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 A SEMENTE DA CIRURGIA PLÁSTICA

Relatos mostram que a 
cirurgia plástica sur-

giu da cirurgia geral. Os 
primeiros cirurgiões, na 
verdade, seriam pessoas 
de extrema habilidade ma-
nual que estariam acos-
tumados a utilizar objetos 
cortantes em seu trabalho. 
Há evidencias que muitos 
seriam, à principio, bar-
beiros! Pesquisas indicam 
que hábitos punitivos nas 
civilizações antigas (em 
que a mutilação física era 
o castigo) estimularam 
indivíduos a se especia-
lizarem na difícil tarefa 
de recuperar a anatomia 
alterada pelas mutilações. 
Esta seria a semente da 
cirurgia plástica. 

Para entendermos 
bem o alcance da ci-
rurgia plástica, vamos 
mostrar como ela se 
divide. Podemos dividir 
a cirurgia plástica em 2 

partes: a cirurgia estética 
e a cirurgia reparadora.  

A cirurgia estética é 
bem conhecida de todos, e 
a que mais ocupa espaço 
na mídia. Basicamente é 
a que trata de corrigir as 
imperfeições do corpo hu-
mano, trazendo um maior 
equilíbrio entre as partes 
e com isso devolvendo, ou 
mesmo criando, beleza para 
o individuo. 

A cirurgia plástica repa-
radora,  é aquela que trata 
das lesões do corpo huma-
no, sejam tumores, deformi-
dades congênitas (que exis-
tem desde o nascimento), 
seqüelas de queimaduras 
e acidentes em geral. Existe 
ainda uma subdivisão da 
cirurgia reparadora que é 
chamada de cirurgia re-
construtiva, esta trata de 
reconstruir tecidos des-
truídos sejam por tumores 
ou acidentes. Teve grande 

desenvolvimento graças ao 
surgimento das técnicas de 
microcirurgia. São cirurgias 
em que usamos tecidos dis-
tantes do local do problema 
para reconstruir as áreas 
lesadas. Estes tecidos são 
trazidos com as artérias, 
veias e nervos que são 
ligados no local onde existe 
a lesão, e por isso podem 
sobreviver e fornecer uma 
grande quantidade de ma-
terial para ser trabalhado. 
As técnicas reconstrutivas 
com microcirurgias tem es-
pecial valor para os grandes 
traumas ortopédicos, e a 
recuperação das áreas de 
onde foram retirados gran-
des  tumores ou sofreram 
danos com irradiação.  

A divisão da cirurgia 
plástica em duas partes 
pode, na verdade, ser ques-
tionada sendo mais simbó-
lica do que real. Se obser-
varmos, cuidadosamente, o 
que acontece nas cirurgias 
veremos que todo o tem-

po estamos reparando e 
reconstruindo. 

Quando uma rinoplas-
tia (cirurgia do nariz) é rea-
lizada, estamos corrigindo 
as alterações anatômicas e 
reparando as estruturas do 
nariz. Por que esta cirurgia 
é considerada estética? 
Apenas por convenção. A 
convenção diz que toda 
cirurgia que corrige es-
truturas do corpo que não 
estão sofrendo interferên-
cia em sua função, ou que 
não causam interferência 
em outras regiões, é ci-
rurgia estética. Mesmo 
que na realidade esteja-
mos corrigindo alterações 
anatômicas. 

Logo, se você tem 
uma mama grande que 
não interfere com as fun-
ções do seu corpo, e  qui-
ser  fazer uma cirurgia 
plástica para corrigir o 
seu tamanho, esta será 
considerada uma cirurgia 
estética.  

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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AS REVELAÇÕES SOBRE 
O MUNDO ESPIRITUAL‘

Todos nós, que acredi-
tamos sinceramente na 

existência de vida após a 
vida, certamente gostaría-
mos de receber notícias ou 
informações sobre como é e 
como funciona o denomina-
do ‘mundo espiritual’. Seria 
semelhante à vida na Terra?  

Sobre essa afi rmação, 
fundamentada na esperan-
ça, não devemos nem po-
demos colocar qualquer 
contestação.

E mais:  nós, seres hu-
manos, nunca acreditaremos 
em detalhes do mundo espi-
ritual, se essas afi rmações 
ou revelações não vierem 
de seres desencarnados, 
obviamente, e, além disso, 
com provas concretas e não 
apenas hipóteses...

O máximo que pode-
mos, e devemos racional-

mente fazer, é transformar 
nossa ‘esperança’ de que 
a vida continuará após a 
morte em simples ‘certeza’ 
de que a vida continua após 
a morte, pois essa é uma 
realidade que nos atinge 
a todos, sem exceção, va-
riando tão somente em que 
condições estaremos nós, 
os hoje ainda encarnados, 
após nosso desencarne...

Em ‘O Livro dos Espíri-
tos’ encontramos uma per-
gunta e respectiva resposta 
que demonstra como Deus, 
nosso Pai, é absolutamente 
perfeito: ‘LE 132 – Qual 
o objetivo da encarnação 
dos Espíritos? – Deus lhes 
impõe a encarnação com 
o fi m de fazê-los chegar à 
perfeição. Para uns é ex-
piação; para outros, missão. 
Mas, para alcançarem essa 

perfeição, têm que sofrer 
todas as vicissitudes da 
existência corporal: nisso é 
que está a expiação”. (Grifo 
do original).

É claro que as condi-
ções em que cada um de 
nós se manifestará no mun-
do espiritual, após a morte, 
variarão ao infi nito... Temos 
convicção de que Deus é 
justo e misericordioso. Esse 
é o trabalho da fé!...

Vejamos o seguinte 
texto do Antigo Testamento, 
citado no Primeiro Livro de 
Samuel, contando o encon-
tro de Saul com Samuel: 
‘Antigamente em Israel, indo 
qualquer consultar a Deus, 
dizia assim: Vinde e vamos 
ao vidente; porque ao profeta 
de hoje antigamente se cha-
mava vidente’. (1 Sam 9-9).

Então, na época, os 
profetas nada mais eram 
do que simples videntes?...

Vejamos como São 
Paulo relata como são distri-
buídos o que ele denominou 
como ‘dons espirituais’, na 
sua Primeira Epístola aos 
Coríntios, capítulo doze: 

“Acerca dos dons espi-
rituais, não quero, irmãos, 
que sejais ignorantes. Ora, 

há diversidade de dons, mas 
o Espírito é o mesmo. A ma-
nifestação do Espírito é dada 
a cada um para o que for útil. 
Porque a um, pelo Espírito é 
dada a palavra da sabedoria; 
e a outro, pelo mesmo Espírito, 
a palavra da ciência. E a outro, 
pelo mesmo Espírito, a fé; e a 
outro, pelo mesmo Espírito, os 
dons de curar. E a outro a ope-
ração de maravilhas; e a outro 
a profecia; e a outro o dom de 
discernir os espíritos; e a outro 
a variedade de línguas; e a ou-
tro a interpretação das línguas”. 
(I Cor. 12,1-4-7-8-9-10).

Como se percebe, niti-
damente, algumas pessoas 
recebiam, do mundo espiritual, 
‘um ou mais dons espirituais’ 
e assim produziam determi-
nados ‘fenômenos’, como, por 
exemplo, o ‘dom de curar’, ou, 
também por exemplo, o dom 
de ‘ver os espíritos’, e assim 
por diante.

Consequentemente, o que 
São Paulo, muito acertada-
mente, denominou de ‘dons 
espirituais’ hoje a Doutrina Es-
pírita denomina simplesmente 
‘faculdades mediúnicas’.

Voltaremos ao assunto 
dos dons espirituais ou das 
faculdades mediúnicas.
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Candidatos respondem: qual a solução para o trânsito entre
o Trevo de Bonsucesso e a Ponte do Arranha-Céu, em Itaipava?

Os problemas de mobilidade 
urbana vêm se acumulando 

ao longo dos anos. O trecho em 
questão é um refl exo da falta de 
investimentos. Precisamos de 
um projeto de mobilidade para 
resolver defi nitivamente todos os 
trechos prejudicados. 
Vamos criar corredores para os 
ônibus, modernizar os terminais, 
ajustar calçadas e canteiros, cons-
truir viradouros de ônibus e anéis 
viários, desenvolver estratégias 
para estacionamento e construir 
novos trevos e viadutos tão ne-
cessários para que os gargalos 
da cidade possam ser resolvidos.

ALEXANDRE GURGEL  
(CIDADANIA)

BERNARDO ROSSI
(PL)

CORONEL NETO
(PRTB)

EDUARDO SILVÉRIO
(PODEMOS)

ELIAS MONTES
(PSL)

JAMIL SABRÁ
(PSC)

LEANDRO AZEVEDO
(PSD)

LÍVIA MIRANDA
(PC DO B)

MARCOS NOVAES
(PDT)

Itaipava cresceu muito nos últi-
mos anos, sem que as gestões 

anteriores se preocupassem com 
a mobilidade. Junto com em-
presários e moradores, estamos 
elaborando 4 projetos para esse 
trecho citado: vamos fazer uma 
rotatória em frente ao Hotel Buriti, 
aproveitando a reforma da União 
e Indústria e melhorias no trevo 
de Bonsucesso possibilitando que 
esse seja um acesso alternativo e 
a criação de um acesso que passa 
por um terreno cedido pelo Bramil, 
o que vai reduzir a quantidade de 
cruzamentos. Isso vai contribuir 
muito para fl uidez do trânsito.

Qualquer mudança naquele 
trecho depende de coopera-

ção com o Governo Federal, uma 
vez que o trecho entre a ponte 
do arranha-céu e o terminal de 
transbordo de Itaipava pertence 
à BR495  (Teresópolis-Petrópo-
lis). Para desafogar o trevo de 
Bonsucesso, é preciso acabar 
com o cruzamento em nível para 
desafogar o trânsito.
Nosso projeto visa diluir o trânsito 
entre os vários acessos a Itaipava, 
colocando-os em mão-dupla, 
porque, atualmente, todos são mão 
única para os veículos que chegam 
no sentido Rio - Juiz de Fora.

Não é, ao meu ver uma sim-
ples intervenção; ouvire-

mos melhor os nossos técnicos 
de trânsito e obras para res-
pondermos com competência 
as reinvindicações locais. Vejo 
com bons olhos a criação de uma 
ponte junto ao fórum local e fazer 
melhoramentos na pista que passa 
por trás do parque de exposições, 
ampliando a mão única no local. 
Sabemos da necessidade de inter-
venções em todos os cruzamentos 
de grande fl uxo; teremos que criar 
linhas de acesso as principais 
vias, alargando as pontes e me-
lhorando a sinalização.

Soluções existem e muitos 
estudos já têm sido realiza-

dos para mitigar o problema do 
trânsito em Itaipava; quase todas 
envolvem a realização de obras, 
quer sejam de criação de novos 
acessos ou a duplicação dos aces-
sos já existentes, à BR-040 , com 
a construção ou duplicação das 
pontes. Minha equipe vai elaborar 
o melhor projeto de trânsito para 
região, buscaremos os recursos 
juntos ao governo federal para 
realização das obras. Soluções 
de curto prazo como o melhor 
ordenamento do trânsito podem 
ser tomadas imediatamente.

Meu plano de governo prevê 
uma série de medidas para 

mobilidade urbana. Melhorar as 
vias de acesso à BR 040, trans-
formando-a numa via rápida de 
cruzamento da cidade, entre elas a 
ampliação dos acessos do Catubi-
ra e do Arranha-Céu em Itaipava.
Instalação e melhorias de rotató-
rias nos principais entroncamentos 
da cidade, iniciando a duplicação 
da pista de Itaipava do Horto 
Mercado até o Terminal Itaipava, 
projetando-a até os limites do 
município na Posse, viabilizando 
a operação do Distrito industrial.

A prioridade será cumprir o 
PlanMobi, principalmente 

porque foi elaborado com parti-
cipação popular. A implantação 
de rotatórias, o alargamento de 
pontes e baias de recuos para os 
ônibus são algumas das medidas. 
Outro ponto importante é garan-
tir que vias alternativas tenham 
condições de atender o trânsito, 
como a Rua Joaquim Agante 
Moço, localizada atrás do Par-
que Municipal. Essa é uma via 
fundamental para desafogar o 
trânsito na Estrada União e In-
dústria e precisa receber obras 
de infraestrutura.

A alternativa para o trânsito é 
priorizar o modal coletivo, mas 

há interesses diversos na região: 
tráfego de turistas, de moradores, 
de trabalhadores(as). O trânsito 
fl uindo atende a todos(as). Temos 
na cidade vários problemas: falta 
de agentes para orientar o trânsito 
e fi scalizar. Neste trecho, é preciso 
proibir a entrada para a BR antes da 
ponte do parque (o retorno deve ser 
feito à frente, sem cruzar a estrada). 
Deve-se rever o trajeto dos ônibus, 
garantir mais linhas e horários e 
analisar vias por trás do parque.

Até o prazo do fecha-
mento dessa edição, 
o candidato Marcos 
Novaes, do PDT, não 
havia mandado a sua 
resposta, cuja pergunta 
foi enviada com a devi-
da antecedência a todos 
os candidatos.

MATHEUS QUINTAL
(REPUBLICANOS)

RAMON MELLO
(AVANTE)

RUBENS BOMTEMPO
(PSB)

ZÉ LUIS
(PSOL)

O projeto estrutural de mobi-
lidade para esse trecho está 

inserido na proposta de Concessão 
do Parque de Exposição de Itaipa-
va. Entre as ações estão: a criação 
de uma passarela para pedestre em 
Bonsucesso, a pavimentação da 
Rua Joaquim Agante Moço, antiga 
Estrada da Fazenda, que passa por 
trás do Parque, o que viabilizará 
o uso de outra entrada, com liga-
ção também à União e Indústria 
próximo ao Horto, desafogando o 
trânsito local. Será uma articulação 
com o governo federal, para termos 
acesso  a linhas de fi nanciamento.

Já na primeira semana de janeiro, 
vamos montar uma comissão 

com os moradores e empresários 
de Itaipava, junto com o Comutran, 
a CPTrans, Concer, Denit e o trade 
turístico, para discutir as soluções, 
de forma participativa. Os projetos 
já existem, como a construção de 
pontes e a pavimentação da rua, que 
fica atrás do Parque de Itaipava (Rua 
Joaquim Agante Moço). A criação de 
uma comissão viabilizará a implanta-
ção do melhor projeto para resolver 
o problema do trânsito na região, 
que afeta diretamente o cotidiano da 
população e o turismo de Itaipava.

De imediato é preciso investir 
em infraestrutura e sinaliza-

ção das rotas alternativas, como 
o trecho Estrada Mineira-Estrada 
de Bonsucesso, além da busca por 
recursos federais para mudanças 
na rotatória que dá acesso a BR-
040. Na proximidade da ponte do 
Arranha-céu, vamos pavimentar e 
fazer intervenções na Rua Agante 
Moço (atrás do parque) transfor-
mando-a em via alternativa. 
No nosso governo vamos esti-
mular o transporte público, co-
letivo, com preço acessível e de 
qualidade, além da construção de 
ciclovias nos distritos.

O Jornal de Itaipava perguntou aos candidatos a prefeito, qual a possível solução para um dos principais problemas da cidade: a falta de mobi-
lidade, que atinge diariamente milhares de petropolitanos que trafegam pelo trecho descrito. As respostas estão em ordem alfabética.

Até o prazo do fecha-
mento dessa edição, 
o candidato Matheus 
Quintal, do Republi-
canos, não havia man-
dado a sua resposta, 
que, cuja pergunta  foi 
enviada com a devida 
antecedência a todos 
os candidatos.
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Dois artistas super talen-
tosos, Pedro Neves e 

João Saidler, se juntaram para 
colocar em prática o projeto 
Missão Petrópolis, que utiliza 
a arte como um meio de in-
centivar a saúde e o bem es-
tar. Uma imersão à natureza, 
entre as mais diversas trilhas 
que a cidade tem pra nos ofe-
recer. Cenários inspiradores 
e perfeitos para fazer arte! 
Como parte do projeto e do 
processo criativo, os artistas 
querem ainda descobrir his-
tórias, curiosidades e lendas 
desses caminhos abertos em 
meio à natureza, contadas 
pelos petropolitanos que as 
exploram há bastante tempo.  

A ideia é explorar algumas 
das várias trilhas da cidade e, 
no topo de cada uma delas, 
produzir pinturas e/ou gra-
vuras e também fotografi as, 

O Instituto dos Meninos 
Cantores de Petrópolis 

acaba de abrir o período de 
inscrições para o Curso de 
Aprendizes que faz parte do 
Ponto de Cultura Aprendiz 
de Canarinho. Totalmente 
gratuito, o curso é a porta de 
entrada de meninos e meninas 
para os corais do Instituto 
dos meninos Cantores de Pe-
trópolis e uma oportunidade 
única para quem sonha em ter 
contato com a música.

As vagas são destinadas a 
meninos e meninas de 8 e 9 
anos, que estejam cursando o 
3º ano do ensino fundamental 
em escolas públicas ou priva-
das. O curso tem duração de 
um ano, com aulas às terças 
e quintas-feiras, das 7h40 às 
11h. Durante os meses de 

Expedição da época do Império em meio à natureza    

registradas por meio de câmeras 
analógicas experimentais, feitas 
com materiais reciclados. Ao 
final do projeto, promovido 
pela Tatuí, curiosidades, lendas 
e informações sobre as trilhas 
além, claro, das fotografi as, vão 
ser reunidas em um livro.

Para que esse sonho se 

torne realidade, foi criado 
um fi nanciamento coletivo, a 
famosa vaquinha, na internet. 

Um vídeo do projeto foi 
lançado, essa semana, no Ins-
tagram da Tatuí. Pra assistir e 
entender mais sobre o projeto, 
basta acessar: link: https://www.
instagram.com/tatui.art/

É com pesar que comuni-
co o falecimento, no dia 

13/10/2020, da nossa amiga e 
presidente do conselho diretor 
do Itaipava Tênis Clube, Edilza 
da Silva Camargo. 

Edilza era sócia do Itaipava 
Tênis Clube há muitos anos; 
foi diretora administrativa na 
gestão do ex-presidente Jose 
Cyrillo da Costa e também 
foi diretora social. À frente 
da presidência do clube desde 
janeiro de 2013, Edilza, com 
muito trabalho e dedicação, 
conseguiu reerguer o ITC, que 
carinhosamente chamava de 
clubinho. Edilza parte para o 
encontro com o criador dei-

No dia 08 de outubro, o 
presidente do Sindicato 

das Empresas Exibidoras de 
Cinema do Estado do Rio de 
Janeiro, Gilberto Leal, se 
reuniu com representantes 
da Prefeitura Municipal de 
Petrópolis para discutir a 
viabilidade para a reaber-
tura das salas de cinemas 
na cidade.

Na ocasião, Gilberto 
explicou que todos os exibi-
dores seguem rígidos proto-
colos de segurança e já estão 
preparados para o retorno 
das atividades, a exemplo 
dos colegas do município do 
Rio de Janeiro. 

Contudo, o Coordenador 
de Gestão e Planejamento 

Estratégico da Cidade Impe-
rial, Dalmir Caetano, expli-
cou que a fl exibilização em 
Petrópolis ocorre de forma 
gradual e que os cinemas 
de Petrópolis precisam con-
tinuar esperando o parecer 
técnico da Secretaria de Saú-
de e da Vigilância Sanitária 
para que então seja defi nida 
uma data.

Na reunião também par-
ticiparam representantes 
da Rede Cinemaxx, Cine 
Bauhaus e Cine Itaipava; 
o Presidente do Instituto 
Municipal de Cultura e 
Esporte, Rodrigo Bueno; a 
Secretária de Saúde, Fabío-
la Heck; e representantes da 
Vigilância Sanitária.

Despedida

xando uma fi lha e dois netos. 
Há todos os parentes, ami-
gos e funcionários do clube, 
meus sentimentos. Edilza:  
03/07/1950 a 13/10/2020

Cinemas podem entrar em falência
Aprendiz de Canarinhos tem vagas abertas

estudo, os alunos têm aulas 
de canto coral artístico, teoria 
musical, fl auta doce, solfejo e 
técnica vocal.

Em virtude da pandemia 
do coronavírus, a avaliação 
dos candidatos será online em 
data e horários pré-agendados, 
em plataforma que for mais 
acessível para as famílias.

Após o teste, caso a criança 
tenha aptidão e seja aprovada, 
ela passa a fazer parte da turma 
de 2021 dos Aprendizes. Não é 
preciso ter conhecimento mu-
sical para participar do curso.  

Os interessados em reali-
zar a inscrição podem fazer o 
cadastro através do site www.
canarinhos.com.br.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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A primeira edição do Rio Coffee 
Nation, evento internacional dedi-

cado ao segmento de cafés especiais 
e orgânicos, será realizado nos dias 
24 e 25 de outubro de forma on-line. 
Apoiado pela Secretaria de Estado 
de Agricultura, a programação terá 
transmissão ao vivo, estandes vir-
tuais, palestras, workshops, apresen-
tações, receitas, exposição, além da 
competição de Melhor Café Torrado 
para Expresso. 

O Estado do Rio de Janeiro pro-
duz cerca de 16 mil toneladas de café 
por ano, um setor que movimenta 
mais de R$ 89 milhões anuais, com 
sua produção concentrada na Região 
Noroeste Fluminense.

 - A secretaria de estado de 
Agricultura desenvolve um programa 
contínuo de fortalecimento da cadeia 
do café que traz como resultado a 
excelência do produto hoje comer-
cializado. O Rio Coff ee Nation, sem 
dúvida, trará mais visibilidade e reco-

Cafés Especiais e 
Orgânicos serão tema central 

do Rio Coff ee Nation

nhecimento aos nossos produtores, 
projetando-os no circuito internacio-
nal. Essa excelência também está 
vinculada ao trabalho realizado na 
ponta pela Emater-Rio e pela Pesa-
gro-Rio, explicou Marcelo Queiroz, 
secretário de Agricultura. 

A programação do Rio Coff ee 
Nation vai mostrar a evolução do 
mercado de cafés especiais para 
consumidores, produtores, profi ssio-
nais e empresas do setor. O público 
poderá, ainda, conferir 4 exposições 
virtuais realizadas em parceria com 
o Museu do café. 

A “Ilha de Cafés do Rio de Janei-
ro" trará 16 marcas de café especial 
do estado, entre eles o Vale do Er, o 
Café da Serra e o Fazenda Florença,  
vencedor do melhor café especial do 
Rio de Janeiro em 2019.

 O evento terá ainda a partici-
pação do francês Hippolyte Courty, 
fundador da L´Arbre à Café e um 
dos maiores especialistas em cafés 

orgânicos e especiais do mundo.
- Promover o Rio Coff ee Nation 

tem como objetivo incentivar o mer-
cado de cafés especiais no Brasil. 
É também uma forma de estimular 
os produtores destes grãos e apre-
sentar a excelência dos terroirs 
obtidos em plantações nacionais e, 
que estão cada dia mais presentes 
nas xícaras dos brasileiros e con-
quistam cada dia mais admiradores 
no exterior. Será uma oportunidade 
enriquecedora para os fãs da bebi-
da e para toda a categoria, afi rmou 
Martina Marina Barth d'Avila, idea-
lizadora do evento. 

O Rio Coff ee Nation é parceiro 
exclusivo do Paris Coffee Show, 
considerado o maior evento de café 
da França, com 35 anos de existên-
cia e referência no ramo de cafés. 
Este evento é organizado pelo Col-
lectif Café, organismo francês que 
reúne mais de 300 torrefadores e 
cafeterias da França e que também 
estar presente na plataforma online 
do Rio Coff ee Nation.

 Mais informações através do 
site www.riocoff eenation.com

 
Diferenças entre os Cafés 

Especiais e os Cafés Orgânicos
 Os cafés especiais são aqueles 

cultivados e colhidos em condições 
especiais, submetidos à avaliação 
de especialistas (metodologia de 
avaliação sensorial da SCA - Spe-
cialty Coff ee Association, utilizada 
mundialmente) atingindo, assim, 
notas mínimas de 80 e máximas de 
100 pontos. Além disso, possuem 
indicadores de qualidade supe-
rior, relacionados a características 
intrínsecas do grão verde, como 
aroma, sabor, corpo, acidez e sabor 
residual. 

Já os cafés orgânicos adotam 
essa denominação por serem pro-
duzidos sem uso de agrotóxicos 
ou outra substância que possa 
contaminar a natureza e o produto. 
O solo também é preparado livre 
de produtos químicos, através de 
tecnologias que priorizem o uso de 
recursos naturais.

Foto: Divulgação
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Seleção Brasileira, e outras da América 
do Sul, continuam prejudicando os times num 
ano atípico e muito encurtado para os jogos de 
eliminatórias acontecerem juntamente com os 
torneios dos clubes.

Os clubes pagam os salários, as seleções 
os desfalcam durante os torneios e ainda cor-
rem risco de perder seus jogadores por lesão 
ou mesmo por covid-19.

O Fla sofreu mas conseguiu chegar na 
liderança do campeonato junto com o Atlético 
MG. O que deixa a torcida animada é que o 
time vem com desfalques e jogando mal e o 
time mineiro vem no máximo...

O Flu vem numa fase boa e subiu na tabe-
la. Vamos ver se tem condições de se manter 
nessa situação até o fi nal.

O Vasco vem caindo e inclusive trocou no-
vamente de técnico. O time é fraco, tem pouca 
reposição e agora caindo o nível tem chance 
de se complicar até o fi nal. Pior de tudo é que 
tem eleição no próximo mês.

O Botafogo vinha muito mal, trocou de 
técnico e deu uma melhorada. Também tem 
um plantel bastante limitado e precisa vender 
jogadores para aliviar a folha salarial. Também 
vai ter eleições agora...

O Palmeiras vai muito mal com o Luxem-
burgo. Até quando continuarão insistindo com 
esse técnico? Venderam seu melhor jogador 
e agora deverão fi car esse ano sem grandes 
conquistas, de novo.

O Cruzeiro, de Belo Horizonte, numa fase 
técnica e fi nanceira horrorosa, está na zona de 
rebaixamento pra a Terceira Divisão e devendo 
salários e prestadores. Terão problemas por 
vários anos, com certeza.

NBA terminou com a vitória dos Lakers, 
conforme já era previsto por fazer a fi nal contra 
o Miami. Agora, impressionante foi o que jogou 
o Butler, que merecia ser o MVP das fi nais, 
mas nunca dão para atletas do time perdedor.

O baseball também chegando nas fi nais 
das conferências, nos EUA, e a fi nal promete 
muito equilíbrio. Será que os Dodgers conse-
guiram chegar?

Meu amigo Gil Baiano, lá do Cliper, no Le-
blon, fazendo uma rifa para passar o atacante 
Michael do Fla. O medo dele é fi car com o 
mico na mão...

VISITA
Manoel foi fazer uma visitinha no-
turna ao amigo Joaquim. Quando se 
preparava para ir embora, caiu o 
maior temporal.
- Tu vais dormir aqui - disse Joaquim. 
Vou arrumar o quarto de hóspede.
Ao voltar para a sala, Joaquim en-
controu o amigo todo molhado. Quis 
saber o que aconteceu e ouviu a 
explicação:
- É que fui até em casa, apanhar o 
meu pijama!

ANIMAIS
Um elefante que estava infestado 
de formigas, saiu rolando, rolando, 
até que se viu livre das formigas... 
Sobrou só uma grudada no pescoço, 
ao que as outras que estavam no chão 
começaram a gritar:
 - Vai, vai, torce o pescoço dele!!!

Dois ratos entraram num cinema e 
foram direto para a sala de projeção. 
Roeram todo o rolo do fi lme. Termi-
nado o jantar, um perguntou para o 
outro: - Gostou do fi lme? 
- Não, gostei mais do livro!

RELÓGIO
A mulher comenta com o marido: 
- Querido, hoje o relógio caiu da 
parede da sala e por pouco não bateu 
na cabeça da mamãe... 
- Maldito relógio. Sempre atrasado!!

PASSATEMPO / ESPORTES

 
RATATOUILLE SIMPLES

Ingredientes: 1 abobri-
nha italiana, 1 beringela, 
1 pimentão verde, 1 
pimentão vermelho, 2 
tomates,1 cebola média, 
1 ramo de tomilho, 1 
colher de sopa de folhas 
de manjericão fresco, 1 
colher de sopa de sal-
sinha fresca, 1/2 xícara 
de azeite ,1 colher de 
sobremesa de sal.

Ao preencher uma camada 
de um refratário, cubra com 
parte do azeite já preparado 
acima. Faça outra camada 
e cubra novamente com o 
tempero de azeite, repetida-

mente até terminar todos 
os ingredientes.
Cubra o refratário com 
uma tampa e cozinhe 
em fogo baixo por uns 40 
minutos.

* * *

Modo de preparo: corte a 
abobrinha, tomates, berin-
gela, cebola e pimentões em 
fatias fi nas e reserve.
Pique a salsinha, manjericão 
e tomilho bem miudinho e 
junte ao sal e azeite, mis-
turando bem. Intercale as 
fatias de beringela, abobri-
nha, tomate e pimentões 
(verde, vermelho e amarelo) 
repetidamente. 

Foto: divulgação

* * *

* * *
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Foto: Divulgação

O PIX vem aí: saiba como ele vai funcionar
O PIX é o mais novo 

sistema de pagamen-
tos instantâneo criado pelo 
Banco Central, e estará 
disponível aos brasileiros 
a partir do mês de novem-
bro. A expectativa é que 
haja uma revolução no 
mercado financeiro, uma 
vez que aumentará a com-
petição entre as empresas, 
incluindo mais pessoas no 
sistema bancário, facilitan-
do as transações e, o mais 
importante, com custo 
bem baixo aos usuários 
(será gratuito para pessoas 
físicas e MEIs).

“As transações rea-
lizadas pelo PIX estarão 
disponíveis 24 horas por 
dia, sete dias por sema-
nas e 365 dias por ano, e 
basta apenas dez segundos 
para que o dinheiro seja 
repassado de um ‘bolso 
para o outro”, explicou o 
Professor Carlos Afonso, 
que além de educador 
financeiro, é contabilista 
e administrador. “Ainda, 

permitirá o pagamento 
de tributos (inicialmente 
os federais) e contas de 
consumo. No breve futuro 
(projeto para 2022 / 2023), 
serão efetuados paga-
mentos internacionais”, 
completou ele,.

Hoje, os brasileiros 
utilizam boletos, DOC e 
TED para fazer pagamen-
tos, com altas tarifas por 
transações (alguns bancos 
chegam a cobrar mais 
de R$ 10,00), e o crédito 
demora para ser repassado. 

As tarifas cobradas 
pelos bancos acarretam 
uma significativa eleva-
ção nas despesas finan-

ceiras das empresas, prin-
cipalmente, se o volume 
de boletos e DOC / TED 
emitidos por mês for muito 
alto. Com o PIX, projeta-se 
uma perda de até 8% na 
receita dos bancos.

Múltiplas formas 
de pagamentos  

 O Banco Central in-
forma que a gestão de 
pagamentos será realizada 
por meio de QR Code Es-
tático, QR Code Dinâmico 
ou chave de endereçamen-
to cadastrada no aplicativo 
do banco que a pessoa / 
empresa tiver conta. Assim 
como o DOC e o TED 

aparecem no aplicativo do 
banco como uma das op-
ções de pagamento, o PIX 
também aparecerá.

O PIX também promo-
verá a inclusão financeira de 
uma parcela da população 
que não possui conta ban-
cária e, neste sentido, as 
fintechs estão atentas para 
aumentar a sua fatia no mer-
cado, trazendo para dentro 
de suas estruturas esse perfil 
de cliente.

O futuro será promis-
sor, com pagamento por 
uma simples leitura de QR 
Code através do celular, 
fornecido pelo recebe-
dor ou por tecnologia de 
aproximação.

Alerta 
Devido a velocidade 

da transação, a compra não 
poderá ser cancelada ou 
alterada após a confirmação 
do pagamento. A funciona-
lidade está disponível, po-
rém, só poderá ser realizada 
pelo recebedor do dinheiro.

O Governo do Esta-
do do Rio de Ja-

neiro está lançando uma 
nova ferramenta para, 
especificamente, ampliar 
e facilitar o acesso ao 
auxílio emergencial da 
cultura, previsto na Lei 
Aldir Blanc. O aplica-
tivo Gov.RJ, feito em 
parceria com o Serviço 
Federal de Processamento 
de Dados (Serpro), está 
disponível nos sistemas 
Android e iOS, sempre 
gratuitamente.

O Auxílio Emergen-
cial Cultural é um bene-
fício financeiro destinado 
aos artistas e agentes de 
cultura, pontos e pontões 
culturais e tem por ob-
jetivo fornecer proteção 
emergencial no período 
de enfrentamento da Co-
vid-19. Para se inscrever, 
é necessário ter renda 
familiar mensal per capita 
de até meio salário míni-
mo (R$ 522,50) ou renda 

familiar mensal total de 
até três salários mínimos 
(R$ 3.135).

Quem solicita tam-
bém não pode receber 
benefício previdenciário 
ou assistencial (com ex-
ceção do Bolsa Família), 
seguro-desemprego ou 
estar cadastrado no auxílio 
emergencial geral. Mulhe-
res chefes de família rece-
bem o dobro do benefício. 

A partir do cadastro, 
é feita uma checagem 
nos servidores digitais 
da Dataprev, empresa de 
tecnologia e informações 
da Previdência. Em caso 
de aprovação, o repasse 
do valor do benefício é 
feito ao banco informado 
pelo beneficiário. 

Para utilizar o aplica-
tivo, é necessário ter um 
endereço com CEP no 
estado do Rio de Janeiro 
e um cadastro no gov.br, 
o portal de serviços do 
Governo Federal. 

Inscrições para a Lei Aldir 
Blanc pelo aplicativo Gov.RJ


