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Os dons espirituais
Carlos Gama

Correios se comprometem a
regularizar serviços na cidade
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O

s Procons municipal e estadual, se reuniram com gestores dos Correios no Rio de Janeiro para discutir a regularização da prestação dos serviços por parte da empresa pública
em Petrópolis. Na ocasião, a empresa anunciou a reabertura da unidade da Posse, de suma
importância para moradores do 5º distrito e adjacências.

Dellarte
apresenta
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inverno
online

PMP ressalta emergência
de licitação para a BR-040
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A

prefeitura reiterou mais uma vez a necessidade da realização de licitação para a
rodovia. O posicionamento é uma resposta
ao fato de que o processo licitatório poderá
acontecer somente no final do próximo ano.
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OS DONS ESPIRITUAIS

uando mergulhamos
na história da origem
das religiões veriﬁcamos
que quase todas elas tiveram origem em fatos
inexplicáveis, geralmente
ocorridos na presença de
pessoas que detinham
determinadas faculdades.
Pelos relatos pode-se
facilmente concluir que
os fenômenos variavam
muito quanto à forma e
que sempre exigiram a
presença de pessoas que
tinham determinados dons
ou faculdades.
Estes dons independem da religião do portador, aumentando a surpresa quando se constata
que os dons dispensam de
aprendizado.
Como o avanço das
pesquisas sugere necessariamente uma origem
espiritual, pois seus portadores revelam conhecimentos que não adquiriram pelo estudo, as faculdades passaram a ser
conhecidas como ‘dons

espirituais’ ou ‘carismas’ e
os seus portadores como
sensitivos, carismáticos ou
médiuns.
São pessoas dotadas
de uma faculdade denominada mediúnica. No momento em que escrevemos
estas linhas, nos Estados
Unidos existe um canal de
televisão onde é apresentado um programa com
uma médium, com o curioso nome de “A Médium”.
No Brasil são comuns
os programas de televisão
que apresentam pessoas
que supostamente detêm
dons espirituais.
No Antigo Testamento,
encontramos o seguinte
relato: “Antigamente em
Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim:
vinde e vamos ao vidente;
porque ao profeta de hoje
antigamente se chamava
vidente”. (1 Sam. 9.9)
Os dons variam e São
Paulo descreve os dons
mais comuns naquela
época:

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

PARA O ALTO E AVANTE

A

pandemia está mudando o mundo e exigiu
das pessoas e sociedades
mudanças e readaptações
do modo de agir que muito
provavelmente não voltarão
mais a ser como antes.
Todos tiveram que exercitar
nova visão sobre a maioria das coisas, como agir,
como ver o seu semelhante,
modelos de gestão, entre
outros. E nesse exercício é
possível identiﬁcar acertos
e erros ou, simplesmente,
novos procedimentos que
podem trazer benefícios
para a coletividade.
No Rio de Janeiro, segundo dados do Instituto de
Segurança Pública (ISP),

EXPEDIENTE:

no primeiro mês da determinação do Supremo
Tribunal Federal (STF) que
suspendeu as operações
policiais em comunidades
ﬂuminenses durante a pandemia (permitidas apenas
em casos excepcionais),
o Rio teve uma queda de
73% nas mortes cometidas
por agentes de estado, que
atingiram o menor patamar
desde dezembro de 2015.
Especialistas divergem, pois uns apontam
maior domínio e expansão
do tráﬁco, por outro lado
fica claro que a política
de confronto, adotada há
décadas, já deu o que tinha
que dá. Como ressaltamos

“Há diversidade de
dons, mas o Espírito é o
mesmo, há diversidade de
ministérios, mas o Senhor
é o mesmo e há diversidade de operações, mas é o
mesmo Deus que opera
tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é
concedida a cada um para
o que for útil, pois que a
um, pelo Espírito, é dada
a palavra da sabedoria,
e a outro, pelo mesmo
Espírito, a palavra da Ciência; a outro, pelo mesmo
Espírito, a fé e a outro,
pelo mesmo Espírito, os
dons de curar; a outro, a
operação de fenômenos
e a outro a profecia; a
outro, o dom de discernir
os espíritos, e a outro a
variedade de línguas, e,
ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas
um só e o mesmo Espírito
opera todas essas coisas,
repartindo particularmente
a cada um como lhe apraz”.
(1ª Cor. l2)
Lamentavelmente,
apesar de serem tão claros
os relatos de São Paulo,
ele não relatou todos os
dons, obviamente, pois
alguns nem eram conhecidos, como a psicograﬁa,
que ocorre quando o médium utiliza a linguagem e a
escrita moderna, aquisição

há anos, cada vez mais
ﬁca evidente que é preciso
mudar o modus operandi,
apostando na inteligência
e estratégia.
Para combater a violência é preciso planejamento
a médio e longo prazo, considerando o envolvimento
de outras áreas sociais,
como educação, saneamento, moradia etc. que
precisam caminhar junto
com a força de segurança.
Já se falou exaustivamente que o poderio que o
narcotráﬁco alcançou não
será combatido só com
ações policiais. A criminalidade está entranhada nos
variados setores da sociedade, com tentáculos por
toda parte que precisam ser
identiﬁcados e desfeitos de
forma gradual e inteligente.
As mais de mil favelas
do Rio, fora as inúmeras
comunidades nas demais
regiões do Estado, estão
armadas até os dentes,

cultural bem mais recente.
A Codiﬁcação da Doutrina Espírita ocorreu a
partir de 18 de abril de
1857, em Paris, com a
publicação de ‘O Livro
dos Espíritos’, de Allan
Kardec, contendo os ensinamentos recebidos por
intermédio de diversos
médiuns, todas através da
psicograﬁa.
Podem dividir-se os
médiuns em duas grandes
categorias: médiuns de
efeitos físicos e médiuns de
efeitos intelectuais.
Mas atenção, os
dons espirituais devem
ser exercidos sempre
gratuitamente.
Atentemos, acima de
tudo, para o ensinamento
recebido por Chico Xavier:
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Venha nos conhecer
quando acabar o isolamento
social. Você vai adorar!
ESTAMOS SELECIONANDO
INTERESSADOS PARA PARCERIA
NO BAR/RESTAURANTE MANDE
A SUA PROPOSTA!
EMAIL: itc@compuland.com.br

.
(Voltei/Irmão Jacob/
Chico Xavier)

respaldadas por braços do
crime que facilitam a entrada
de armas e drogas. Assim,
barbarizam o cidadão e a sociedade como um todo. Não
será só com tiro, porrada e
bomba que resolveremos o
problema. Na realidade, o
enfrentamento ao crime organizado é um negócio bem
mais complexo.
Em meio a total imprevisibilidade do que ainda vem
pela frente até que a situação
da saúde se normalize, quem
sabe com a chegada da vacina contra o covid-19, precisamos observar e tirar lições. O
Rio não pode continuar como
está. Chegamos ao fundo do
poço e se há uma vantagem
nisso é a certeza de que só
há um caminho a percorrer:
plagiando o bordão do super
herói “para o alto e avante”.

*Marcos Espínola - *Advogado
e Especialista em Segurança Pública

TODAS AS NOSSAS QUADRAS DE ESPORTES
ESTÃO EM FUNCIONAMENTO
MAIS INFORMAÇÕES:
(24) 2222 2019
(24) 98839- 7916 Whatsapp
itc@compuland.com.br

A MAIS COMPLETA
INFRAESTRUTURA
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EVENTOS EM
GERAL

O Itaipava Tênis Clube está localizado
no meio das montanhas, num dos
melhores climas da região serrana.
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Correios anunciam retomada no atendimento na agência da Posse

O

Procon municipal,
bem e o Procon estadual, estiveram reunido
com gestores dos Correios
no Rio de Janeiro e discutiram a regularização da
prestação dos serviços por
parte da empresa pública
em Petrópolis. Desde o
início da pandemia, o
atraso nas entregas e o
fechamento de agências
na cidade gerou uma série
de autuações por parte
do órgão de defesa do
consumidor, resultando
inclusive em uma multa
de mais de meio milhão
de reais. Os gestores dos

Correios anunciaram a
reabertura da unidade da
Posse no dia 5 de agosto
e ainda aceitaram que seja
negociado um Termo de
Ajustamento de Conduta
(TAC), em que empresa
se comprometerá na regularização dos serviços que
apresentaram falha.
No encontro, que teve
a presença da coordenadora do Procon Petrópolis
(Raquel Motta), o chefe
de gabinete do Procon
estadual (Francisco Saint
Clair), além do coordenador operacional dos Correios no Estado (Roberto

Foto: Divulgação

Fraga), o gerente estadual
de agências (Marcelo Jorge Rocha) e a gerente da
Central de Distribuição
de Benfica, na Capital,
(Úrsula Ferreira), foi

anunciado pela empresa
pública que a agência do
distrito da Posse, fechada
há dez dias, vai retomar
o atendimento a partir do
dia 5 de agosto.

A empresa alegou
ainda que durante a pandemia sofreu drástica
redução em seu quadro de funcionários e
que, especificamente
no caso de Petrópolis,
o número de servidores
no grupo de risco para
a Covid-19 é maior. Os
afastamentos fizeram
com que a empresa passasse a atuar com apenas
37,5% de seu efetivo.
Ainda de acordo com os
gestores, a contratação
de novos funcionários
(anunciada no mês passado) resultou em 32

reposições de postos nas
cinco agências da cidade
e na Central de Entrega
de Encomendas - CEE,
do bairro Mosela.
“Não é razoável
que essas pessoas sejam direcionadas para
buscar atendimento em
outros distritos ou mesmo em outro município
(Areal) em um momento
de pandemia. Além disso, tivemos episódios
graves de quase três
horas de espera por
atendimento na agência
central dos Correios"
atestou Raquel Motta.

PMP reitera a emergência na realização da licitação da BR-040 Obras de implantação

A

prefeitura de Petrópolis reiterou mais
uma vez a necessidade
da realização da licitação para escolha de uma
nova administradora
da BR-040. Durante
uma reunião, realizada
no dia 27/07, com o
secretário de Estado
de Transporte, Delmo
Pinho, o vice-prefeito,
Baninho e o secretário
de Desenvolvimento
Econômico, Marcelo
Soares, reforçaram a
necessidade emergencial de uma nova licitação. O posicionamento
é uma resposta ao fato
de que o processo licita-

Foto: Divulgação

tório poderá acontecer
somente no final do
próximo ano. A informação foi confirmada
pelo governo do Estado.
A explicação é que para
que o valor do pedágio
seja menor, é necessária
a ampliação da área de
concessão da rodovia

(até Belo Horizonte) e
a realização de estudos
mais aprofundados para
a retomada das obras da
Nova Subida da Serra
e a inclusão de outras
melhorias no processo
de modelagem da nova
concessão. Para que
tudo isso ocorra, o pro-

cesso poderá atrasar até
o final de 2021.
Como o contrato
com a atual administradora da estrada terminará
no início de 2021 e o
processo de licitação vai
demorar mais alguns meses, uma das saídas, segundo o Estado, até que
seja realizada uma nova
licitação, será o governo
federal fazer um aporte
de verbas para que o
Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura
e Transporte) assuma a
administração do trecho,
após o termino do contrato de concessão com
a atual administradora.

Taxa de ocupação de leitos permanece controlada e PMP
amplia horário de funcionamento do comércio na cidade

A

prefeitura mantém
atenção nas medidas
de proteção à saúde dos
petropolitanos e na taxa
de ocupação de leitos,
que permanece controlada. Com 23,77% de
leitos de UTI em uso
pelo SUS e 41,07% de
leitos clínicos, o governo
municipal ampliou o horário de funcionamento
do comércio. Desde o
dia 27/07, os estabelecimentos situados nas ruas
Teresa ou Aureliano Cou-

tinho e adjacências estão
funcionando de segunda
a sábado das 9h30 às
17h30. No Centro Histórico (Rua do Imperador),
de segunda até sexta-feira das 11h30 às 19h
e sábado das 10h às 19h.
Os bancos, supermercados e farmácias podem
funcionar 24 horas por
dia, sete dias por semana.
Além disso, também fica
permitido o consumo
em balcões de padarias e
lanchonetes, respeitando

o distanciamento de 1,5
metros entre os clientes.
As quadras de esporte
também estão autorizadas a funcionar a partir
desta segunda.
O funcionamento
desses estabelecimentos
segue a nota técnica estabelecida pela Secretaria
de Saúde. Entre as regras
estão: cada jogador deverá ter a sua garrafa de
água, não podendo cedê-la nem pegar emprestado de outra pessoa; O

cumprimento físico por
parte dos jogadores no
momento das comemorações deve ser evitado;
além do uso obrigatório
de máscaras por funcionários, clientes e colaboradores e a disponibilização de álcool em gel.
Neste primeiro momento da flexibilização das
quadras, fica proibido o
acesso de menores de 18
anos, bem como a utilização dos locais para treinamento das escolinhas.

da ETA Araras avançam

A

implantação da Estação de Tratamento
de Água (ETA Araras)
continua avançando.
A obra está tendo sequência pelo módulo de
captação e tratamento
da água. Também está
em construção o prédio que vai abrigar o
laboratório, o centro de
comando e controle e
a parte administrativa
da ETA. O trabalho é
feito pela concessionária
Águas do Imperador e
vai beneficiar 123 mil
moradores entre Pedro
do Rio, Itaipava, Araras,
Nogueira, Correas e até
Cascatinha, que terão reforço no abastecimento.
A estação vai tratar
e agregar ao sistema de
abastecimento nove milhões de litros de água
por dia, captadas em uma
barragem e que passa

por quatro processos:
floculação, decantação,
filtração (que fazem a
separação de impurezas)
e desinfecção. “E essa
região entre o centro de
Itaipava, Nogueira e Correas é onde a gente tem
visto um crescimento de
consumo de água. Essas
120 mil pessoas já têm
água, porque a cidade
conta com sete estações
de tratamento, esta aqui é
a oitava. E ela vai garantir o reforço no abastecimento e o tratamento da
água de acordo com o que
é determinado pela OMS
(Organização Mundial
de Saúde), é totalmente
automatizada e integrada
com o Centro de Controle
de Operações. E é uma
estação de ciclo completo”, destaca o superintendente da Águas do
Imperador, Márcio Salles.
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Novos Equipamentos nas Academias ao ar livre

F
O

Prêmio Congresso em Foco

Deputado Federal Hugo
Leal, está concorrendo ao
Prêmio Congresso em Foco,
promovido pelo jornal que é especialista na cobertura do Congresso. O objetivo do premio é
escolher os parlamentares com
melhor atuação no ano.
Hugo Leal está no cargo
há quatro mandatos pelo Rio
de Janeiro. Bem atuante como
parlamentar, Hugo Leal sempre
priorizou a saúde, a defesa pela
vida e a segurança no trânsito.
Impossível não destacar a Lei
Seca, de sua autoria. Também
foi relator da lei que obriga o
uso de air-bags em carros e co-autor da lei da Ficha Limpa,
além de coordenar as Frentes
Parlamentares pelo Trânsito

Foto: Divulgação

Seguro e em Defesa da PRF.
Desde 2007, destinou mais de
R$ 150 milhões em recursos
para o Estado do Rio através de
emendas parlamentares, beneficiando mais de 80 municípios
de todas as regiões do estado.

O

Gincana online para apaixonados por games

Instituto Municipal de Cultura e Esportes está lançando uma gincana online voltada para os apaixonados por games. Uma forma de levar entretenimento e estimular que as pessoas continuem em
casa. Em parceria com a For Games, o “Sofratona Petrópolitana” vai contar com mais de 60 desafios
que poderão ser feitos pela internet, nas próprias redes sociais dos participantes. Os participantes terão 40
dias para completar os desafios que serão postados diariamente nas redes da For Games e da Prefeitura
de Petrópolis. No final, os cinco melhores competidores participarão de uma “corrida de likes” através
de uma votação aberta na internet. O campeão receberá o título oficial de Maior Gamer de Petrópolis.
As inscrições já estão abertas. Interessados poderão conferir as regras da gincana nas redes da For Games: Facebook @forgamesoﬁcial e Instagram@forgamesbrasil, além do site: www.forgames.biz.

Doe sangue e ganhe uma pipoca

LPD comemora aniversário de 102 anos

O

s cinemas ainda não possuem uma data definida para
a reabertura das salas, mas a Rede Cinemaxx, mais
uma vez se faz parte integrante da sociedade petropolitana
e lançou no dia 30/07, o Movimento #HeróiAnônimo em
parceria com o Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa.
Na prática, as 100 primeiras pessoas que doarem sangue no
Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa, vão ganhar um
voucher que dá direito a 01 (um) saco pequeno de pipoca
salgada, que poderá ser retirada tanto no Cinemaxx Mercado Estação quanto no Top Cine Hiper Shopping, nas duas
primeiras semanas após a reabertura das salas.
Após a doação os doadores recebem na recepção do
Banco de Sangue uma declaração ou atestado e também
uma etiqueta com a numeração para retirada da carteirinha
de doador, que fica pronta em 07 dias. Para a retirada da pipoca é necessário estar munido do voucher do movimento,
entregue no dia da doação de sangue, pelo Banco de Sangue
do Hospital Santa Teresa, e o documento de identidade do
doador. A Rede Cinemaxx ressalta que o resgate é limitado
a um pacote de pipoca pequeno por CPF.

Foto: Divulgação

oram instalados novos
equipamentos nas Academias ao ar livre de Nogueira e
Secretário, com verba proveniente de emenda parlamentar
do Ministério da Cidadania
(pasta que engloba o extinto
Ministério do Esporte).
Os equipamentos, entram
no lugar de uma estrutura antiga que já existiam nos dois
locais, permitindo a realização
de exercícios que aumentam
a mobilidade e desenvolvem
a coordenação motora.

Foto: Divulgação

A

Liga Petropolitana de Desportos completou, no dia
30/07, 102 anos de existência.
Uma história centenária promovendo os campeonatos esportivos municipais. A 'Liga', como
é carinhosamente chamada,
trabalha em torno de projetos de
desenvolvimento do esporte na
cidade, integração dos clubes
e organização de competições

oficiais. A entidade já contou
com campeonatos de: tênis de
mesa, bocha, basquete, tênis,
hóquei, atletismo (corrida de
fundo), entre outros.
Ao longo de sua centenária
história, a LPD foi celeiro de
craques que se destacaram no
futebol nacional e internacional, e também chegaram até
a seleção brasileira. Foi em

solo petropolitano que surgiu
o talento de Mané Garrincha,
no Cruzeiro do Sul, e outros
atletas que defenderam o Brasil
nas Copas do Mundo de 1934
e 1938. Mais recentemente,
tiveram destaque os irmãos
Fábio e Rafael, que chegaram
à seleção brasileira e o atacante
Kevin Kurányi, que atuou pela
seleção alemã.
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Dellarte apresenta festival de inverno online

O

s já tradicionais Festivais de
Inverno de Petrópolis e Friburgo, produzidos pela Dellarte,
apresentarão sua edição Online
e encaram os tempos de inquietude com uma imersão de cinco
dias repletos de música, dança
e conversas de alta qualidade.
De 5 a 9 de agosto (de quarta a domingo), performances
inspiradoras serão conectadas
para um aconchegante inverno
multiplataforma.
O festival se divide em faixas
especíﬁcas, numa programação
com mais de 80 atrações e
onze horas diárias, que começa
às 10h e termina às 23h, com
shows, concertos, balés, oﬁcinas
e entrevistas. O evento online
é patrocinado pela Enel Distribuição Rio e Lei Estadual de
Incentivo à Cultura (Secretaria
de Cultura e Economia Criativa) Governo do Estado Rio de
Janeiro, com Apoio Institucional

da Prefeitura Municipal de Petrópolis e Prefeitura Municipal
de Nova Friburgo, produção
Dellarte e realização da Stretto
Eventos.
A programação será ancorada pelo compositor Tim Rescala
e a violinista Priscila Rato direto
do estúdio no Rio, convocando
as apresentações (pré-gravadas, para garantir a qualidade
do som) e interações (ao vivo) de
grandes artistas, num desﬁle de
obras que vão da renascença ao
jazz e à MPB, além de incríveis
espetáculos de dança.
Todos os dias começam com
uma Ação Educativa, a faixa
Meu Primeiro Festival Online,
das 10h às 12h, com contadores
de histórias, oﬁcinas musicais
e artísticas, teatro circense e
shows, direcionados a garotada e comandadas por Marcelo
Caldi, Kiko Menezes, Juliana
Maria Costa, Bruno Descaves,

>> FESTIVAL DE INVERNO ONLINE
Petrópolis e Nova Friburgo – edição 2020
De 5 a 9 de agosto
Conﬁra a programação completa: dellarte.com.br/festival
* Programação sujeita a alterações

os grupos Farra de Brinquedo e
Céu na Terra e outros.
Outro destaque à tarde, de
quarta a sexta, a faixa Diálogos
Musicais, um Conteúdo Didático
com workshops com a Orquestra
Sinfônica Brasileira e conversas
sobre o futuro da arte, com gente
como André Mehmari, Claudio
Dauelsberg e Cristian Budu,
entre outros.
Na dança, a mesma faixa internacional terá o balé
clássico do Malandain Ballet
Biarritz, que relê “A Bela e a
Fera”, passando pela chinesa
Xi’An Acrobatic Troupe, o flamenco da Fundação Antonio
Gades e da Cia María Pagés
(incluindo uma entrevista de
Maria Pagés conduzida pelo
cônsul da Espanha no Rio, Sr
Luis Prados) e a adaptação de
“Irmãos Karamázov” da moderna e inovadora Companhia
Eifman, da Rússia.
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Quando o óleo estiver bem quente (180º
C), com uma colher,
comece a colocar
pequenas quantidades de massa, e frite
até que dourem por
inteiro.
Coloque os bolinhos
sobre papel absorvente e depois passe-os no açúcar com
canela.

BOLINHOS DE CHUVA
COM BANANA
Ingredientes: 2 ovos,
1 xícara de açúcar, 1
banana d´água (grande), 1 xícara (chá) de
leite, 2 e 1/2 xícaras
de farinha de trigo, 1
colher (sopa) de fermento em pó, 3 colheres (sopa) de açúcar
para polvilhar, 1 colher

(sopa) de canela para
polvilhar, 1 litro de óleo
para fritar.
Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes até obter
uma massa cremosa
e homogênea. Misture também a banana

PIADAS INFAMES
Na paquera o cara pergunta:
E aí, gata! Você trabalha em que?
- Meu patrão é o Silvio Santos!
- Uau, você trabalha no SBT??
- Não, eu vendo Jequiti!

***
Num domingo de manhã, o Batman
pegou sua bat-capa, seu bat-cinto e
seu bat-blazer. Onde ele foi?
Num bat-zado!

***
Pai, tirei nota 8 no exame!!!
- Que legal, ﬁlho.. É uma boa nota!
E que exame foi?
- No do bafômetro e com seu carro!

***
No velório o cara, sem sinal no celular,
chega pra viúva e pergunta:
Será que tem wiﬁ aqui?
A mulher responde:
- Respeite o falecido, idiota!
-Ah sim.. Tudo minúsculo?

***

Dois pedreiros matutos, nunca tinham
visto o mar na vida e foram contratados para fazer uma casa de praia.
Antes de ver o terreno, o patrão os
levou até à beira do mar, para mostrá-los o mar pela primeira vez. Admirado com o que via, um deles comenta
com o outro:
-Olha, cumpadi! A quantidade de areia
e água!
É cumpadi, 'tamos' ferrados!! Vamos
embora daqui antes que chegue o
cimento!!?

amassada e mexa bem.
Deixe aquecer uma panela com bastante óleo
para que os bolinhos
possam boiar.

Dica: como fazer bolinho de chuva sequinho e o segredo é
simples: adicionar um
pouco de amido de
milho na massa.
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O Flamengo contratou técnico espanhol, auxiliar por muitos anos do grande Guardiola. Com
a equipe que tem poderá fazer um belo trabalho
se não quiser ser um "Professor Pardal".
Campeonato Paulista chegando à ﬁnal, e
com os grandes times fazendo um papelão.
São Paulo e Santos saíram antes da semiﬁnais
e o Corinthians está na ﬁnal com muito sufoco.
Os times menores perderam vários jogadores
devido à pandemia, com o encerramento dos
contratados e falta de dinheiro. Um vexame
incrível dos quatro grandes.
Em Minas, Atlético ou América podem chegar à ﬁnal contra um time menor. O Cruzeiro
nem na semiﬁnal chegou. Esse ano promete
sofrimento total para o time estrelado, pelas
péssimas condições ﬁnanceira e técnica.
No Sul, a briga melhorou no segundo turno e
a provável ﬁnal entre Inter e Grêmio acontecerá
para ver quem vai decidir com o Caxias, que
venceu o primeiro turno do Gauchão. Um dos
grandes já vai começar em crise o Brasileirão.
O Brasileirão que começa no próximo ﬁnal
de semana e já promete um grande jogo logo
de cara, entre Fla x Atlético MG. Pena que ainda
sem torcida.
Fase ﬁnal da NBA começou com grandes
jogos e muita emoção. Numa situação diferenciado, todos os jogos apenas em Orlando, mas
a emoção continua a mesma.
Já no baseball, na MLB, muitos problemas
com o Covid19 e com jogadores não respeitando
muito o protocolo. Tem chance da temporada
ser encerrada subitamente.
As viúvas do Senna estão se mordendo, por
que o Hamilton (foto abaixo) está pulverizando
tudo na Fórmula 1. Já pode ser considerado o
melhor de todos os tempos, e ainda vai ﬁcar pilotando pelo menos mais uns três anos.O piloto
britânico ganhou o GP da Inglaterra dirigindo na
última volta com três rodas, depois que um pneu
estourou... Sensacional!
Foto: divulgação
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