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ELEIÇÕES 2020

Rubens Bomtempo
e Bernardo Rossi
farão o segundo
turno em Petrópolis
A

ssim como na eleição de 2016, os candidatos a prefeito
Rubens Bomtempo e Bernardo Rossi, voltarão a se enfrentar no segundo turno das eleições municipais. O candidato Rubens (PSB) obteve a maioria dos votos nas urnas,
seguido de Rossi (PL), que disputou voto a voto com o terceiro colocado, Leandro Azevedo (PSD). Confira nesta edição
os números detalhados de todos candidatos. Pagina 03

Câmara Municipal terá grande renovação

D

iferentemente dos anos anteriores, a câmara de vereadores teve uma renovação acima da média
nas eleições de 2020: dez da 15 cadeiras legislativas terão novos nomes e cinco candidatos
retornam à casa. Conﬁra os eleitos que tomarão posse a partir 01 de janeiro de 2021. Pagina 03
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APPO promove
bazar beneﬁcente

Insulamento
Carlos Gama

 SAÚDE

Plástica íntima:
o que você deve saber

Foto: Bruno Wanderley
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ação acontece para arrecadar fundos
que serão usados em ações em prol dos
assistidos pela instituição.

Dr. Márcio Guimarães
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VARIEDADES

De 15 a 30 de novembro de 2020

INSULAMENTO

A

Doutrina Espírita não
tem rituais, dogmas e
compromissos formalizados como sendo obrigatórios para aqueles que quiserem viver subordinados
aos seus ensinamentos.
Tudo o que nos é recomendado para avançar mais
e mais em cada encarnação
está contido em seus princípios narrados em um livro publicado na França em 18 de
abril de 1857 e cuja redação
final foi na segunda edição
de 18 de março de 1860.
Seus textos revelaram
aos homens o "caminho" mais
seguro e mais rápido para
alcançarmos a nossa evolução moral, independente de
ser dessa ou daquela religião.
Na realidade, todos nós
vivemos na esperança de
termos achado o ‘caminho’.

Com o nome de “Caminho” os Atos dos Apóstolos nos mostram como os
ensinamentos de Jesus se
disseminaram. (Atos 16,9).
Só mais tarde o nome de
"Cristianismo" foi aceito
por todos.
Foi na França que repentinamente começaram a
surgir as psicografias.
Através dos médiuns
vieram os livros, com extraordinária aceitação pelo
público.
A divulgação começou
lentamente, como era de
se esperar, em revelações
surpreendentes, e, aos poucos, em virtude das guerras
a que foi submetido o Velho
Continente, se transportou
para o Brasil, país aonde a
prática da mediunidade vem
crescendo à medida que

PLÁSTICA ÍNTIMA:
O QUE VOCÊ DEVE SABER

D

evido ao grande interesse que este assunto
desperta, vamos reapresentà-lo para vocês. A cirurgia de rejuvenescimento e
modelagem da área genital,
também conhecida como
cirurgia íntima feminina,
vem se tornando uma das
“queridinhas” no mundo
todo. Chamada pelo termo
técnico de ninfoplastia, a
cirurgia plástica da área
genital está indicada em
diversos casos. Mulheres
que se sentem desconfortáveis com a sua aparencia
íntima (devido a um excesso de tecido dos pequenos
lábios) são candidatas e
aquelas que já sofreram
um processo de perda de
volume, que deforma essa
região tambem.
Algumas pacientes podem
apresentar um monte de
Vênus muito volumoso - o
famoso “capô de fusca”, e
embora a correção desta

alteração não seja propriamente uma ninfoplastia, está
com frequencia associada
na plástica intima.
Para muitas mulheres
esse assunto ainda pode ser
considerado um tabu, mas o
fato é que a ninfoplastia vem
auxiliando e melhorando a
qualidade de vida de muitas
mulheres, devolvendo a
confiança e aumentando a
auto-estima. Entre as pacientes mais beneficiadas
estão as que nasceram com
alterações estéticas, as mulheres que fazem atividades
esportivas, e as que estão
reformulando suas vidas.
Mas afinal, o que é a
plástica intima? É um conjunto de procedimentos que
visam devolver o aspecto
jovem e natural das regiões
intimas.
Ninfoplastia faz parte da
plástica das regiões íntimas,
e consiste na realização
da diminuição do tamanho

l

EXPEDIENTE:

novos médiuns surgiram.
Chico Xavier, por exemplo, com mais de 420 livros
publicados, ou Divaldo Pereira Franco, com também mais
de 350 obras mediúnicas publicadas, além de excelente
trabalho social em Salvador.
É necessária a divulgação da Doutrina Espírita,
para que os ensinamentos
do Cristo cheguem a todos os homens. Infelizmente, com o crescimento da
pandemia ceifando vidas
preciosas em toda a parte
fomos convidados a viver
em insulamento.
E viver em insulamento
não é nada bom. Sim, a situação é prevista nas questões 767 a 772 de ‘O Livro
dos Espíritos’, sob o título de
‘Da Lei de Sociedade’.
São abordados muitos
ensinamentos, relativos ao
isolamento em que estamos
obrigados a viver na luta
contra as doenças, e assim
os ensinamentos de Jesus
são abordados diariamente
por inúmeros espíritas, utilizando seus celulares.

Vejamos o que nos ensina Emmanuel, a respeito
do isolamento a que fomos
obrigados a viver. “Cada um
de nós deve incalculáveis
tributos às almas com quem
convivemos. Não nos esqueçamos de que vivemos
empenhados à boa vontade
dos corações amigos... À
sabedoria dos mais experientes... Ao carinho dos
companheiros próximos...
Ao apoio e ao estímulo
dos familiares... Aos nobres impulsos das relações
fraternais... Portanto, pelo
reconhecimento das nossas
dívidas comuns, provamos
a real inconsequência do
orgulho e da vaidade em
qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento
em nosso passo evolutivo”
(Ideal Espírita, Emmanuel/
Chico, cap. 86).
Aproveitemos o tempo
que a pandemia nos impôs
para estudar, meditar e absorver os ensinamentos que
Jesus nos trouxe pelos médiuns diretamente do mundo
espiritual.

dos pequenos lábios. Pode
vir associada ao preenchimento dos grandes lábios,
para ganho de volume,
quando estes estão meio
vazios (murchos). Outro
procedimento associado
com frequencia é, em casos
indicados, a lipoescultura do
excesso de gordura do púbis
(“capô de fusca”) para obtenção de um aspecto rejuvenescido e mais harmônico de
toda a região. Até mesmo o
formato da area pubica pode
ser modelado!
Um dado muito importante de ressaltar é que a
cirurgia íntima feminina pode
ser realizada sob anestesia
local e, em alguns casos,
pode ser realizada em clinicas desde que os locais
tenham todas as condições,
e sejam equipados para este
tipo de procedimento.
Essa cirurgia beneficia
muitas clientes, entre elas
se destacam as que sentem
um grande desconforto com
o uso de roupas justas, e
as que sentem dor quando
realizam atividades físicas
que solicitem a posição

sentada tipo musculação,
ciclismo, etc. Muitas de
nossas clientes relatam,
tambem, haver dificuldades ou dor no ato sexual.
A correção é feita através
de cirurgia que pode ser
realizada com anestesia
local, devolvendo a relação
anatômica e estética entre
as estruturas da genitália.
Graças à excelente capacidade de cicatrização dessa
região, praticamente não
se vêem as cicatrizes. Os
pontos que são dados não
aparecem e não precisam
ser retirados. Um pouco de
confusão, no entanto, cerca
tal cirurgia, divulgando-se
(erroneamente) a idéia de
restaurar hímens e coisas
parecidas.Visto que a cirurgia íntima feminina pode
trazer valiosos benefícios
não somente no aspecto
físico, mas também no
aspecto psicológico e na
vida sexual da paciente,
é de extrema importância
saber que a cirurgia íntima
(desde que a anatomia
seja normal) não altera a
sensibilidade e o prazer.

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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Bomtempo e Rossi farão o segundo turno em Petrópolis
Demétrio do Carmo
Da redação

O

domingo eleitoral em
Petrópolis foi marcado
pela tranquilidade e poucas
ocorrências nas seções, apesar
do grande movimento de pessoas. O tempo instável, com
rápidas pancadas de chuva em
alguns pontos, não desanimou
o eleitor que saiu de casa para
exercer sua cidadania.
Nas urnas, o petropolitano mostrou que mudanças
bruscas em tempos de crise
econômica aguda e pandemia
de Covid-19, não seriam bem-vindas e apesar do grande
números de opções (foram 13
candidatos), apostou em dois
veteranos: Rubens Bomtempo
e Bernardo Rossi.
A apuração foi marcada
pelo nervosismo, por conta
de uma instabilidade nos supercomputadores do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), que
atrasou todo o processo. O
candidato Rubens Bomtempo
(PSB) esteve na frente durante
toda a contagem, seguido pelo
Professor Leandro Azevedo,
(PSD) e por Bernardo Rossi
(PL), que protagonizaram
uma das mais emocionantes e
acirradas disputas dos últimos
tempos, voto a voto. No fim
da apuração, uma diferença

de apenas 204 votos deu a
segunda colocação ao atual
prefeito, que disputará com
Rubens Bomtempo o segundo turno, no próximo dia 29,
reeditando assim, as eleições
de 2016.
Confira como ficaram os
números finais de todos os
candidatos, de acordo com
o TSE:
Rubens Bomtempo PSB
- 27,37% (39.093 votos);
Bernardo Rossi - PL - 16,75%
(23.923 votos); Leandro Azevedo - PSD - 16,61% (23.719
votos); Elias Montes - PSL 11,40% (16.282 votos); Jamil
Sabrá Neto - PSC - 5,05%
(7.213 votos); Alexandre Gurgel - CIDADANIA - 4,65%
(6.642 votos); Coronel Vieira
Neto - PRTB - 3,78% (5.404
votos); Matheus Quintal Republicanos - 3,78% (5.404
votos); Lívia Miranda - PC
do B - 3,48% (4.968 votos);
Professor Zé Luiz - PSOL 2,79% (3.991 votos); Ramon
Mello - AVANTE - 2,32%
(3.314 votos); Eduardo Silvério - PODEMOS - 1,03%
(1.473 votos); Marcos Novaes
- PDT - 0,97% (1.388 votos).
O número total de eleitores que compareceram às urnas foi de 168.353. Os votos
brancos e nulos foram 8.962
(5,32%) e 16.577 (9,85%).

Câmara de vereadores terá
grande renovação em 2021

R

enovação foi a grande
marca da eleição municipal este ano para a Câmara
de Vereadores na cidade. Se
nas eleições passadas, foram
sete novos nomes eleitos, em
2020 das 15 cadeiras existentes, dez serão ocupadas
por novos vereadores. As
outras cinco terão nomes já
conhecidos: Gilda Beatriz,
Hingo Hammes, Dudu, Paulo Igor e Ronaldo Ramos,
que retorna à casa.
Assim como ocorreu na
eleição para prefeito, a cidade
registrou um número recorde
de candidatos em 2020: foram
416 postulantes ao cargo.

As campanhas também
foram bastante acirradas e os
candidatos disputaram voto a
voto a preferência dos eleitores nas ruas e sobretudo nas
redes sociais.
Lembrando que este ano,
pela primeira vez o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
não permitiu as coligações
para o cargo de vereador nos
municípios brasileiros, o que
facilitou a escolha do eleitor.
Confira no quadro ao lado
os 15 veredores que tomarão
posse no Palácio Amarelo a
partir do dia 01 de janeiro
de 2021 para o mandato de
quatro anos.

Fotos: redes sociais

As chapas vencedoras: Bomtempo com Paulo Mustrangi e Bernardo Rossi e Baninho.

CANDIDATOS ELEITOS:
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Bazar Beneﬁcente da APPO

Foto: Divulgação

A
C

omeçou mais um bazar beneficente da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. A ação acontece
para arrecadar fundos que serão usados em ações em prol dos
assistidos pela instituição. O movimento surge logo após a
realização da campanha Outubro Rosa, que trouxe ações de
forma remota, na luta contra o câncer de mama.
Todas as peças que estão disponibilizadas ao público com
valores populares, são doadas por empresas e pessoas, que
apóiam a causa. São objetos para decoração, roupas infantis,
juvenis, além de vestuário feminino e masculino.
O bazar beneficente acontece de segunda a sexta-feira,
das 10h às 16h, na Casa de Apoio da APPO, que fica na Rua
Visconde da Penha, 72 – Centro. As doações de peças ainda
podem ser feitas para a associação, mediante entrega presencial
ou contato telefônico pelo número (24) 2242-0956. O bazar
vai até o dia 04 de dezembro.

Cervejaria Conto de Fadas
Foto: JI

Peça “Coisas de Homem Uma visão Feminina” tem
textos da Petropolitana que é
escritora, jornalista e dramaturga
Christiane Michelin e contará
com a interpretação da atriz Nívia
Helen, que nos últimos 5 anos esteve em cartaz com a premiadíssima peça “Luiz Gama – Uma Voz
para Liberdade”, tendo atuado em
inúmeros filmes e papeis na Rede
Globo, dentre outras emissoras.
O espetáculo “Coisas de
Homem – Uma visão Feminina
é uma comédia leve e despretensiosa, mas, que, ao mesmo tempo
que proporciona momentos de
lazer e entretenimento, coloca os
espectadores frente à frente com
cenas do cotidiano de todos nós,
homens e mulheres, levando-nos a uma reﬂexão sobre certos
comportamentos que, embora
engraçados, deveriam ser repensados por ambos os sexos.
Com a compra dos ingressos, com valores a partir de

A
O

novo point de Itaipava, a Cervejaria Conto de Fadas está
cada vez mais atraindo o publico, com suas cervejas artesanais, bom serviço, música ao vivo e ambiente diversificado.
Na foto aplausos para a banda “Samba da Mulher”, que
animou e encantou o publico presente. Vale Conferir!

Coisas de Homem - Uma visão feminina
Foto: Divulgação

R$15, o público estará ajudando
ao Retiro dos Artistas, à causa
da Arte e da Cultura, e terá a
oportunidade de assistir à peça
ao vivo e concorrer a vários sorteios, dentre os quais, um final de
semana na Casa do Fachoalto, kit
gourmet da Delícia & Requinte,
quiche da Maison Bleue e livros
da Livraria Nobel, entre outros.

A peça será transmitida
OnLine, pelo Facebook e You
Tube, no dia 5/12/2020, ás
20h. Ingressos, através do site:
https://www.sympla.com.br/
coisas-de-homem
Apoio: Ginga, Charlotte,
Ateliê de Cerâmica Solange
Bomfim Mano, Maison Bleue e
Pousada La Belle Bruna.

Cinemas foram reabertos

pós quase nove meses fechados, enfim chegou o grande dia dos cinemas. O decreto proferido pela Prefeitura Municipal de Petrópolis autorizando a abertura foi publicado no Diário
Oficial no dia 12 de novembro, o Cinemaxx Mercado Estação, uma das unidades que compõe a
Rede Cinemaxx em Petrópolis retoma as atividades. Para receber os clientes, todos os protocolos
de segurança indicados pela OMS serão cuidadosamente seguidos.
Nesse retorno a Rede Cinemaxx ressalta a criação do Clube Cinemaxx, um projeto que vem
sendo planejado há bastante tempo pela equipe da Rede Cinemaxx e se lança como mais uma
das ações para o grande o retorno das atividades após a suspensão das sessões. O Clube é o
programa de fidelidade da Rede Cinemaxx e tem como principal objetivo ofertar benefícios aos
clientes participantes. Mais informações podem ser obtidas na bilheteria do Cinemaxx Mercado
Estação localizado na Rua Paulo Barbosa, número 296 (1° piso), Centro - Petrópolis, no site
www.cinemaxx.com.br, no Facebook @redecinemaxxpetropolis, Instagram @redecinemaxx,
ou ainda solicitando as novidades através do WhatsApp (21) 97326-0467.
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Cervejaria Contos de Fadas:
a nova magia em Itaipava
que às quintas ocorre a rodada
dupla de Chopp Pilsen, que faz
ele ir a um preço incrível de R$
3,50 o de 300 ml, e de quinta a
domingo podem apreciar uma boa
música ao vivo.

V

ocê sabia que Petrópolis é
berço da cerveja no Brasil e
considerada a capital estadual
da cerveja artesanal? Então,
nesta pegada foi criado um local
tão democrático que você pode
experimentar, degustar e se apaixonar por cervejas artesanais
petropolitanas e de fabricação
no próprio local, são dezenove
torneiras com o que há de melhor
em Petrópolis e para qualquer
paladar. Esta é a Microcervejaria,
Restaurante e Bistrô Contos de
Fadas, localizada no coração de
Itaipava, próximo ao Hortomercado e recém-inaugurada.

Diversas cervejas artesanais

opção de carnes nobres, com preços surpreendentes, elaborados
com primor pelo Cheﬀ Executivo
Marcelo Rixhon. Para o almoço encontramos opções onde o
cliente monta seus pratos e menu
executivo, e para o jantar, ainda há
opção de uma pizzaria, que fica no
próprio complexo das Fadas. Para
acompanhar isso tudo há, além
das cervejas, uma carta incrível de
drinks e vinhos.
Vocês podem conhecer este
Mundo das Fadas de quarta a domingo, de 11:00 às 00:30, sendo

Almoço executivo.

A Cervejaria Contos de Fadas, como é conhecida, oferece
um ambiente altamente personalizado, com uma gama de
opções incríveis, desde porções
de azeitonas pretas, jiló e camarões empanados a uma seleta

Drinks diversos e diferenciados.

Prime rib, carnes nobres para tira
gosto, almoço ou jantar

Com esta pegada lúdica de
sensações, degustação e bom
atendimento que a Contos de
Fadas se apresenta a Itaipava
e que de acordo com os sócios,
João Júnior e Adriano Simões,
muitas novidades ainda virão,
como uma delicatessen, exposições de artistas, artesanatos e
um promissor rodízio de pizzas
e cervejas as terças-feiras que
prometem revolucionar as tarde
e noites de Itaipava.
A Cervejaria Contos de
Fadas fica localizada na Rua Deputado Altair de Oliveira Lima,
30, esquina com a União Indústria, ao lado da ponte dos arcos
e próximo ao Hortomercado. De
acordo com os proprietários as
Fadas, Bruxas, Magos e Duendes
aguardam sua visita.
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Foto: divulgação

O Brasileirão vai seguindo bem embolado,
típico dos problemas atuais: COVID 19, pequenos intervalos entre os jogos e convocações
para a seleção. Tudo isso ocasiona desfalques
frequentes, e os melhores times não conseguem embalar...

RISOTO DE PROVOLONE
CREMOSO NA PRESSÃO
Ingredientes: 300 g de
provolone ralado, 1 caixinha de creme de leite,
1 copo de requeijão,
200g de champignon
picado em fatias, 2 colheres (sopa) de molho
inglês, 2 colheres (sopa)
de mostarda, 3 xícaras
(chá) de água, 1 xícara
(chá) de vinho branco
seco,2 dentes de alho

picados, 1/2 cebola picada,
sal a gosto, 1 colher (sopa)
de manteiga.
Modo de preparo: Na panela de pressão, frite a cebola e o alho, após desligue
o fogo para acrescentar os
outros ingredientes. Acrescente o arroz arbóreo, a
água, o vinho branco, os
champignons e o molho

inglês. Tampe a panela e
ligue o fogo novamente.
Depois que pegar pressão,
marque 5 minutos e desligue o fogo.
Deixe a pressão sair sozinha e abra a panela.

Por fim, acrescente o
provolone ralado, o creme de leite, o requeijão
e a mostarda.
Mexa bem. Finalize com
uma colher de manteiga,
para dar brilho.

ACERTOU!

Pra variar, Joãozinho está boiando
na aula de Língua Portuguesa.
- Joãozinho, me diga dois pronomes! - Pede a professora.
- Quem? Eu? - Pergunta o aluno.
- Muito bem, Joãozinho! Acertou!
***

AULA DE DIREITO

Aluno de Direito ao fazer prova
oral:
- O que é uma fraude?
- É o que o senhor professor está
fazendo - responde o aluno.
O professor ﬁca indignado: ora
essa, explique-se.
Então diz o aluno: segundo o Código Penal, 'comete fraude todo
aquele que se aproveita da ignorância do outro para o prejudicar'.
***

BÊBADO

O bêbado estava enchendo o
saco na missa e o padre falou
pacientemente:
- Vá, pra casa meu ﬁlho! Vá com
Deus, Nossa Senhora, Santo Antônio e São Benedito!
O bêbado então pegou sua bicicleta e foi. No meio do caminho, levou
um tombo feio. Levantando-se do
chão disse:
- Eu sabia que ia não dar certo tanta gente em cima de uma bicicleta.

Uma coisa muito interessante é que a
falta da torcida nos estádios diminuiu muito a
vantagem do time em jogar em casa. Times
visitantes têm vencido partidas que normalmente seriam derrotados. Conclusão: a torcida
faz a diferença.
O Fla vivencia tudo isso e tem se mostrado muito instável em seu futebol. Já trocou
técnico, e teve uma crise de COVID no time,
convocações e muitas lesões em atletas. Por
ter um elenco muito bom ainda consegue se
manter disputando a liderança do Brasileirão.
Vasco e Botafogo estão muito mal, brigando para sair do Z4, num nível de disputa em
que apenas o Goiás já despencou. Vai ter muita
emoção nessa briga para não cair.
Entre os sete primeiros colocados do
Brasileirão a diferença é de seis pontos. Tudo
indefinido.
Sensacional o Hamilton (foto) vencer seu
sétimo campeonato mundial de Fórmula 1. Detonando quase todos os records da categoria,
e passando a ser o maior de todos os tempo.

NBB começou, mesmo sem torcida, mas
com nível excelente de basquete. Novamente o
Fla desponta como favorito, após a decepção de
não ter ganho o último campeonato devido à COVID, que interrompeu quando era líder isolado.
Eleições acontecendo no Vasco e no Botafogo. E agora é torcer para que os eleitos
levem os clubes mais a sério, os tirem dessa
fase constrangedora, e voltem a levá-los ao
nível histórico de cada um.
Gil Baiano, meu amigo do Clipper, aquele
bar no Leblon, está num nível de stress altíssimo. O Fla tem um dos melhores ataque com
gols feitos no Brasileirão, mas é também o que
mais perde gols, inclusive uns incríveis...

JORNAL DE ITAIPAVA

CLASSIFICADOS

AUTOS & ACESSÓRIOS

De 01 a 13 de novembro de 2020

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS E VARIEDADES

SERVIÇOS E VARIEDADES

FARMÁCIAS

O Linha Verde solicita a população
que continue denunciando ilícitos
ambientais em todo o Estado do Rio
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De 15 a 30 de novembro de 2020

JORNAL DE ITAIPAVA

