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Corrida eleitoral:

foi dada a largada para as
eleições municipais de 2020
Foto: Divulgação

C

om o ﬁm das convençõs partidárias e as deﬁnições de candidatos,
começa agora a campanha que elegerá
prefeito e vereadores. Este ano 13 candidatos concorrem ao principal cargo
do Executivo Municipal.
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norma técnica e demais regramentos, como
horário de funcionamento, serão divulgados
no dia 18/9, por meio de decreto.
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DIVERSIDADE DE DONS

iver, e não ter a vergonha
de ser feliz, assim é o
refrão de uma música popular muito apreciada no Brasil. Muito especialmente os
brasileiros têm motivo para
pensar e agir assim. Cheios
de esperança, embora o dia
a dia da maioria dos brasileiros ateste que enfrentamos
diﬁculdades bem maiores do
que muitos supõem ou nem
mesmo imaginem.
Não sabemos também
quem escreveu esta expressão que mantém a esperança dos brasileiros, mas ela
corre de boca a boca: ‘Brasil,
país do futuro’...
Quando mergulhamos
nos ensinos contidos nos
livros mediúnicos, isto é,
com os livros publicados por
diversos médiuns brasileiros,
constatamos que uma força
superior como que determinou, desde o início, que para
as terras brasileiras existe

É

uma ‘destinação fatal’...
Sabemos, hoje em dia,
que o Brasil não foi descoberto por acaso, pois estudos
minuciosos demonstraram
que já havia entre muitos
portugueses a suspeita
de ‘novas terras a serem
descobertas’.
Assim, agradecendo a
Deus a extraordinária descoberta, os portugueses
realizaram a Missa que os
índios certamente assistiram,
e que deve ter sido uma
belíssima cerimônia, cheia
de emoção para os navegadores da época, diante dos
perigos da grande aventura
que enfrentaram.
Através da psicograﬁa
de Chico Xavier o mundo recebeu o seguinte texto: ‘E foi
assim que o minúsculo Portugal, através de três longos
séculos, embora preocupado
com as fabulosas riquezas
das Índias, pôde conservar,

CIRURGIA PLÁSTICA DÓI?

fácil entender que
qualquer pessoa que
planeja submeter-se à
uma cirurgia, queira saber se esta cirurgia será
dolorosa ou não. Isto vale
para o procedimento em
si, ou para o período após
o mesmo. Sabemos que
as cirurgias feitas com
anestesia local, estão cada
vez mais sendo utilizadas,
e que muitas vezes existe
um receio de que estes
procedimentos sejam dolorosos. Quando uma anestesia mais potente é utilizada, como um bloqueio
regional, uma peridural, ou
mesmo uma anestesia geral, o receio maior é de que
após o efeito da anestesia
passar, o cliente venha a
sentir muita dor.
Embora a mídia leve
uma quantidade enorme
de informação para os
clientes, alguns programas
de televisão nos fazem

um “desserviço” mostrando
cirurgias realizadas de forma
grosseira e procedimentos
que deveriam ﬁcar restritos
às salas de cirurgia. Estas
informações incompletas e
sensacionalistas, acabam por
assustar nossos clientes que,
como a maioria de nós, tende
a considerar o que está na TV
como sério. Já tivemos oportunidade de receber clientes que nos disseram que
não queriam este ou aquele
procedimento porque era
muito doloroso...mas como
eles sabiam? Não sabiam!
Haviam visto na TV que a
pessoa operada “morreu” de
dor e que ﬁcou “toda roxa”!
Depois de cenas como estas
mostradas na TV, a consulta
pode se tornar mais difícil,
havendo duvidas em relação
ao que o cirurgião diz sobre
dor e cirurgia plástica.
Atualmente, ainda ouvimos bastante esta pergunta:
“Cirurgia plástica dói?” E a



EXPEDIENTE:

contra ﬂamengos e ingleses,
franceses e espanhóis, a unidade territorial de uma pátria
com oito milhões e meio de
quilômetros quadrados e com
oito mil quilômetros de costa
marítima’. (Brasil, Coração do
Mundo, Pátria do Evangelho,
capítulo 2, psicografado por
Humberto de Campos).
Na realidade, como explicar a unidade territorial
de um país gigantesco, que
nunca teve ambições territoriais e que manteve a união
territorial, embora os demais
países de origem espanhola
se tenham fragmentado em
tantas nações?
Hoje, os brasileiros enfrentam diﬁculdades diversas, com a população crescendo sistematicamente,
como era de esperar, mas,
os colonos europeus que
aqui aportaram, aceitaram o
Brasil de corpo e alma!
Isso não quer dizer
que o povo brasileiro seja
privilegiado por Deus, mas
apenas que o Brasil é o porto seguro onde não houve
lutas religiosas pela posse
de terras e, contraditoriamente, por incrível que
pareça, foi o país que mais
resposta, por incrível que
possa parecer é : “Cirurgia
plástica não dói”.
Quando comecei minha formação em cirurgia
plástica, eu, como a maioria
dos residentes (médico em
formação de especialidade), achava que aquelas
cirurgias deveriam ser muito
dolorosas. Fazendo a visita
pós cirúrgica, sempre perguntava se a cliente estava
com dor, ou se havia sentido
alguma dor. A resposta em
90% das vezes era: “Não
sinto dor, apenas um desconforto”. Até hoje a resposta
é a mesma. Obviamente, em
Medicina, não existe sempre
e nunca. Após algumas cirurgias como lipoescultura,
colocação de prótese mamaria embaixo do músculo,
e nariz com fratura para
modelagem, pode haver
uma discreta dor que cede
com analgésicos comuns
ou relaxantes musculares.
E nem todas as clientes
sentem esta pequena dor, o
que demonstra a verdade do

manteve a escravatura!
E o Brasil ainda detém
outra riqueza extraordinária:
o surgimento de muitos médiuns extraordinários pela
realização espiritual a que
se propuseram. Como, por
exemplo, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco! Chico
com a mais de 420 obras psicografadas e Divaldo Pereira
Franco já ultrapassou 350
obras mediúnicas. Ambos
nunca receberam quaisquer
recursos em virtude suas
obras psicografadas!
Estamos em um momento de resgate de muitas
decisões tomadas por homens que já viveram antes,
e agora, em novas vidas, resgatam os erros do passado...
Abençoada reencarnação que faz com que, nós,
os encarnados de hoje, possamos resgatar nossos erros
de muitas vidas!
A morte é o ﬁm da vida,
mas não é o ﬁm DAS VIDAS!
Outras virão, com certeza!
Deus é amor e assim
vamos resgatando nossos
erros de vidas passadas, caminhando para a perfeição,
que um dia alcançaremos,
mais cedo ou mais tarde!
que dissemos.
Existe um estudo interessante sobre a dor, que
gostaria de compartilhar
com vocês. Após algumas
pesquisas sobre como o
cérebro registrava a dor,
observou-se que não existe
especiﬁcamente um centro
da dor, e que a dor é percebida através dos centros
da atenção e do prazer.
Por esta razão quando
nossa atenção está focada
em alguma coisa que nos
interessa, a tendência é
que nossa dor diminua,
ou desapareça. Assim
também quando alguma
coisa está nos trazendo
prazer, e normalmente isto
se associa com a atenção,
a dor também diminui ou
desaparece. Talvez seja por
isto que os nossos clientes
não sintam dor....sua atenção está voltada para o
resultado da cirurgia, e o
prazer de estar cuidando e
melhorando sua aparência,
ocupa todas as ligações
cerebrais!

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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Convenções partidárias deﬁnem candidatos a prefeito
Demétrio do Carmo

O

tabuleiro político para as eleições
municipais de 2020 tomou contornos definitivos com a realização
das últimas convenções
partidárias. Os partidos
agora partem para a
campanha, que este ano
promete ser bem diferente devido à pandemia
do Covid-19. Sem o tradicional corpo-a-corpo
com o eleitor e os comícios, as redes sociais
devem dar a tônica do
pleito de 2020. Este ano
treze candidatos vão
concorrer ao cargo de
prefeito de Petrópolis.
Além de Bernardo
Rossi, que migrou para
o PL e vai tentar a reeleição, o PSD conﬁrmou
o nome do professor
Leandro Azevedo, atual
vereador.
No PSB, Marcus
Curvelo, que até então
era o pré-candidato, abriu
mão da disputa e o partido anunciou oﬁcialmente
a candidatura do ex-prefeito Rubens Bomtempo.
A surpresa maior, no
entanto, foi o anúncio
do também ex-prefeito
Paulo Mustrangi (Solidariedade), para compor
a chapa como vice de
Bomtempo.

CONFIRA A LISTA DE CANDIDATOS À PREFEITURA. AS FOTOS ESTÃO POR ORDEM ALFABÉTICA.

Alexandre Gurgel

Ramon Mello

Bernardo Rossi
Rubens Bomtempo

Elias Montes

m uma série de reuniões com donos
de bares, na sede da
Prefeitura de Petrópolis,
foi definido o retorno
da atividade de bares,
dentro do processo de
ﬂexibilização das atividades econômicas, no
cenário de enfrentamento ao novo Coronavírus.
A partir do dia 21/09, os
estabelecimentos poderão voltar a funcionar,
respeitando as medidas
de saúde pública elaboradas pela Vigilância
Sanitária, a ﬁm de con-

Marcos Novaes

Coronel Netto

Yuri Moura

Eduardo Silvério

prefeito e vereadores
em todo o Brasil foram
adiadas e acontecem
no domingo, dia 15 de
novembro com segundo
turno no dia 29 do mesmo mês. Segundo dados
do TRE, Petrópolis tem
hoje 243.659 eleitores
aptos a votar.

Jamil Sabrá

Além destes, são
postulantes ao cargo:
Alexandre Gurgel (Cidadania), Coronel Neto
(PRTB), Elias Montes

Bares poderão retomar atividades

E

Lívia Miranda

ter a disseminação da
Covid-19.
Na reunião conduzida pelo prefeito e pelos
secretários Dalmir Caetano (Planejamento),
Karina Bronzo (Segurança, Serviços e Ordem
Pública) e Fabíola Heck
(Saúde), foi anunciado ainda que a norma
técnica e demais regramentos, como horário
de funcionamento, por
exemplo, serão divulgados no dia 18/9, por
meio do decreto, a ser
publicado do Diário

Oﬁcial do Município.
Entre as medidas
que deverão ser adotadas para flexibilizar a
atividade estão o distanciamento de no mínimo
1,5 metro entre os consumidores, o respeito
à lotação de 30% da
capacidade máxima e a
higienização e oferta de
álcool em gel 70% para
funcionários e clientes.
Os estabelecimentos
que descumprirem as
regras estabelecidas
nesta etapa serão autuados e multados.

Leandro Azevedo

Matheus Quintal

(PSL), Eduardo Silvério
(Podemos), Jamil Sabrá
(PSC), Lívia Miranda (PCdoB), Matheus
Quintal (Republicanos),

Marcos Novaes (PDT),
Ramon Mello (Avante)
e Yuri Moura (Psol).
Por conta da pandemia, as eleições para

Foto: Divulgação

04

JORNAL DE ITAIPAVA

ACONTECENDO

LBV em Petrópolis
celebra 65 anos

Foto: Divulgação

A

A

Instituição comemora aniversário, realizando entrega de
cestas de alimentos e kits de limpeza, para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Mesmo em tempos
desaﬁadores, o trabalho da LBV prossegue atendendo milhares de
famílias, por meio da campanha SOS Calamidades. Na ocasião,
a comemoração foi diferente, mas proporcionou esperança às
famílias presentes! Respeitando todas as medidas de prevenção
e exigências para a segurança dos atendidos e da equipe, cestas
de alimentos e kits de limpeza foram entregues para auxiliar no
enfrentamento da COVID-19. A iniciativa ocorre desde o inicio
da pandemia no Brasil e conta com o apoio de colaboradores,
parceiros e voluntários.

A

Cervejaria Brewpointlança
nova cerveja

Brewpoint, microcervejaria de Petrópolis e uma das
associadas à Rota Cervejeira
RJ, e lançou no dia 10/09, sua
Red Ale, um dos estilos mais
queridinhos dos irlandeses e
que promete também não sair
mais do copo dos amantes da
boa cerveja!
A BrewpointRed Ale é uma
cerveja vermelha acobreado,
de média carbonatação e baixo
teor alcoólico. No seu aroma, o
leve tostado dos maltes e toﬀee
marcam presença. Já no sabor,
o amargor dos tradicionais lúpulos ingleses terrosos.

Foto: Divulgação

Unimed Petrópolis recebe Prêmio

Unimed Petrópolis foi
uma das empresas agraciadas pelo Prêmio CIEE
Melhores Programas de Estágio do ano de 2020. Através
de uma parceria de mais de
30 anos, junto ao Centro de
Integração Empresa-Escola,
inúmeros jovens e adolescentes enxergaram na cooperativa médica uma grande
oportunidade para ingressar
no mercado de trabalho. Por
conta disso, a Unimed Petrópolis recebeu no dia 11/09, o
reconhecimento como uma
das 3 empresas escolhidas
pelos alunos, coordenadores e
funcionários do CIEE, como
lugar ideal para se trabalhar.
O Supervisor Regional do
CIEE, Jorge Tavares, desta-

O

Foto: Divulgação

cou a importância da Unimed
Petrópolis na manutenção
dos empregos dos jovens e
adolescentes neste período
pandêmico, e o presidente da
Unimed Petrópolis, Rafael
Gomes de Castro destacou que

a cooperativa tem trabalhado
para efetivar os estagiários
dentro das possibilidades de
crescimento do quadro da empresa e atualmente a Unimed
Petrópolis emprega 15 jovens
aprendizes e 05 estagiários.

21º Festival da Limpeza de Araras

Tradicional Festival da
Limpeza de Araras este
ano será virtual. Em vez de
mão na vassoura e na enxada,
muito bate papo virtual sobre
Araras e região. Por conta
da pandemia, o 21º Festival
da Limpeza de Araras teve
que abrir mão dos mutirões
de limpeza nas ruas e rios
de Araras, mas seguirá com
força total nas redes sociais,
chamando convidados para
bate-papos interessantes sobre como regenerar a vida e a
região de Araras. Em foco, as
famosas “lives” com especialistas compartilhando ideias e

novidades sobre meio ambiente e reﬂorestamento, turismo,
saúde, educação e cultura.
De 15 a 27 de setembro,
um encontro diferente a cada
dia vai abordar projetos inte-

Foto: Divulgação

ressantes (que já começaram),
ou que ainda vão começar.
É só seguir a página do @
projetoararasoscip no Instagram e no Facebook para ﬁcar
por dentro da agenda.
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14ª Primavera dos Museus

Foto: Divulgação

C

om o tema “Mundo digital: museus em transformação”, a 14ª Primavera dos Museus acontecerá entre
os dias 21 e 27 de setembro. Visto o momento pelo qual passam a sociedade e os museus, devido à
pandemia causada pelo Covid-19, este ano, em especial, nossas atividades acontecerão em ambiente virtual.
21/09 | SEGUNDA-FEIRA
>>10h LIVE Mundo digital: museus em
transformação
Maurício Vicente Ferreira Júnior – Diretor
do Museu Imperial
h t t p : / / y o u t u b e . c o m /
museuimperialvideos
>> 16h LIVE Desafios da pesquisa no
Museu Imperial em tempos de pandemia
Cleber Belmiro – Arquivo Histórico do
Museu Imperial
Marcio Miquelino – Biblioteca do Museu
Imperial
Muna Raquel Durans – Museologia do
Museu Imperial/Digitalização do Acervo do
Museu Imperial (Dami)
h t t p : / / y o u t u b e . c o m /
museuimperialvideos
22/09 | TERÇA-FEIRA
>> 10h Visitando o Palácio Imperial de
Petrópolis -Educadoras do Museu Imperial
h t t p : / / y o u t u b e . c o m /
museuimperialvideos
>> 16h LIVE Anuário do Museu Imperial:
debates “O acervo do Museu Imperial me
contou…” parte I- D. Pedro I, surpresas
e descobertas: o público e o privado no
arquivo histórico do Museu Imperial
Paulo Rezzutti – Escritor
Alessandra Fraguas – Área de Pesquisa do
Museu Imperial

Leandro Garcia – Área de Pesquisa do
Museu Imperial - http://youtube.com/
museuimperialvideos
23/09 | QUARTA-FEIRA
>> 10h Bastidores: Restauração”D. Maria
da Glória – princesa nos trópicos, rainha
na Europa”
Beatriz Penna – Laboratório de Conservação
e Restauração do Museu Imperial
http://youtube.com/museuimperialvideos
>> 16h LIVE Doações ao Museu Imperial
André Cahn Nunes
Maurício Vicente Ferreira Júnior – Diretor do
Museu Imperial
http://youtube.com/museuimperialvideos
24/09 | QUINTA-FEIRA
>> 10h Hora do Conto
“É um livro” de Lane Smith
Renato Lins Júnior – Biblioteca Rocambole
http://bibliotecarocambole.blogspot.com
>> 16h LIVE Anuário do Museu Imperial:
debates “O acervo do Museu Imperial me
contou…” parte II
A riqueza do recuperado: a Guerra do Paraguai no arquivo histórico do Museu Imperial
Rodrigo Goyena Soares – Historiador
Alessandra Fraguas – Área de Pesquisa do
Museu Imperial/ Leandro Garcia – Área de
Pesquisa do Museu Imperial
http://youtube.com/museuimperialvideos

25/09 | SEXTA-FEIRA
>> 10h Hora do Conto
“A árvore magníﬁca” de Nick Bland
Renato Lins Júnior – Biblioteca
Rocambole
http://bibliotecarocambole.blogspot.
com
>> 16h LIVE Projeto “Petrópolis sob lentes”
e o acervo do Museu Imperial
Carolina Freitas – Jornalista
Ana Luísa Camargo – Museologia do
Museu Imperial
h t t p : / / y o u t u b e . c o m /
museuimperialvideos
A PARTIR DE 21/09
Disponíveis no site do Museu Imperial:
Anuários do Museu Imperial (1940 – 1995)
Catálogo on-line da Biblioteca
Transcrições Diários de d. Pedro II (1840
– 1891)
Inventários das Coleções Aristides Armínio Guaraná e Smith de
Vasconcelos
>> 21/09 A 25/09
10h Curiosidades sobre conservação
Beatriz Penna – Laboratório de Conservação e Restauração do Museu Imperial
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SALADA CAPRESE
ESPECIAL
Ingredientes: 3 xícaras
(chá) de macarrão penne, 2 colheres (sopa)
de vinagre balsâmico,
5 colheres (sopa) de
azeite de oliva, 1 colher
(chá) de mel, 1 pitada de
sal, 200 gramas de ricota
fresca, 1 xícara (chá) de
tomate seco, 1 maço de
rúcula, 1/2 xícara (chá)
de manjericão em folhas.

Modo de preparo: cozinhe
o penne conforme as instruções da embalagem. Quando estiver pronto, escorra e
passe-o por água fria, para
interromper o cozimento.
À parte, junte o vinagre balsâmico, o azeite de oliva, o
mel e o sal. Misture-os bem,
até que virem um molho
homogêneo. Solte a ricota
amassando-a com um gar-

NOMES DE FILMES

Um salgado luta para libertar seu povo.
Qual o nome do ﬁlme?
>>Croissant Valente
O pai dá 5 reais ao ﬁlho mas quer 2 de
troco. Qual o nome do ﬁlme?
>> Mandagastar 3
Inventaram um remédio que cura dores
de cabeça antes delas acontecerem.
Qual o nome do ﬁlme?
>> O extermina-a-dor do futuro
Na trilha sonora tinha Dó Ré Fá Sol Lá
Si. Qual o nome do ﬁlme?
>> Esqueceram de Mi
Um homem bebeu um Tang laranja e
se jogou da torre Eiffel. Qual o nome
do ﬁlme?
>> O último Tang em Paris
O cinema estava completamente escuro,
mas o cara encontrou um lugar. Qual o
nome do ﬁlme?
>> O Iluminado
Um cara que era cuidador de ursos
abandonou a proﬁssão. Qual o nome
do ﬁlme?
>> O ex-ursista.
Um menino insistiu com o pai para que
pegasse uma bexiga para ele estourar.
Qual o nome do ﬁlme?
>> Tó, estore!

fo ou passando-a por uma
peneira. Tempere-a a gosto.
Em um refratário fundo,
monte a salada alternando
as camadas. No fundo coloque as folhas de rúcula
previamente lavadas. Por
cima delas, uma camada
de tomates secos (reserve
alguns para decorar) e uma
camada de penne. Regue

tudo com um pouco do
molho e adicione as folhas de manjericão. Faça
mais uma camada de
rúcula e salpique a ricota
temperada por cima.
Decore a salada com um
pouco de tomates secos
e sirva-a com o restante
do molho à parte.

Finalmente agora voltaremos com a Taça
Libertadores. O importante é ver como vão
acontecer essas viagens internacionais, já que
inclusive ainda temos países com fronteiras
fechadas em geral.
Flamengo ainda bastante instável com a
mudança do técnico. Ainda demora para acertar e com isso vai sofrendo em alguns jogos
que poderia vencer.
A verdade é que embora tenha um excelente plantel, alguns reservas ainda deixam a
desejar quando se precisa deles. O Dome ainda vai saber com quem contar daqui pra frente.
Os demais times do Rio ainda com algumas diﬁculdades. O Vasco ainda é uma bela
surpresa, já que eu esperava bem menos
dessa equipe.
O Grêmio também tem se mostrado medonho. Perdeu seu melhor jogador, Everton,
e agora não acerta mais nada. Vamos ver na
Libertadores, já que o clube se auto-intitula um
futebol copeiro, por que em pontos corridos
sempre é um ﬁasco.
Lakers chegaram na ﬁnal da conferência
na NBA. Os Clippers ainda não se garantiram,
mas é a provável ﬁnal, e ainda acho que quem
ganhar dessa decisão leva o título desse ano.
O vencedor do Leste não deve ter chance
alguma...
Incrivelmente, as disputas em apenas uma
sede e sem torcida, criou uma atmosfera especial demais e a NBA aproveitou ao máximo.
Disparado um torneio que deu certo dentro da
temporada com a pandemia.
Outra boa notícia foi o início da temporada
europeia de futebol, e já começamos com grandes jogos na Inglaterra, Alemanha e Espanha.
Na França o nível é pior, mesmo assim o PSG
já perdeu os dois primeiros jogos e o Neymar
já foi expulso...
Outra competição esportiva que deu certo
durante a pandemia foi a Fórmula 1. Grandes
corridas, e cada dia mais a certeza de que
Hamilton é o maior fenômeno da história desse
esporte.
No Rio vai começar a temporada do basquete, com o Fla favorito para ser campeão
mais uma vez. Venceu nos últimos 14 anos.
Depois além da NBB também jogará a ﬁnal
do Sul Americano e com grandes chances de
tentar, novamente, o mundial de clubes.
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