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Primeira fase da revitalização
do Horto Municipal tem início

Foto: Divulgação

A

s obras vão contemplar a pintura externa e interna do espaço e ainda a troca da rede elétrica, com nova iluminação, uma antiga reivindicação
dos produtores que trabalham no local, que segue funcionando neste período de pandemia, mas com os cuidados necessários.
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O

REENCARNAÇÃO
E VIDA APÓS A VIDA

homem é um ser racional. Quanto a essa aﬁrmação, não restam dúvidas.
Mas, quanto às conclusões
que quase todos os seres
humanos chegam a respeito
da existência de vida após a
morte, existem tantas divergências, tanta incoerência,
que parecem provir de seres
cujas aﬁrmações e conclusões são bloqueadas pelo
medo.
O ônibus estava lotado.
Ele se alojou ao nosso lado,
e, como a viagem duraria oito
horas, aproximadamente,
perguntou se poderíamos
conversar. Respondemos
que sim, e ele logo nos
questionou.
Depois de se apresentar
ele nos questionou: “Como
os espíritas aceitam a reencarnação, se a ciência não
tem nenhuma prova da existência de vida após a morte?”
Respondemos buscando logo saber se acreditava
na existência de vida após
a morte. Ele reﬂetiu demo‘

O

VARIEDADES
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radamente e respondeu
aﬁrmando que não existem
provas cientíﬁcas, mas que
acreditava sim, e o que
ele queria saber era sobre
reencarnação.
No entanto, respondemos, a ciência aﬁrma que
na Natureza nada se perde,
nada se cria, tudo se transforma, conforme Lavoisier já
ensinava. Ora, se acreditamos na existência de Deus
como Inteligência Suprema,
causa primária de todas as
coisas, como explicar que
o ser humano, depois de
alcançar a perfeição relativa
que o corpo físico lhe oferece, morre sem que todo
o seu conhecimento seja
aproveitado? É ilógico, não?
Ele pareceu refletir e
logo em seguida questionou:
“Como isso pode ocorrer, se a
matéria toda se transforma em
energia quando morremos?”
Calmamente, narramos
o que consta do capítulo 22
de Mateus (Mt. 22). Segundo a parábola, o reino dos

CIRURGIA PLÁSTICA:
IMEDIATISMO O VILÃO

mundo moderno vem
atravessando uma
fase muito interessante, é
preciso chamar a atenção
e o mais rápido possível!
Só que a cada dia, isto
ﬁca cada vez mais difícil.
As redes sociais em profusão impressionante, os
aplicativos fotográficos
que transformam qualquer
imagem, e a necessidade
de chamar a atenção ﬁcam
cada vez mais claras. Músculos cada vez maiores,
cabelos multicoloridos, carecas, tatuagens gigantescas, “piercings sinistros”,
e outras coisas mais que
tentam fugir, totalmente, a
qualquer padrão anteriormente conhecido.
Há muito tempo vem

se observando que esta mania do exagero, começa a
afetar também aqueles que
lidam com a estética, inclusive a cirurgia plástica. Está
havendo uma tendência de
mudança no padrão de estética, a harmonia das formas
e a sutileza dos resultados
cirúrgicos, objetivos buscados
com aﬁnco pelos cirurgiões
e desejados pela clientela,
gradativamente estão dando
espaço para mudanças mais
radicais e apressadas, que
em nome da beleza, na verdade, aos poucos se afastam
dela. O que vem acontecendo
em variados graus nos procedimentos de estética e cirurgia
plástica é um afastamento da
segurança em prol da rapidez
de resultados. Podemos ver



EXPEDIENTE:

céus é comparado a um rei
que quis celebrar as bodas
de seu ﬁlho e mandou convidar a todas as pessoas
que encontrassem. Mas os
convidados não quiseram
ir. Então o Rei, indignado,
mandou chamar a todos
os que estavam nas encruzilhadas convidando-os
para as bodas. A sala com
os convidados ﬁcou então
repleta. O rei entrou na festa
e reparou que um dos presentes estava sem a ‘veste
nupcial’. O Senhor mandou
que o amarrassem imediatamente e o expulsassem,
e assim foi feito.
Contamos a parábola e
ﬁcamos em silêncio, aguardando sua resposta.
Após algum tempo,
com ele em silêncio, explicamos que a ‘veste nupcial’
é o que a Doutrina Espírita
denomina de ‘Corpo Espiritual”, isto é, um corpo de
energia. Hoje, com a vulgarização do termo ‘energia’
compreendemos perfeitamente o que o Divino Mestre
quis nos ensinar, e, sem ele,
não compreendemos o que
são os Espíritos.
Silenciamos propositalmente e continuamos com
nossa exposição. A Doutrina
Espírita nos oferece um futuro que não devemos ignorar,
isto através da divulgação
de implantes mamários
injetáveis que ainda não
tem estudos (a longo prazo)
sobre sua segurança.
Retoques em cirurgias
de face (lifting, lift, ou ritidoplastia) que dão à face
um aspecto artiﬁcial, uma
sensação de que tudo está
esticado demais que até a
boca se deforma, por serem
realizados em curto espaço
de tempo entre as cirurgias;
preenchimentos de lábios
que deixam um aspecto
estranho, parecendo que
há algum problema e que
os lábios estão inchados,
isto quando não ﬁcam com
o aspecto de um “bico”,
por serem realizados em
intervalos muito pequenos
por insistência das clientes.
As lipoesculturas com
retirada excessiva de gordura, tirando o contorno

que é a vida no mundo espiritual. Sim, somos eternos,
sem dúvida. E continuamos
com a explicação.
Os espíritos são criados
simples e ignorantes, porém destinados à perfeição,
situação que alcançarão
depois de um número indeﬁnido de reencarnações, de
acordo com os progressos
do Espírito. Deus quer que
cresçamos seguindo as ‘Leis
Morais’ estabelecidas em ‘O
Livro dos Espíritos”.
É o que nos revelam
as respostas das questões
115, 121, 133, 262, 634 e
1006, todas do livro citado.
A questão de número 132
de ‘O Livro dos Espíritos’
nos traz a certeza do nosso
futuro segundo a Doutrina
Espírita. Vejamos a pergunta
e respectiva resposta:
Questão 132. Qual o
objetivo da encarnação dos
Espíritos?
“Deus lhes impõe a encarnação com o ﬁm de fazê-los chegar à perfeição. Para
uns é expiação, para outros,
missão. Mas, para alcançarem a perfeição, têm que
sofrer todas as vicissitudes
da existência corporal: nisso
é que está a perfeição”.Ele
agradeceu, cerrou os olhos
e mergulhou em profundo
silêncio.
suave e modelado que
um pouco de gordura dá
ao corpo – muitas vezes
a pedido da cliente que
não deseja aguardar a
acomodação da pele para
o resultado ﬁnal. E o pior
de tudo isso é que a base
das distorções da estética
está no imediatismo.
Muitos resultados desastrosos, inestéticos e
complicações surgem do
imediatismo! Vemos por
exemplo que os emagrecimentos muito rápidos,
com perda de mais de 1kg
por semana, são deletérios
a saúde alem de diﬁcultar
a adaptação da pele ao
novo contorno corporal. As
associações de cirurgias
de grande porte, no intuito
de encurtar o tempo para
ﬁcar bem, devem ser bem
avaliadas e discutidas com
seu cirurgião

Dr. Marcio C. Guimarães
Titular da Soc. Bras. de Cirurgia Plástica - Especialista em
Cirurgia Plástica pelo CRM.RJ
E mail: drmarcioguimaraes@yahoo.com.br
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Começa a primeira fase da revitalização do Hortomercado
A
prefeitura deu início
às obras da primeira fase de revitalização
do Hortomercado Municipal José Carneiro,
em Itaipava. O prefeito
Bernardo Rossi acompanhou os primeiros trabalhos, que começaram
pela reforma da fachada.
As obras vão contemplar
a pintura externa e interna do espaço e ainda
a troca da rede elétrica,
com nova iluminação,
uma antiga reivindicação dos produtores que
trabalham no local. Vale

ressaltar que o Horto
segue funcionando neste
período de pandemia,
mas com os cuidados
necessários para a prevenção ao coronavírus:
uso de máscaras, álcool
em gel e distanciamento.
“Essa é uma boa
notícia pra quem trabalha no Horto e pra
quem vem sempre visitar
e comprar aqui. É um
compromisso nosso, que
foi assumido. Estamos
aqui iniciando as obras
de revitalização. Fico
muito feliz porque sabe-

Foto: Divulgação

mos que é uma boa notícia para os produtores
rurais e também para
todos os moradores de
Petrópolis e as pessoas

que vêm sempre aqui
visitar. Serão três fases:
externa, interna e parte
elétrica”, explica o prefeito Bernardo Rossi.

Novo CREAS inaugurado em Itaipava vai
atender moradores de Corrêas até a Posse

I

taipava agora conta
com um novo CREAS
(Centro de Referência
Especializado de Assistência Social) que vai
atender moradores desde Corrêas até a Posse.
O local, inaugurado no
dia 13/08, pelo prefeito
Bernardo Rossi, é um
espaço da Secretaria de
Assistência Social que
atende pessoas que estão
com risco eminente de
violação dos seus direitos sociais ou já tiveram
seus direitos violados. O
novo CREAS já começou a funcionar.
O CREAS atende

Foto: Divulgação

pessoas que sofreram ou
sofrem com violência
física, psicológica e negligência; discriminação
de ordem sexual ou racial;
cumprimento de medidas
socioeducativas em meio
aberto (liberdade assistida
e prestação de serviços à

comunidade) por adolescentes, e mulheres vítimas
de violência doméstica,
depois de terem sido atendidas pelo Centro de Referência de Atendimento
à Mulher (CRAM).
“Nós atendemos pessoas com uma vulnerabili-

dade muito grande e tínhamos o CREAS apenas no
Centro pra atender toda a
população da cidade. Então tinha uma dificuldade
no deslocamento. Agora
vai facilitar os usuários.
É um local muito importante”, acrescenta a coordenadora do CREAS,
Lavínia Monteiro Lima
Barreto.
O novo CREAS, fica
na Estrada União e Indústria, 11.325, e vai
funcionar de segunda
a sexta-feira, das 8h às
17h, com uma equipe de
psicólogos, pedagogos e
assistentes sociais.

Câmara Municipal aprova cassação de alvará
de empresas que venderem produtos roubados

A

Câmara Municipal aprovou, no dia
13/08, com 12 votos favoráveis, uma Indicação
Legislativa de autoria do
vereador Maurinho Branco (DEM) que sugere
ao Governo Municipal
a cassação do alvará de
funcionamento de quem
comercializar, adquirir,
transportar, estocar ou
revender produtos provenientes de furto ou roubo
ou outro tipo de ato ou

ação ilícita. A propositura
foi amplamente elogiada
por vários parlamentares
presentes à reunião, e
segue agora para análise
do Poder Executivo.
No encaminhamento
da proposta, Maurinho
lembrou que nos últimos
anos os registros de roubos de cargas aumentaram 86% no Brasil. A
ineficiência do Poder
Público para combater este problema custa

muito caro ao País e o
município perde receita
de impostos pela comercialização irregular de
mercadorias.
Segundo o anteprojeto aprovado com
anexo, constatada pela
fiscalização municipal
as fraudes ou demais
irregularidades previstas,
será realizada a suspensão cautelar do alvará
de funcionamento ou da
licença, como medida

acautelatória dos interesses da administração,
garantido o contraditório
e a ampla defesa.
O vereador completou dizendo que o
objetivo da Indicação
Legislativa 764/2020 é
combater a comercialização de produtos de
natureza ilícita, ou seja,
provenientes de crime e,
por consequência, reduzir os índices de roubo e
furto no município.

No local há 36 boxes
e outras três lojas, sendo uma lanchonete, um
total de 39 cadastrados.
Inaugurado em 1989, o
Hortomercado recebeu
o nome do empresário e
jornalista José Carneiro
Dias. Além dos boxes,
flores e produtos de
artesanato são vendidos
na parte externa do espaço. Fora da pandemia,
o local é um dos mais
concorridos por veranistas que procuram
os distritos nos fins
de semana, recebendo

mais de mil pessoas aos
sábados e domingo.
Também acompanharam o início das obras o
diretor do Departamento
de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, José Maurício Soares; o secretário
Chefe de Gabinete, Renan Campos; e o assessor especial de governo,
Rodrigo Bueno.
O Hortomercado está
funcionando nas sextas
e sábados, das 8h às 15h
e nos domingos, das 8h
às 13h.

Agosto Lilás alerta sobre a
violência contra a mulher

C

om uma rede integrada de atendimento à mulher, Petrópolis,
assim como todo o país,
também promove a Campanha Agosto Lilás, que
alerta para a prevenção
e o combate à violência
contra a mulher. A ação
marca os 14 anos da Lei
Maria da Penha, que criou
mecanismos para coibir
a violência doméstica
contra mulheres. E, na
cidade, marca ainda o
primeiro ano de implantação da Patrulha Maria
da Penha, programa da
Polícia Militar. Como
parte do Agosto Lilás, o
Gabinete da Cidadania
vai intensificar a divulgação da campanha nacional “Sinal Vermelho”,
ação voltada para as redes
de farmácias.
Já são 17 farmácias
e drogarias que aderiram à campanha na
Cidade Imperial. “E
todas já demonstraram
interesse em capacitar
os funcionários. Vamos
intensificar agora os
avisos nesses estabelecimentos para divulgar
a campanha. O objetivo
é incentivar a vítima
a desenhar um ‘X’ na
mão, de batom ou de
caneta, por exemplo, e
mostrar ao atendente

ou farmacêutico. Assim,
o funcionário aciona o
Cram (Centro de Referência de Atendimento à
Mulher) ou a polícia, se
for necessário”, explicou a coordenadora do
Gabinete da Cidadania,
Anna Maria Rattes.
Na rede integrada de
atendimento à mulher
em Petrópolis funciona o
Núcleo de Atendimento
à Mulher; o CRAM; a
Atenção Básica na Secretaria de Saúde; a Patrulha
Maria da Penha (programa
da Polícia Militar) e a Sala
Violeta, que funciona no
Fórum de Itaipava; além
do Comdim (Conselho
Municipal dos Direitos
da Mulher). Em junho, a
prefeitura também inaugurou a Sala Lilás, que
fica no Hospital Alcides
Carneiro. A sala é voltada para o atendimento
humanizado às mulheres
vítimas de violência (e
também crianças e adolescentes) para exame
pericial após Registro de
Ocorrência Policial.
Este ano, só o Cram
atendeu 152 mulheres
até junho. Parte desses
atendimentos foi feito
pelo telefone, por conta do
isolamento social. Desde a
sua abertura, a Sala Lilás
fez 124 atendimentos.
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Cervejaria Água de Bamba na Rota Cervejeira
em ingredientes de qualidade
e na batuta de uma cervejeira
mulher. Toda a produção da
cervejaria está hoje sob o toque
feminino de Paula Pampillòn, jovem promissora do mercado que
dá um toque de inovação, jovialidade e muita força à cervejaria,
assim como a dama que originou
todo este projeto, a magnífica
cantora Elizeth Cardoso, avó
de Paulo César e homenageada
pela Água de Bamba agora em
2020 (quando comemoraria seu
centenário), com o lançamento
da cerveja Divina Elizeth.

Homenagem ao ex-comandante Jeferson Calomeni

A

Foto: Divulgação

Guarda Civil homenageou no dia 13/08 o ex-comandante da corporação,
Jeferson Calomeni. A foto dele
foi colocada na “galeria de ex-comandantes”. Agente há 28
anos, ele foi o 20º comandante
da instituição e ficou no cargo
entre janeiro de 2017 e abril deste ano. A homenagem foi feita
pela Secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo, pelo coordenador
de Segurança Pública, Djalma
Januzzi, e pela atual comandante, Cláudia da Conceição.

A

P

arabéns para o Coral dos
Canarinhos que completou
no dia 15/08, 78 anos de existência com uma live especial e um
evento virtual que contou com
um reencontro inédito de ex-canarinhos que vivem no Brasil e
no exterior de diferentes gerações.
Foi a partir do sonho de
transformar vidas por meio

da música que, há 78 anos, o
primeiro coral de meninos foi
criado no Brasil. Em quase oito
décadas, milhares de meninos
tiveram a oportunidade não
só de estudar música gratuitamente, mas também conhecer
cidades e países e adquirir
conhecimentos e valores que
levaram por toda a vida.

Lançamento do livro Tempo em
Travessia com sorteio de brindes

T

Alcindo Fernandes é o novo Controlador Geral

lcindo Fernandes é o
novo Controlador Geral
do município. Aos 53 anos,
ele assume o lugar de Sebastião Medici, que permaneceu
interinamente no cargo até o
dia 10 deste mês. Alcindo é
formado em Ciências Contábeis
pela Faculdade de Economia e
Finanças do Estado de Rio de
Janeiro. Especialista em Análise Contábil e Financeira e em

78 anos dos Canarinhos
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Administração Pública,entrou
para o serviço público em 1997.
Foi professor universitário e em
cursos de capacitação e treinamento em diversas áreas de
conhecimento da administração
pública em instituições como
Senai, Esaf e Ceperj. Alcindo
trabalhou como Auditor Geral
da Controladoria Geral do Município de fevereiro de 2017
até setembro de 2019.

Foto: Divulgação

empo em Travessia foi
escrito a 4 mãos pela escritora, professora, poeta e jornalista Christiane Michelin e por
seu pai, o escritor, professor e
poeta Fernando Magno. O livro,
que conta com o luxuosíssimo
prefácio do mestre Antonio
Torres, membro da Academia
Brasileira de Letras, tem capa
e diagramação não menos luxuosas do professor, escritor e
poeta Ataualpa Pereira Filho e
de sua esposa, Marta Lage.
Por conta da pandemia, o
lançamento será online, no dia
29 de agosto, através de uma
postagem nas redes sociais, seguida de sorteios, no dia 05/09,
de itens que fariam parte do coquetel que aconteceria na noite
de autógrafos. Para participar
dos sorteios, que acontecerão

Foto: Divulgação

A

Água de Bamba é uma
cervejaria de Teresópolis,
criada por um carioca para representar todo bom carioca. A
cervejaria traz dentro de cada
receita um convite a sentar-se
em uma roda de samba de fim de
tarde e apreciar cada gole como
uma verdadeira experiência de
Rio de Janeiro. Cada rótulo da
cervejaria pretende levar a diversidade de poetas da Música
Popular Brasileira, ou adjetivos,
gírias e produtos desse manifesto
cultural pra lá de brasileiro.
A Água de Bamba aposta

online, no dia 29 às 12h, é
preciso postar uma foto com
o livro até o dia 04/09. O livro
pode ser adquirido na livraria
Nobel, na Rua 16 de Março ou
via delivery (24) 2235 8014,
ou, ainda, através do whatsapp:
(24) 98813-7041.
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Parque Municipal
em Itaipava reabre com
novas regras

A

pós vários meses fechado
por conta da pandemia de
Covid 19, o Parque Municipal,
em Itaipava começa a retomar sua rotina de visitação.
A reabertura do espaço, que
aconteceu no dia 15/08, foi
condicionada à taxa de ocupação dos leitos de unidade de

terapia intensiva nas unidades
hospitalares da cidade.
Um dos locais mais procurados pelos petropolitanos para
o lazer, o Parque Municipal
Paulo Rattes possui uma área
de 150 mil metros quadrados,
cortados de área verde, ciclovia, parque infantil e área para

Fotos: Divulgação

descanso. Porém, nem todas
as atividades estarão liberadas neste primeiro momento:
o parquinho infantil, bebedouros e banheiros permancem
fechados.
O Parque Municipal funciona
das 9h às 16 h de quarta à
domingo e aos feriados.

CONFIRA AS NOVAS REGRAS:
•
•
•
•
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200 pessoas por vez;
Todos terão a temperatura aferida na entrada;
Atividades liberadas: caminhadas, corridas, jogos de quadra, pista de skate e pump
track;
A lanchonete do parque pode funcionar, mas seguindo as normas da vigilância sanitária
e bebidas alcoólicas não podem ser vendidas.
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BOLO DE BANANA
Ingredientes: 2 bananas-prata maduras, 2
ovos, ½ xícara (chá) de
óleo, ½ xícara (chá) de
açúcar, ½ xícara (chá) de
farinha de trigo, ½ xícara
(chá) de farinha de trigo
integral, ½ xícara (chá)
de aveia em flocos,1
colher (chá) de fermento
em pó, 1 colher (chá) de
canela em pó, ½ colher
(chá) de extrato de bau-

nilha (opcional),manteiga e
farinha de trigo para untar e
polvilhar.
Modo de preparo: preaqueça o forno a 200 °C
(temperatura média). Unte
com manteiga e polvilhe
com farinha de trigo uma
fôrma de bolo inglês de 22 x
10 cm. Chacoalhe bem para
cobrir o fundo e as laterais
com a farinha e bata a fôrma

CASAL
Conversa de casados: Querido, o que
você prefere? Uma mulher bonita ou uma
mulher inteligente? Nem uma, nem outra.
Você sabe que eu só gosto de você.

***
CARTOMANTE
A cartomante comunica, sorridente, ao ler
a mão do cliente:
-Que maravilha! Não vejo nenhuma doença
na sua vida!
Ele responde:
-Maravilha coisa nenhuma!! Eu sou médico!

***
BATALHÃO
O major esta passeando com um amigo
pelas ruas da cidade pequena, sede de seu
regimento. Cada vez que um recruta faz
continência, ele diz:
- O mesmo pra você. Depois de muitas
vezes, o amigo lhe pergunta:
- Por que você diz sempre isso aos
soldados?
- Já fui recruta e sei o que eles desejam mentalmente quando batem em
continência!

***
AMANTE
O sujeito chega em casa mais cedo e surpreende a mulher nua deitada na cama.
No mesmo instante começa a procurar o
provável amante. Olha debaixo da cama,
atrás da porta, abre o armário e dá de cara
com um rapaz louro e bonito.
- O que você esta fazendo ai? - pergunta
ele, enfurecido.
- Ahn... humm... eu vim dedetizar o armário... - gagueja o rapaz. - Tá infestado de
traças
- Mas, você está pelado!!!
- Viu só? Elas comeram a minha roupa!!

de cabeça para baixo sobre
a pia para retirar o excesso.
Descasque as bananas,
coloque num prato e, com
um garfo, amasse bem.
Numa tigela grande, bata
os ovos e o óleo com um
garfo. Misture bem a banana amassada. Misture o
açúcar, as farinhas, a aveia,

o fermento e a canela em
outra tigela. Aos poucos
junte esses ingredientes secos à massa de
banana e mexa bem.
Se estiver usando baunilha, misture. Transﬁra
a massa para a fôrma e
leve para assar por 45
minutos ou até dourar.
Para conferir se o bolo
está pronto, espete um
palito na massa: se sair
limpo, pode retirar do forno; caso contrário, deixe
mais alguns minutos.
Retire do forno e deixe
amornar antes de desenformar. Sirva a seguir.
Quando esfriar, se quiser,
corte em fatias, esquente
na torradeira e sirva com
manteiga e mel.
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O Brasileirão começando com o Atlético
MG bastante atuante: venceu o Fla e o Corinthians e já partiu na frente. Outros favoritos
começando muito mal também, como o Grêmio e o Palmeiras.
O Fla começou muito mal, duas derrotas,
mas em adaptação com o novo técnico. Esse
também deveria ter mudado menos o time,
além de alguns jogadores estarem bem fora
de forma até hoje. Melhorou e venceu o terceiro jogo, mas ainda tem jogadores importantes
sem ritmo.
Botafogo e Flu começaram razoavelmente, conseguindo pontos contra times melhores
e que estarão na frente da tabela. Só não podem perder para os times mais fracos. O Vasco venceu, mas não convenceu, pois passou
dificuldade contra o Sport, em São Januário,
que eu considero o pior time do campeonato.
O PSG conseguiu um boa virada contra o
Atalanta e chegou na semifinal da Champions
League. Muito dependente do Neymar, que
embora ele tenha jogado muito bem perdeu
gols que normalmente não perderia. O time
italiano, que era a surpresa do torneio, ficou
onde sempre ficam os times italianos, pelo
meio do caminho...
O Barcelona de Messi e Suarez foi triturado pelo grande Bayer. O placar de 8x2 foi
impressionante, porém pelo como foi o jogo foi
muito natural. O time espanhol vem pagando
o preço de ter perdido Xavier e Iniesta e não
ter colocado jogares compatíveis no meio de
campo. O brasileiro Arthur é uma brincadeira
e já foi mandado embora...
Está sendo um sucesso a volta da NBA,
com jogos excelentes e até algumas surpresas nessa fase final. Dentro de alguns dias
começarão os playoffs e aí sim teremos uma
disputa sensacional pelo título desse ano
atípico. Show Time!!!
Sem querer colocar muita lenha na fogueira, mas um país que foi sede das últimas
Olimpíadas enviar atletas para treinarem em
Portugal, por falta de locais aqui, no mínimo
comprova o escândalo que foi a nossa organização e a falta de um legado. Muito dinheiro
desviado para o partido político que dominou
nossa terra por quase dezesseis anos...
Gil Baiano, meu amigo do Clipper, aquele
bar no Leblon, ainda não estava bêbado mas
me garantia que a final de Champions vai ser
um clássico alemão...
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