.

preparação e comando
da seleção. Durval Goulart será o supervisor de
seleções, acompanhado
de Gabriel Santinon, que
será o supervisor técnico. Vitor Machado será o
treinador da seleção e terá

como seu auxiliar Felipe
Andrade. Deslande Neto
será o preparador físico da
equipe. A preparação para
a competição que começa
em maio, deve ser iniciada
já na próxima semana.
O Campeonato Es-

tadual de Ligas da FERJ
reúne as cidades do Estado
do Rio de Janeiro, representadas pelas Ligas municipais, divididas por etapas
regionais. Os campeões
por região avançam para
a disputa da fase estadual.

CICATRIZ

Estavam um portugues, um inglês e
um americano, discutindo sobre suas
cicatrizes quando o americano levantou a perna da calça e mostrou uma
dele dizendo:
- New York city!
O inglês por sua vez, tirou a camisa
e mostrou a sua cicatriz maior ainda:
- London city""
Para não ficar de fora, o português
abre a camisa e aponta para a barriga
dizendo:
- "Apendicity!"
***

Compatibilidade

Uma mulher envia ao juiz uma petição
pedindo divórcio, e o juiz a questiona:
— A senhora tem certeza do que esta
pedindo? A senhora quer divórcio por
compatibilidade de gênios? Não seria
o contrário?
— Não, meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. Eu gosto de cinema,
o meu marido também, eu gosto de ir
a praia e ele também, eu gosto de ir
ao teatro e ele também, eu gosto de
homem e ele também!
***

TOMBO

Um bêbado ia andando pela rua com
uma garrafa de cachaça no bolso de
trás. De repente ele tropeça numa
pedra e se esborracha no chão, põe
a mão na perna e sente que esta
molhada.
Assustado ele fala.... Oh, meu Deus!!
Tomara que seja sangue.

Flamengo, Corinthians e Atlético-MG, com as
mudanças de técnico,s ainda estão em fase de
construção mas devem ser, junto com o Palmeiras,
os que disputarão o título no final…
Por falar em construção o Fla tem que resolver
problemas com a lateral direita e seus volantes,
que destoam muito do resto do time. Com isso a
saída de bola, fundamental no esquema do técnico
Paulo Sousa, fica prejudicada e acaba dificultando
o ataque em geral.
Fluminense perdeu o inconsistente Abel e
trouxe para técnico o bruxo Diniz. Bruxo por que
até hoje não deu certo. Com seu futebol que o time
joga bonito e perde, sempre…
A graça da Copa do Brasil é o imponderável.
Ano passado o poderoso Palmeiras foi desclassificado pelo CRB de Alagoas, fraquíssimo. Esse
ano o Fla levou um time reserva pra jogar no Piauí
mas, embora tenha vencido, levou sufoco do Altos
e ainda tomou um golaço de bicicleta.
Liga dos Campeões da Europa na fase final e
com muita emoção. Jogos muito emocionantes,
com times de alto nível, o que não poderia ser
diferente. Mesmo com o Bayern tendo sido eliminado de forma surpreendente, os demais estão
dando um show e corre um grande risco da final
ser inglesa… Se o Vini Jr. e Benzema deixarem…
NBA e NBB na fase de semifinais com jogos
bastante interessantes. Em relação a NBA vale à
pena perder algumas horas de sono para acompanhar os jogos, realmente equilibradíssimos e
de alto nível técnico. Ainda não dá pra assegurar
quais times farão a grande final.
Na NBB o Fla e Franca são os melhores times,
embora o Minas tenha ganho o super 8 e o São
Paulo Copa das Américas… Afinal vai ser entre
dois desses quatro times.
Segundona vai pegando fogo e dos times grandes apenas o Vasco ainda tem bastante dificuldade
em somar pontos. O time é muito fraco.
Fórmula 1 esse ano não deverá ter Hamilton
disputando títulos, mas em compensação tem a
Ferrari de volta a ter um brilho especial.
Foi muito legar ter uma fase da Copa do Mundo
de Mountain Bike em Petrópolis. Melhor que tudo
correu bem, sem atropelos e ganhou votos para
que permaneça no calendários nos próximos anos.
Faltam seis meses para a Copa do Mundo de
futebol. Você está acreditando no título?
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