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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

HEMOPTISE OU EXPECTORAÇÃO 
COM SANGUE

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

Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp

A hemoptise é a expec-
toração com sangue, 

proveniente da árvore 
respiratória, que acon-
tece durante a tosse. A 
hemoptise pode ser um 
sinal relacionado a várias 
doenças pulmonares ou 
cardíacas, algumas sim-
ples outras mais graves. A 
expectoração com sangue 
durante muitos anos foi 
sinônimo da tuberculose 
pulmonar avançada. Mas, 
atualmente ela divide sua 
importância com o câncer 
do pulmão e as doenças 
inflamatórias crônicas dos 
pulmões. 

Outras causas de he-
moptise além das já descri-
tas  são: bronquites (aguda 
ou crônica), pneumonias, 
hipertensão pulmonar, 
estenose mitral, embolia 
pulmonar, bronquiectasia, 
o uso de anticoagulantes, 
entre outras.  Em crianças 

é frequente a associação 
da hemoptise com a aspi-
ração de corpos estranhos.  
A presença de sangue no 
escarro ou escarrar sangue 
vivo faz com que o paciente 
procure assistência médica 
imediata. 

Uma história clínica 
cuidadosa deve ser to-
mada desses pacientes e 
pode ajudar na diferencia-
ção entre duas condições 
às vezes muito parecidas: 
a hemoptise e a hematê-
mese que é o sangue ver-
tido pela boca proveniente 
do sistema gastrointesti-
nal.  A radiografia do tórax 
frequentemente ajuda no 
diagnóstico da hemoptise 
mas ela deve ser comple-
mentada pela broncofi-
broscopia (a endoscopia 
da árvore brônquica) e a 
tomografia computadoriza-
da do tórax. Em conjunto, 
são capazes de identificar 

a causa do sangramento 
em até 93% dos casos.  A 
broncofibroscopia é útil na 
diferenciação da origem 
do sangramento e na iden-
tificação da zona possível 
do sangramento. 

Os sangramentos volu-
mosos devem levar a ime-
diata internação hospitalar 
do paciente. O risco nestes 
casos é a asfixia e a morte 
pela inundação pulmonar 
por grandes quantidades 
de sangue. Desse modo, 
devemos ter em mente 
que a hemoptise volumo-
sa deve ser tratada como 
uma emergência médica. 
O tratamento da hemoptise 
se baseia na imediata iden-
tificação de sua causa. O 
tratamento de sua causa é 
fundamental para o suces-
so do seu tratamento. 

A utilização de medi-
cações antitussígenas não 
deve ser utilizada porque 
podem inibir a tosse que 
é um meio de eliminação 
de secreções ou de corpos 
estranhos que estejam 
obstruindo a árvore brôn-
quica.  Naqueles pacientes 
clinicamente estáveis a 

fisioterapia respiratória 
pode ser útil na expulsão 
de coágulos sanguíneos.  

Coágulos maiores po-
dem ser removidos com 
o auxílio da broncofibros-
copia. As hemorragias 
oriundas de vasos mais 
calibrosos podem exigir 
intervenções mais agres-
sivas como a embolização 
da artéria brônquica que 
é a oclusão do vaso que 
está sangrando através 
da cateterização da artéria 
brônquica.  Nos casos mais 
graves, às vezes é neces-
sário o uso de um pro-
cedimento cirúrgico para 
interromper a hemorragia.  
Finalizando, a hemoptise 
é uma emergência médica 
associada a 30% (50% de 
taxa de mortalidade). 

A abordagem multi-
profissional, associando-
-se cuidados de médicos 
intensivistas, pneumolo-
gistas, broncoscopistas, 
cirurgiões de tórax e ra-
diologistas, resultará em 
menores taxas de mor-
talidade no manejo dos 
pacientes com hemoptises 
volumosas.

  

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

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

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

O Brasil recebeu, a se-
mana que passou 

a poderosa, inesperada 
(para nós brasileiros) visita 
do senhor Elon Musk, o 
bilionário do momento. 

Homem que compra 
tudo e constrói obras faraô-
nicas como foguete Space 
X, para viagens de 15 
minutos ao espaço sideral; 
o carro elétrico o qual ele 
chamou de Tesla em uma 
merecida homenagem ao 
cientista croata Nikola Tes-
la que com seus inventos 
deu um grande impulso 
ao desenvolvimento sócio 
econômico e cientifico ao 
progresso mundial. 

Elon Musk é o mais 
recente exemplo do que 

A INSOLITA VISITA DE 
ELON MUSK AO BRASIL!

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

seja uma pessoa podero-
sa economicamente. Uma 
simples opinião dele pode 
refletir e influenciar o mer-
cado de ações em nível 
internacional como por 
exemplo o anúncio que fez 
da compra da rede social 
Tweeter e com isso fez 
com que as ações dessa 
empresa dessem um salto 
na cotação das avaliações 
de seus ativos, ainda que 
virtuais ao mesmo tempo 
em que fez com o valor das 
mesmas despencassem ao 
anunciar que estava a pon-
to de desistir da compra.

Uma pessoa  com 
esse poder todo, chega 
a um ponto a se assumir 
como um quase Deus a 

ponto de querer interferir 
em tudo como se ele tudo 
pudesse apesar de poder 
muito.

Segundo dizem, oficio-
samente, que a visita dele 
se deve a uma preocupa-
ção objetiva com o meio-
-ambiente, da Amazônia.  

Particularmente, sinto 
que a visita dele, relativa-
mente à Amazônia, não 
tem objetivamente nada 
a ver com a floresta em 
si, mas com o subsolo da-
quela região que é muito 
rico, como sabemos, es-
pecialmente a quantidade 
de ouro que há naquela 
região. Os garimpeiros 
clandestinos que o digam. 
As toneladas de ouro re-
tirados daquela área são 
astronômicas compara-
da aos demais locais do 
planeta. 

A grande verdade é 
que a visita dele represen-
ta um ponto de confiança 
especial na nossa estrutura 
como país pelos valores 

que temos em abundan-
cia como terra, água, 
sol e uma população 
maravilhosa e de pouca 
exigência e muitos outros 
valores.

Quanto  ao meio 
ambiente, tenho dúvi-
das de que ele esteja 
disposto a canalizar os 
seus bilhões para cuidar 
sozinho de uma região 
do tamanho da Espa-
nha ou Portugal, uma 
região que não tem es-
tradas, hospital, escolas 
e infraestrutura básica, 
onde ele teria que im-
plantar tudo isso para ter 
um retorno em mais de 
50 anos à frente!

Acho que a visita 
dele, à Amazônia se for 
despretensiosa, será 
abençoada e louvada! 
Do contrário ele pode 
vir para aplicar as suas 
motivações em outros 
segmentos que também 
precisam dos seus valo-
res financeiros!

Mais informações (24) 2222 2019 
(24) 98839-7916

itc@compuland.com.br

Venha nos conhecer, agende 
a sua vista.Você vai adorar!

Dia 12 de junho dia 
dos Namorados!
Traga seu amor para 

almoçar no clube mais 
charmoso da serra!
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A Secretaria de De-
fesa Civil anteci-

pa parte das ações do 
Plano Inverno (lançado 
neste  mês de junho ) 
e já conta com equi-
pe especializada para 
o suporte ao combate a 
incêndios florestais. Nos 
últimos dias, os agentes 
atuaram em apoio ao 
Corpo de Bombeiros 
em focos de incêndio 
registrados em Itaipava, 
Provisória e Caxambu. 
As equipes também já 
retomaram as Rondas 
Preventivas, que nes-
se período ajudam na 
identificação de focos 
de fogo em vegetação, 

Defesa Civil retoma apoio ao combate a incêndios florestais
além de conscientização 
da população.

Neste fim de sema-
na, as Rondas Preven-
tivas foram realizadas 
em Cascatinha, Corrêas, 
Itaipava, Pedro do Rio 
e Posse. “Agora vamos 
unir nossos esforços para 
um novo momento. Va-
mos atuar com frentes 
principalmente na cons-
cientização da população 
sobre os cuidados que 
são necessários nessa 
época”, destacou o pre-
feito Rubens Bomtempo. 

A Defesa Civil pas-
sa a atuar com equipe 
especializada na rea-
l i z ação  das  Rondas 

Preventivas e apoio ao 
combate a incêndios. 

O secretário reforça 
que em muitos casos o 
fogo se alastra por con-
ta da queimada de lixo 
verde. “Existe maneira 
correta para o descar-
te desse material e, no 
entanto, verificamos que 
muitas vezes as pessoas 
optam por queimar o lixo 
verde por desconhecerem 
o serviço que o municí-
pio oferece. A queimada 
dessa vegetação seca 
oferece grande risco, 
pois estamos entrando 
numa época de clima 
mais seco, que contribui 
em muito para que o fogo 

se alastre, colocando 
vidas em risco, além de 
degradar o meio ambien-
te”, explicou Kempers.

A retirada do lixo ver-
de pode ser solicitada por 
meio do serviço oferecido 
pela COMDEP, por meio 
do Disque Entulho, pelo 
número 2243-7822. “Es-
tamos com esse serviço à 
disposição da população 
para a retirada desse 
material de forma segu-
ra”, destacou o diretor da 
COMDEP, Léo França. 
Alertas sobre focos de 
incêndio podem ser feitas 
pelos telefones da Defesa 
Civil (199) ou Corpo de 
Bombeiros (193).

A Prefeitura, por meio do 
Instituto Municipal de 

Cultural (IMC) e da Secre-
taria de Turismo, inicia as li-
citações para a realização da 
XXXIII Bauernfest – Festa 
do Colono Alemão, que 
este ano acontece entre os 
dias 12 a 28 de agosto.  Os 
pregões acontecem neste 
mês de junho e são para as 
contratações das empresas 
que ficarão responsáveis 
pela distribuição do salsi-
chão, chope, atrações cul-
turais e patrocínio. Também 
será realizada a licitação das 
barracas.

“Todas as secretarias 
envolvidas estão se pre-
parando para realizar a 
Bauernfest. As obras no 
Palácio de Cristal estão 
quase prontas para re-
ceber a Bauer, que vai 
mostrar toda a nossa 
resiliência. A Festa do 
Colono Alemão é o nosso 

maior evento e estamos 
empenhados em promover 
uma grande festa”, co-
mentou o prefeito Rubens 
Bomtempo.

Além das licitações 
para a realização da festa 
mais tradicional da cidade, 
a Prefeitura também vai 
abrir inscrições para o 
concurso da rainha e prin-
cesas da Bauer. O cadas-
tramento deverá ser feito 
online e a eleição será no 
dia 25 de junho, com local 
ainda a ser definido.

“Vamos fazer uma 
festa muito bonita, com a 
cidade de braços abertos 
para moradores e turistas 
aproveitarem o melhor da 
Bauernfest. São muitos 
desafios para realizar a 
festa, mas todos estão em-
penhados na organização 
da nossa maior festa”, dis-
se a secretária de Turismo, 
Diana Iliescu.

Iniciadas licitações para a 
realização da Bauernfest

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação Conferindo uma opor-
tunidade de qualifi-

cação profissional gratui-
ta à população fluminen-
se, o Senac RJ oferece 
1.200 vagas gratuitas nos 
cursos Técnico em Ad-
ministração e Técnico em 
Logística do Senac EAD. 
As aulas acontecem na 
modalidade de educação 
a distância, uma opção 
flexível e eficiente para 

quem pensa em investir 
no aprimoramento aca-
dêmico e profissional. As 
vagas gratuitas são ofer-
tadas através do Progra-
ma Senac de Gratuidade 
(PSG) e destinam-se a 
pessoas com renda fa-
miliar per capita de até 
dois salários-mínimos. As 
inscrições devem ser fei-
tas pelo site https://www.
ead.senac.br/gratuito, até 

o dia 6 de junho.  
Para se candidatar às 

vagas, é preciso ter renda 
familiar per capita de até 
dois salários-mínimos 
federais, na condição de 
alunos matriculados ou 
egressos da educação 
básica e trabalhadores 
empregados e/ou desem-
pregados; ter a partir de 
16 anos de idade e estar 
cursando no mínimo o 2º 

ano do Ensino Médio.  
O resultado da sele-

ção será divulgado até 
7 de junho, no Portal 
EAD (https://www.ead.
senac.br/), quando será 
necessário o envio da 
documentação para efe-
tivação da matrícula, 
conforme orientações do 
edital: http://ww2.sena-
cead.com.br/pdf/EDI-
TAL_PSG_2022.002.pdf.

A Câmara Municipal 
avaliou, em audiência 

pública realizada no dia 
31/05,  o Cumprimento das 
Metas Fiscais do 1º Quadri-
mestre 2022. O encontro, 
que tem como objetivo ex-
por o emprego dos recursos 
públicos em nosso municí-
pio, foi conduzido pelo ve-
reador Fred Procópio (PL), 
presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento da 
Casa Legislativa e contou 
com a presença dos verea-
dores Hingo Hammes, Dr. 
Mauro Peralta, Ronaldo 
Ramos, Domingos Protetor, 
Yuri Moura e Gil Magno. 
Representando a Prefei-
tura estavam presentes o 
Controlador Geral do Mu-

nicípio, Thiago Mesquita 
Gibrail, o Contador Geral 
do Município, Juarez dos 
Reis Borges, e Alexsander 
Silva, Assessor Especial de 
Gestão Fazendária. 

Os dados mostraram 
que o Município arrecadou 
com Tributos Municipais 
até o 1º Quadrimestre 2022 
mais de 88 milhões de reais 
com IPTU e pouco mais de 
31 milhões com ISS. A des-
pesa empenhada com saúde 
chegou a 36% e a 30% com 
educação. Já as despesas 
liquidadas foram de cerca 
de 33% com saúde, 22% 
com educação e 9% com 
saneamento básico. 

As despesas com pes-
soal do Executivo, no pe-

ríodo de maio de 2021 a 
abril de 2022 não chega-
ram a atingir nem o limite 
de alerta previsto, ficando 
em R$ 598.871.998,03, 
assim como as despesas 
com pessoal do Legisla-
tivo, que chegaram a R$ 
20.991.906,60. 

Ao ser questionado 
quanto o Município deixa 
de arrecadar com a renún-
cia fiscal dos contribuin-
tes atingidos pelas chuvas 
Alexsander Silva informou 
o valor em torno de 12 mi-
lhões de reais. 

O vereador Fred Procó-
pio afirmou que percebeu 
um repasse de suplemen-
tação orçamentária que 
tirou da saúde para cobrir 

aluguel social e perguntou 
como a Fazenda enxerga 
essa questão ao longo dos 
anos. “Com relação ao 
remanejamento de quatro 
milhões: tecnicamente fa-
lando, a saúde recebe dois 
tipos de recursos vistos por 
fonte, os específicos para 
aplicações de saúde e os re-
cursos ordinários, este não 
está vinculado. No caso, 
essa movimentação foi 
um recurso excedente que 
a saúde recebe para poder 
complementar (ele é gené-
rico, não é específico) e está 
dentro do caixa. Como se 
trata de remanejamento, a 
questão de fluxo está resol-
vida”, finaliza o Contador 
Geral do Município.

Senac abre vagas gratuitas em cursos técnicos em EAD

Audiência pública na Câmara de Vereadores avaliou 
cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre
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O presidente do Sindi-
cato das Confecções 

de Petrópolis (Sindcon), 
Addison Meneses, rece-
beu no dia 24/5 a Medalha 
do Mérito Industrial do 
Rio de Janeiro durante as 
comemorações do Dia da 
Indústria, realizadas na 
sede da Firjan, na capital. 

A comenda,  que é 
concedida desde 1965, 
condecora  personal i -
dades  que tenham se 
destacado na defesa da 
indústria fluminense e 

O Museu Imperial apre-
senta a exposição “O 

Olhar germânico na gênese 
do Brasil”. A exibição é 
resultado de um esforço 
coletivo iniciado com o ge-
neroso gesto do casal Maria 
Cecília e Paulo Geyer, que, 
em 1999, doou ao Museu 
Imperial, sua coleção de arte 
e a casa que a abriga, loca-
lizada no bairro carioca do 
Cosme Velho. Em 2014, a 
Coleção Geyer foi tombada 
pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan), tornando-se Pa-
trimônio Cultural do Brasil.

São 4.255 itens dividi-
dos em pinturas, gravuras, 
desenhos, mapas, livros 
de viagem e objetos, os 
curadores Maurício Vicen-
te Ferreira Júnior, diretor 
do Museu Imperial, e Ra-
fael Cardoso, o historiador 
de arte, selecionaram 200 
obras (dentre as quais, al-
gumas peças do acervo 
do Museu Imperial), para 

reconstituir parte da contri-
buição germânica (alemães, 
austríacos e suíços) no pro-
cesso de formação cultural 
do Brasil do século XIX.

A exposição estará 
exposta até 7 de agosto, 
sob patrocínio da Unipar, 
através da Lei de Incentivo 
à Cultura.

O Museu Imperial 
funciona de terça a do-
mingo, das 10h às 18h,  
com o fechamento da 
bilheteria às 17h.

Presidente do Sindcon recebe Medalha 
do Mérito Industrial da Firjan

nos contextos político, 
econômico e social.

Na cerimônia de en-
trega, Addison recebeu 
a medalha das mãos do 

presidente da Firjan, 
Eduardo Eugenio Gou-
vêa Vieira, que ressaltou 
o potencial da indústria 
brasileira e fluminense.

 “O Olhar Germânico na Gênese do Brasil”

“Pintar é Sonhar ”

No Hospital Unimed 
Petrópolis, as en-

fermeiras Natalia Tei-
xeira e Leticia Thomaz 
Moreira e os Técnicos 
de Enfermagem Sergio 

Valladares, Eliane da 
Silva Gomes e Rangel 
da Silva Claudio foram 
os homenageados, com o 
Prêmio Honra ao Mérito 
Heróis da Enfermagem à 

Pandemia da COVID-19.  
Eles foram escolhidos 

através de votação pelos 
colegas de equipe para re-
presentar todo o corpo de 
enfermagem da unidade.

Na noite de 26/05, o 
vereador Eduardo 

do  Blog  en t regou o 
Prêmio Personalidade 
do Ano para Andrea 
Carius de Sá com o ob-
jetivo de evidenciar a 
capacidade, competên-
cia e profissionalismo 
de Andrea, defensora 
pública desde 1998.

O Prêmio foi entre-
gue, especialmente, pela 

atuação da defensora 
na atuação a favor da 
saúde pública dos pe-
tropolitanos, garantindo 
junto ao poder judiciário 
vagas em leitos de UTI, 
remoções hospitalares, 
c i rurg ias  e  exames . 
Na ocasião o vereador 
Eduardo homenageou, 
em conjunto com a ve-
readora Gilda Beatriz, o 
delegado titular da 106ª 

Delegacia de Polícia Nei 
Loureiro com o Prêmio 
Personalidade do Ano. 

O delegado Nei Lou-
reiro demonstra notória 
eficiência, domínio e 
competência em todos 
os casos sobre os quais 
é responsável, sempre 
realizando seu trabalho 
com zelo e seguindo 
o lema: Em defesa de 
quem precisar.

Premio Personalidades do Ano 

Profissionais da Enfermagem do 
Hospital Unimed são homenageados

A Associação dos Artistas Plásticos de Petrópolis (A.A.P.P.) está mais uma 
vez em parceria com o Centro Cultural Estação Nogueira para festejar 

o 15º aniversário da Associação, abertura do ano artístico de 2022 e a Expo-
sição “Pintar é Sonhar”, oferece, por 42 dias, o prazer de vivenciar, deliciar, 
navegar e sonhar no mundo das “ARTES”. A abertura aconteceu no dia 14 de 
maio e seu encerramento está previsto para o dia 26 de junho. Vale Conferir!

Foto: CMP

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Trem turístico que ligará Rio e 
Minas já tem data para funcionar

O trem turístico que vai ligar 
Rio a Minas já tem data 

para começar a transportar 
passageiros. A prefeitura de 
Três Rios, revelou que irá 
começar a reforma e manu-
tenção do primeiro trecho, 
de 37 km, para a efetivação 
do projeto. De acordo com a 
ONG Amigos do Trem, uma 
das lideranças da iniciativa, 
o serviço, que já conta com 
o aval da ANTT (Agência Na-
cional de Transportes Terres-
tres) vai começar a funcionar 
em dezembro deste ou no 
máximo em janeiro de 2023

O Trem Rio-Minas vai 

percorrer oito cidades entre 
os dois estados. Serão, apro-
ximadamente, 300 mil pes-
soas atendidas diretamente 
pelo projeto e 12 milhões de 
pessoas na área de influen-
cia do trecho. A capacidade 
é de 873 turistas por viagem, 
20,952 turistas por mês e 
251.424 turistas por ano. O 
projeto ainda irá gerar cerca 
de 250 empregos diretos. 

O trajeto inicial será Três 
Rios (RJ), Chiador (MG) e 
Sapucaia (RJ). Com a exten-
são o trem chegará também 
até Cataguases, passando 
antes pelas cidades minei-

ras de  Leopoldina, Recreio, 
Volta Grande, Além Paraíba

Segundo a diretora da 
ONG, Cyntia Nascimento, 
o trem vai trazer desenvol-
vimento para a região. “O 
trem Rio-Minas vem com 
uma proposta bem inovado-
ra, não é apenas o resgate 
histórico da ferrovia. A nos-
sa intenção é fazer vagões 
temáticos e a cada mês 
colocar oferecer atrações 
de gastronomia, cerveja 
artesanal, e outras coisas 
que chamem os turistas, e 
também valorizem a cultura 
e a indústria local”, revelou.

Foto: Divulgação
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A Final da Champions foi um jogo típico do 
que temos visto hoje em dia. Um time abre mão 
do jogo, arma uma parede na frente da área e 
espera um gol inesperado. O Liverpool mandou 
no jogo, mas o Real venceu...

Quem brilhou foi o nosso Vini Jr, autor do 
gol do título, que levou principalmente os fla-
menguistas ao delírio. Prata do Ninho do Urubu, 
o chamado pelo adversários de "Neguebinha", 
brilha na Europa.

Libertadores já com os jogos das oitavas de 
finais sorteado. O Fla caiu na mesma chave de 
Boca, Corinthians e River'; já Palmeira e Atlé-
tico MG ficaram na chave do Independiente. 
Promessa de grandes jogos até chegarmos à 
grande final.

Brasileirão esse ano bastante embolado, 
com os times favoritos tendo dificuldade em 
mostrar a superioridade de anos atrás.  Vamos 
ter que aguardar mais um tempo para confir-
marmos alguns favoritos.

Os Cariocas na competição estão no bolo 
da frente e até o Vasco vai bem na Segundona.

NBA chegando na grande final entre War-
riors e Celtics. Venceram com grande potencial 
suas finas d Conferência e chegam embalados 
para uma grande final. Acho o Golden State 
favorito.

NBB também na final entre os dois melho-
res times do Brasil. Flamengo e França chegam 
sem favoritismo, embora o time paulista tenha 
feito grandes contratações, por que embora 
tenha sido campeão em outras épocas, nunca 
ganhou a NBB.

GP Monaco tá virando lenda. As ruas estrei-
tas do principado não permitem ultrapassagens 
e a corrida fica à espera de algum acidente para 
mudar a fila dos carros. 

Gil Baiano, aquele meu amigo do Clipper, lá 
no Leblon,  não perde a chance de acabar com 
a alegria dos tricolores: o Flu ganhou de 10x1 e 
foi eliminado da Copa Sulamericana. Foi igual 
ao gol do Brasil feito na Alemanha no 7x1, na 
Copa de 2014. Não serviu prá nada.

ESpoRTES / VARIEDADES

Distância
Dois caipiras conversam durante a 
pescaria e um pergunta para a outro:
- Cumpadi, o que fica mais perto, a Lua 
ou Nova Iorque?
- A Lua, é claro! - respondeu o outro.
- Por quê? - perguntou.
- Uai, porque daqui conseguimos ver a 
Lua, mas não dá pra ver Nova Iorque.

cORRiDa
Um cara compra um Fiat 147 vai 
para a estrada testá-lo e, no meio 
do caminho, o carro quebra. Nisso 
aparece um cara com um Porshe 
oferecendo ajuda.
Amigo, você quer ajuda? Posso amar-
rar uma corda no meu Porche para 
rebocá-lo. Mas, se eu correr muito, 
você pisca o farol que vou mais deva-
gar.  Nisso aparece outro cara com 
uma Ferrari, desafiando o cara do 
Porshe para um racha. Para não fugir 
do desafio o cara topou. 
- Ganho de você até reboncando este 
Fiat, disse.
E foram estrada afora...
Mais tarde, num posto da Polícia, um 
oficial liga para o outro: 
- Atenção, tem um Porshe e uma 
Ferrari, há uns 200 km/h, apostando 
corrida na estrada! E completa: 
- E você não vai acreditar! Logo atrás 
vem um Fiat 147 piscando o farol e 
pedindo passagem!!!

* * *

Petrópolis vai sediar, pela 
segunda vez em sua 

história, o Festival Para-
límpico. A informação foi 
confirmada nesta semana 
pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), que anun-
ciou a realização do evento 
em 98 núcleos pelo país, 
sendo apenas cinco deles no 
Estado do Rio. A inscrição 
de Petrópolis foi feita pelo 
Instituto Bingen, com o 
apoio e orientação do verea-
dor Hingo Hammes, que, 
em 2021, como prefeito, 
foi o responsável por trazer 
o Festival Paralímpico pela 
primeira vez à cidade.

Segundo o Comitê 

Petrópolis será sede do Festival Paralímpico 2022

Paralímpico Brasileiro 
(CPB), o festival será rea-
lizado no dia 24 de se-
tembro, das 8h30 às 12h, 
promovendo a experimen-
tação esportiva a crianças 
com e sem deficiência. 

Presidente do Institu-
to Bingen, Flávio Fiúza 

lembra que, em seus quase 
24 anos de atividade, o 
instituto se firmou como 
entidade de fomento à 
cultura, especialmente no 
resgate das tradições ger-
mânicas. “Uma mudança 
estatutária abriu cami-
nho para que, nos últimos 

anos, o Instituto Bingen 
passasse a atuar também 
em outras vertentes. Sem 
dúvida será um marco na 
história do Instituto Bin-
gen”, destacou.

O Festival é destinado 
a crianças de 8 a 17 anos, 
com e sem deficiência. A 
primeira edição do Festival, 
em 2018, foi realizada em 
48 cidades. Em 2019, o 
evento teve 70 sedes, assim 
como em 2021. No Rio de 
Janeiro, além de Petrópolis, 
também foram selecionadas 
as seguintes sedes: Duque 
de Caxias, Volta Redonda, 
Mendes e Clube Regatas do 
Vasco (Rio).

Foto: Reprodução
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A palavra “amor” define 
bem toda trajetória que 

Vera Cecília Pinto Pereira, 
que sempre pautou sua vida 
em servir e ajudar ao pró-
ximo, não só em situações 
de auxilio e assistência, 
mas também oferecendo 
ferramentas para que ti-
vessem oportunidades de 
obter seu próprio sustento. 
Seu primeiro contato com 
a AFIPE (Associação Fi-
lantrópica de Petrópolis) 
foi em 1972, convidada 
por sua madrinha na insti-
tuição, Néia Costa Soares

 “Eu era chamada de 
Verinha, por ser a mais 
jovem do grupo. Enxovais 
lindos eram feitos com 
muito carinho e entregues 
a mamães em situação de 
vulnerabilidade”, recor-
da, acrescentando que, 
em 2016, a presidente da 
entidade, que estava mal 
de saúde, lhe fez um pedi-
do: “Não deixe a AFIPE 
acabar”.  “Assim me com-

Vida dedicada à filantropia: Vera Cecília completa 50 anos de AFIPE

prometi com esse grande 
desafio até os dias de 
hoje”, disse Vera.

Em 2012, em ceri-
mônia para 400 pessoas, 
realizada no Palácio Qui-
tandinha, ela foi eleita 
por aclamação presidente 
e novos desafios viriam 
pela frente!

“Meu sonho se concre-
tizou quando fui convidada 
pelo patrono da AFIPE, 
Luiz Fernando Gomes, a 

assumir a comunidade do 
Vale do Carangola levando 
a partir de 2015 diversos 
projetos com apoio dos 
condôminos do Condomí-
nio Quinta do Lago”.

Deste novo trabalho, 
nasceram projetos impor-
tantes que mudariam a 
realidade da comunidade, 
levando esporte, cultura e 
diversas atividades para 
os moradores, sobretudo 
crianças e jovens. 

Dos eventos realizados 
para angariar fundos para 
os trabalhos, destaques 
para o Gente que Faz, as 
Festas Juninas, Páscoa, Dia 
das Crianças, e os festejos 
como os das Bodas e Ouro 
da AFIPE, com missa so-
lene na Catedral São Pedro 
de Alcântara, celebrada 
pelo nosso bispo Dom 
Gregório Paixão, em  2016.

A AFIPE também 
conta com parcerias 

importantes de grandes 
empresas petropolitanas 
como Engeprat,  Izidoro e 
Solidum, além de Cerve-
jarias Artesanais. Recen-
temente, elas foram res-
ponsáveis pela doação de 
uma casa nova para uma 
família que havia perdido 
tudo em um incêndio.

Recentemente a en-
tidade iniciou o projeto 
“Vamos Florir Itaipava”, 
com ações de recuperação 
que incluiu a volta do mo-
numento de aniversario da 
Estrada União Industria 
ao seu lugar de origem, no 

trevo de Bonsucesso, em 
Itaipava.  Durante a catás-
trofe que atingiu a cidade 
este ano, a AFIPE se fez 
presente, arrecadando e 
distribuindo donativos a 
quem necessitava. 

Novos projetos estão 
prestes a virar realidade 
como um centro cultural 
e um “brechó chic”, para 
vendas de roupas semi-
novas que ajudarão na 
manutenção do espaço, 
que contará com diversas 
atividades culturais”.

“Só tenho que agrade-
cer ao meu Marido Rubens 
Rezende nosso Conselheiro, 
meus filhos, minhas amigas 
Cleusa do Amaral Vice-
-Presidente, Luciana da 
Conceição Diretora de Pro-
jetos, Thamara Montmor, 
nossa Assistente Social, 
todos os amigos parceiros 
que confiam no meu traba-
lho e Gisele Rocha nossa 
fotógrafa que acompanha 
nossos projetos”, finalizou.

Fotos: Gisele Rocha


