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Trevo de Bonsucesso será o primeiro a 
receber o projeto “Vamos Florir Itaipava” 

O projeto, da Associação Filantrópica de Petrópolis (Afipe) em parceria com a prefeitura, prevê o plantio de flores, mudas de plantas e árvo-
res, abrangendo um trecho de aproximadamente quatro quilômetros, entre o trevo de Bonsucesso e as imediações do terminal de ônibus de 

Itaipava. A revitalização do canteiro central, área externa do Parque Municipal, Hortomercado e rotatórias do distrito, também estão incluídas. 
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o Fundação faz campanha sobre 

violência no trânsito e doações
Lançada no dia, 09 de junho, a entidade sem fins lucrativos, foi criada para difundir 

a conscientização acerca da doação de órgãos e também debater a segurança 
no trânsito, principalmente entre os jovens, maioria das vítimas de acidentes.

CPI da Covid: vereadores querem 
ouvir servidores sobre licitações 
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Ação investiga a sus-
peita de irregularida-

des e superfaturamento 
em compras de insumos 
e contratação de servi-
ços ligados ao combate 
à pandemia no período 
de 1º de março a 31 de 
dezembro de 2020.
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

A MORTANDADE PROVOCADA
PELA PANDEMIA 

Se consultarmos as pre-
visões que foram lança-

das no início deste século 
sobre o futuro da humani-
dade constataremos que 
nem mesmo os cientistas 
previram algo tão devasta-
dor como a COVID-19. 

A explicação é simples, 
pois o conhecimento hu-
mano sobre as doenças, 
especialmente sobre os 
vírus, era tão expressivo 
que todo o mal que poderia 
ocorrer seria rapidamente 
eliminado pelos cientistas. 

No entanto, o número 
de falecimentos provoca-
dos pela COVID-19 foi tão 
expressivo que surpreendeu 
até mesmo alguns cientis-
tas, vários deles reconhe-
cidos como de expressão 
internacional.

Alguns cientistas não 
concordaram e, com o 
tempo, na China, alguns 
pesquisadores percebe-

ram a existência de um 
novo vírus com grande 
periculosidade. 

Continuando os estu-
dos perceberam que aquilo 
que eles mais temiam: a 
pandemia estava ocorren-
do com vírus devastado-
res, e com grande número 
de mortos!

O alerta foi dado, mas 
no Ocidente a aceitação 
não foi rápida e, com o de-
sinteresse manifesto pelos 
pesquisadores, de alguma 
forma aos poucos toda a 
sociedade humana passou 
a sofrer, vendo que estava 
se materializando algo que 
sequer admitiam.

A Ciência em geral ha-
via avançado muito, mas 
o número de mortos foi 
crescendo até chegar aos 
milhões de mortos. Nas 
nações desenvolvidas o 
número de mortos surpreen-
deu até aos mais otimistas.

A noção de que a CO-
VID-19 (ela foi assim desig-
nada),  seria rapidamente 
superada não se confirmou. 

A Doutrina Espírita, 
porém, analisando as de-
sencarnações súbitas, e 
valendo-se dos muitos 
ensinamentos constantes 
de “O Livro dos Espíri-
tos”, ensina que devemos 
mergulhar nos ensinamen-
tos sobre a reencarna-
ção e, sobretudo, sobre a 
desencarnação.  

Quando acreditamos 
que nossos amados con-
tinuam vivos, embora sem 
o corpo físico, tudo se 
modifica.

Quando estudamos a 
reencarnação verificamos 
que ela é necessariamente 
uma lei de Deus, pois sem-
pre haverá a possibilidade 
de uma nova vida, uma 
oportunidade que servi-
rá para resgate dos erros 
passados.

A reencarnação é por 
isso mesmo uma lei justa, 
absolutamente racional. E, 
sobretudo, concede nova 
oportunidade mais do que 
qualquer outra explicação, e 
está conforme a justiça, sen-
do portanto uma Lei de Deus.

CIRURGIA ÍNTIMA

A cirurgia de rejuvenes-
cimento da área ge-

nital, também conhecida 
como cirurgia íntima fe-
minina, vem se tornando 
uma das “queridinhas” no 
Brasil. Chamada pelo ter-
mo técnico de ninfoplastia, 
a cirurgia plástica da area 
genital está indicada para 
as mulheres que se sentem 
desconfortáveis com a sua 
aparencia íntima. Isto pode 
ocorrer por um excesso de 
tecido dos pequenos lábios 
(que se dobram), ou por 
um processo de perda de 
volume deformando essa 
região. Algumas pacientes 
podem apresentar, tambem, 
um monte de Vênus muito 
volumoso - o conhecido 
“capô de fusca”.

Para muitas mulheres 
esse assunto ainda pode 
ser considerado um tabu, 
mas o fato é que a ninfo-

plastia vem auxiliando e 
melhorando a qualidade 
de vida de muitas clientes, 
devolvendo a confiança e 
aumentando a auto-estima. 
Entre as clientes que mais 
nos procuram estão as 
mulheres que nasceram 
com alterações esteticas 
da região genital,  as mais 
ligadas às atividades es-
portivas, e as que estão 
reformulando suas vidas.    

Mas afinal, o que é a 
ninfoplastia? Ninfoplastia 
é a cirurgia das regiões 
íntimas, que consiste na 
realização da diminuição 
do tamanho dos pequenos 
lábios. Pode vir associa-
da a preenchimento dos 
pequenos e\ou grandes 
lábios - para dar melhor 
consistencia e aspecto - 
quando estes estão meio 
vazios. Outra associação 
frequente é, em casos sele-

Dr. Marcio C. Guimarães
Titular da Soc. Bras. de Cirurgia Plástica - Especialista em 

Cirurgia Plástica pelo CRM.RJ
E mail: drmarcioguimaraes@yahoo.com.br

Para completar, a perfei-
ção da lei da Reencarnação 
explica a justiça de Deus, 
não eliminando o Espírito, 
mas amorosamente conce-
de novas oportunidades ao 
Espírito, pois muitas mortes 
ocorrem sem qualquer parti-
cipação do Espírito atingido 
com a morte...

Nenhuma outra explica-
ção promove melhor a justiça 
de Deus!

Se a vítima nada fez de 
mal para definitivamente ser 
incluída como morta, sem 
possibilidade de viver nova-
mente, mesmo sem ter come-
tido erros diversos, então não 
é  uma Justiça Divina...

Por outro lado, o Espírito 
Joanna de Ângelis, no livro 
“Plenitude”, psicografado 
por Divaldo Pereira Franco, 
no capítulo 3, página 29, 
ensina: “Esse determinismo, 
inevitável apenas em alguns 
aspectos: nascimento, morte, 
reencarnação, estabelece as 
linhas matrizes da existência 
corporal, propelindo o ser 
na direção da sua fatalidade 
última: a perfeição relativa”.

Como se vê, até a morte, 
em certas circunstâncias, 
propicia o encaminhamento 
rápido para a reencarnação... 

ITAIPAVA TÊNIS CLUBE -  Estrada das Arcas s/n, 
Santa Mônica - Itaipava - Petrópolis - RJ 

Tel. (24) 2222-2019  |  e-mail: itc@compuland.com.br

Bar/Restaurante 
sob a direção da 

srª. Priscila 
Martins (Delícias 

da Rebeca)

Mais informações (24) 2222 2019 
(24) 98839-7916

OPORTUNIDADE ÚNICA
Seja sócio do Itaipava Tênis Clube 

e fique isento de taxa de manutenção 
por 05 meses.

O Itaipava Tênis Clube está localizado
 no meio das  montanhas, em um dos
 melhores climas da região serrana.

AGENDE UMA VISITA
E VENHA NOS CONHECER!

cionados, com lipoescultura 
do excesso de gordura do 
púbis (“capô de fusca”) para 
obtenção de um aspecto 
rejuvenescido e mais har-
mônico de toda a região. Até 
mesmo o formato da area 
pubica pode ser modelado, 
quando necessário.

Entre as queixas princi-
pais das clientes estão um 
grande desconforto com o 
uso de roupas justas, e na 
realização de atividades físi-
cas que solicitem a posição 
sentada  tipo musculação, 
ciclismo, etc. Pode haver 
também dificuldades para o 
ato sexual, com dor e des-
conforto. A correção é feita 
através de cirurgia devol-
vendo a relação anatômica 
e estética entre as estrutu-
ras da genitália. Graças à 
excelente capacidade de 
cicatrização dessa região, 
praticamente não existem 
cicatrizes. 

Os pontos que são da-
dos não aparecem e não 
precisam ser retirados. Um 

pouco de confusão, no en-
tanto, cerca tal cirurgia, di-
vulgando-se (erroneamente) 
a idéia de restaurar hímens 
e coisas parecidas.

Importante ressaltar que 
a cirurgia íntima feminina 
pode ser realizada sob anes-
tesia local e, em alguns ca-
sos, pode ser realizada em 
clinicas desde que os locais 
tenham todas as condições, 
e sejam equipados para este 
tipo de procedimento.

Visto que a cirurgia íntima 
feminina pode trazer valio-
sos benefícios não somente 
no aspecto físico, mas tam-
bém no aspecto psicológico 
e na vida sexual da paciente, 
é de extrema importância 
saber que a cirurgia íntima 
não altera a sensibilidade e 
o prazer. 

Como não há interven-
ção na região do clitóris, 
responsável maior pela 
sensibilidade da área geni-
tal feminina,  a ninfoplastia 
não causa nenhum efeito 
neste sentido. 
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Trevo de Bonsucesso recebe as ações do 
projeto “Vamos florir Itaipava” da Afipe
O projeto “Vamos Florir 

Itaipava”, elaborado 
pela Associação Filantró-
pica de Petrópolis e doado 
a Prefeitura, já começou a 
sair do papel. Limpeza e 
manutenção das palmei-
ras, reforma do monu-
mento do centenário da 
Estrada União e Indústria 
e plantio de bromélias ao 
redor das árvores, foram 
iniciadas no dia 08/06,  
numa ação conjunta entre 
a Comdep e Secretaria de 
Meio Ambiente, no Trevo 
de Bonsucesso.

De acordo com o 
projeto, que prevê o en-
volvimento da iniciativa 
privada, serão realizados 
o plantio de flores, mu-
das de plantas e árvores, 
abrangendo um trecho de 
aproximadamente quatro 
quilômetros, entre o trevo 
de Bonsucesso e as ime-
diações do terminal de 

ônibus de Itaipava. A revi-
talização do canteiro cen-
tral, área externa do Parque 
Municipal, Hortomercado 
e rotatórias do distrito, 
também estão incluídas.

Para a revitalização 
do espaço, de acordo com 
o secretário de Meio Am-
biente, Edmardo Campbe-
ll, foi necessária a remoção 
de uma árvore, que já apre-
sentava riscos de queda 
e limpeza das palmeiras. 
“Estamos vendo esse pro-
jeto com muito carinho 

e dando todo o suporte 
técnico para o andamento 
das ações. A ideia é entre-
gar o Trevo de Bonsucesso 
revitalizado ainda neste 
mês de junho, quando co-
memoramos os 160 anos 
de inauguração da Estrada 
União e Indústria”, disse 
Edmardo Campbell.

O objetivo é que todo 
o aporte financeiro para a 
compra de flores e mudas 
de plantas e árvores sejam 
garantidos pela iniciativa 
privada. Segundo Vera 

Cecília Pereira, presiden-
te da Afipe, o apoio de 
empresários é fundamen-
tal. “Com certeza vamos 
atrair maior movimento 
turístico e estaremos fo-
mentando a rede hoteleira, 
restaurantes e todos os 
demais comércios. Além de 
embelezar nosso distrito e 
trazer mais alegria para 
moradores e visitantes, 
estaremos contribuindo 
para o crescimento de 
ofertas de emprego no pós 
pandemia”, frisou.

Foi lançada no dia  
09/06, a Fundação 

Luísa, entidade sem fins 
lucrativos criada para 
difundir a conscientiza-
ção acerca da doação de 
órgãos e também debater 
a segurança no trânsito, 
principalmente entre os 
jovens. O dia 9 de junho 
não foi escolhido alea-
toriamente: neste dia, a 
estudante Luísa Camilo 
Ferreira, que motivou 
a criação da fundação, 
completaria 16 anos. A 
jovem foi vítima de um 

Fundação conscientiza sobre violência no trânsito e transplantes

acidente de trânsito em 
novembro do ano passa-
do, na BR-495, estrada 
que liga Petrópolis à Te-
resópolis. Atendendo ao 
desejo da adolescente, 
seus órgãos foram doa-

dos, um ato de amor que 
salva vidas.

M a s  p a r a  a  L e i 
9.434/97, que trata sobre 
transplantes de órgãos 
no Brasil, a vontade do 
doador não é suficiente 
para a retirada dos órgãos. 
Ou seja, mesmos sendo 
expresso pela pessoa em 
vida, quem decide a doa-
ção é a família. Dados da 
Associação Brasileira de 
Transplantes de Órgãos 
(ABTO) apontam que, 
entre janeiro e junho de 
2020, 36% das famílias 

de possíveis doadores não 
autorizaram a retirada dos 
órgãos. 

“Uma alteração na 
legislação poderia mu-
dar estes números, caso 
a vontade da pessoa fosse 
levada em consideração”, 
disse José Ricardo, pai de 
Luisa. "A fundação nasce 
com a proposta de esclare-
cer questões como essas e 
quem sabe mudar a reali-
dade de algumas das mais 
de cerca de 40 mil pessoas 
que estão hoje na fila de 
transplantes”, finalizou.  

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

No dia 10/06,  os 
vereadores Mauro 

Peralta (PRTB), Gilda 
Beatriz (PSD), Eduardo 
do blog (Republicanos), 
Marcelo Lessa (Solida-
riedade) e representantes 
dos vereadores Otávio 
Sampaio (PL) e Domin-
gos protetor (PSC) par-
ticiparam de mais uma 
reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
- CPI da Covid-19, que 
investiga a suspeita de 
irregularidades e super-
faturamento em compras 
de insumos e contratação 
de serviços ligados ao 
combate à pandemia no 
período de 1º de março a 
31 de dezembro de 2020.

Depois de examina-
rem mais de quatro mil 

páginas de documentos, 
analisarem processos 
de compras e licitações, 
verificando preços e ne-
gociações, a Comissão 
resolveu, por unanimida-
de, convidar funcionários 
responsáveis por com-
pras e licitações, além de 
diretores de upas e hospi-
tais municipais para oiti-
vas. Após a reunião, os 
vereadores ressaltaram a 
importância da transpa-
rência do processo. 

Os depoimentos se-
rão marcados para o pró-
ximo dia 21/06, à partir 
das 9h, no plenário da 
Casa, e serão transmiti-
dos pela TV Câmara, no 
canal 98 da Tech Cable e 
pelas páginas oficiais no 
YouTube e Facebook.

CPI da Covid: Vereadores
querem ouvir os servidores

O prefeito interino 
Hingo Hammes 

fez a entrega simbólica  
de quatro cheques no 
valor de R$ 550 para 
famílias beneficiadas 
pelo Auxílio Aluguel. 
Foi o primeiro mês de 
recebimento do auxílio 
com o novo valor, rea-
justado pela primeira 
vez em sete anos. O 
aumento foi de 10%. 
A entrega foi feita em 
cerimônia realizada na 
Casa dos Conselhos. 
O programa munici-
pal atende, hoje, a 176 
famílias.

“Esta ação repre-
senta um passo impor-

tante na política voltada 
às pessoas que ainda 
dependem do Auxílio 
Aluguel, mas é impor-
tante termos a consciên-
cia de que o auxílio é 
temporário. Precisamos 
avançar nas políticas 
públicos para moradia, 
garantindo aquilo que 
é direto destas pes-
soas”, afirmou Hingo 
Hammes, que estava 
ao lado dos vereadores 
Júnior Coruja e Yuri 
Moura, lembrando que 
o reajuste chega de-
pois de sete anos, em 
um momento delica-
do, em meio à pande-
mia do coronavírus.  

PMP faz entrega simbólica de 
cheques do Auxílio Aluguel
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Exposição “Pretérito Imperfeito”

O Secretário de Turismo de Petrópolis, Samir El Ghaoui, e a diretora de 
Turismo e Eventos, Evany Noel visitaram no dia 09/06, a Casa de Pe-

trópolis, com o objetivo de estreitar o relacionamento entre a Secretaria e o 
atrativo histórico-cultural do município. Eles foram recebidos por Gregório 
Rocha Miranda, proprietário do imóvel e pela gestora Rachel Wider, quando 
conheceram também o plano de recuperação do lago projetado por Glaziou 
e da casa, que é uma das mais importantes construções históricas da cidade, 
datada de 1884. A Casa de Petrópolis é uma das poucas mansões brasileiras 
do século XIX que ainda guardam suas características originais.

Visita à Casa de Petrópolis

A Casa de Petrópolis apresenta a exposição “Pretérito Imperfeito” dos artistas 
Pedro Varela e Bruno Weilemann. O público poderá conferir até a primeira 

semana de setembro pinturas e instalações que utilizam o fragmento e a memória 
como parte do repertório criado pelos artistas para a Casa.

Radicados em Petrópolis, os dois artistas, a convite de Luiz Aquila, dividiram o 
processo de criação de suas obras, num diálogo com elementos da Casa e do Jardim.

A Exposição estará em cartaz até o dia 05 de setembro, na Casa de Petrópolis 
(Av. Ipiranga, 716) Para os petropolitanos com comprovante de residência a entrada é 
gratuita as quartas feiras. Para não moradores as entradas custam: $10 inteira / 5 meia

 Semana Diocesana Antidrogas

O Museu Casa do Co-
lono foi um dos 10 

selecionados pelo edital 
HUB+: Educação, Pre-
servação e Acessibilida-
des em Museus. Isso vai 
permitir que a equipe do 
Instituto Municipal de Cul-
tura (IMC) participe de 
um programa de formação 
em preservação, pesquisa, 
dinamização e ampliação 
do acesso, oferecido pelo 
Oi Futuro em conjunto com 
a Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Cria-
tiva do Rio de Janeiro (SE-
CEC/RJ) e a Coeficiente 
Artístico. O Museu Casa do 
Colono é o único indicado 
da Região Serrana.

O Museu Casa do Co-
lono fica na Rua Cristóvão 
Colombo, 1.034, na Caste-
lânea. Foi construído pelo 

O grupo petropolitano Rede Vida 
Plena, em parceria com a Diocese 

de Petrópolis, promove entre os dias 
16 e 27 de junho, a Semana Dioce-
sana Antidrogas, dentro da Semana 
Nacional de Políticas sobre Drogas. 
O evento é totalmente on-line, com 
todas as transmissões pelo canal da 
Pascom Diocese de Petrópolis no You-
tube - https://www.youtube.com/c/
PetropolisPascom (sempre às 20h). 
A abertura acontece no dia 16 com 
Dom Gregório Paixão, OSB, bispo da 
Diocese de Petrópolis, que vai falar 
sobre “A Cultura Contemporânea e a 
Dependência Química”. 

Museu Casa do Colono  

foreiro de origem germânica 
e ex-militar do Exército 
Imperial Brasileiro, Johan 
Gottlieb Kaiser, em 1847. 
Possui as características de 
habitação da antiga Simern 
(cidade da Alemanha que 
inspirou a denominação do 
bairro Siméria, em Petrópo-
lis) e de aldeias às margens 
do Rio Mosel, na Alemanha.

Casa com paredes de 
pau-a-pique e teto de zinco, 
retrata o modo simples de 

vida dos primeiros colonos. 
O acervo possui utensí-
lios de uso doméstico e 
ferramentas de trabalho, 
fotografias, quadros e ob-
jetos de uso pessoal. O 
atrativo fica aberto de terça 
a domingo, das 8h30 às 
14h (horário reduzido em 
função da pandemia). O 
telefone de contato é o (24) 
2247-3715 e o e-mail: ca-
sadocolonomuseu@gmail.
com, com entrada franca.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Petrópolis mais uma 
vez não vai deixar 

de homenagear as tra-
dições da colonização 
germânica. Entre as 
atrações da 32ª edição 
da Bauernfest – Festa 
do Colono Alemão, 
entre os dias 25 de 
junho e 04 de julho, 
acontecerá o Festival 
Gastronômico, que já 
conta com mais de 
40 estabelecimentos 
inscritos, entre restau-
rantes, bares, confeita-
rias, cervejarias, entre 
outros, que vão dispo-
nibilizar seus produ-
tos com atendimento 
presencial ou através 
de delivery. As demais 
atrações do evento, 
como no ano passado, 
acontecerão no forma-
to online.

“Estamos unidos 
com vários segmen-
tos ligados ao turismo 
da cidade traçando 
estratégias que visam 
a retomada gradual 
das atividades do se-
tor. A rede hoteleira já 
funciona há algumas 
semanas, com limite 
reduzido de capacida-
de, e entendemos que 
o Festival Gastronômi-
co da Bauernfest vai 
ajudar a impulsionar 
o segmento de bares 
e restaurantes, assim 
como outros ligados 

Mais de 40 estabelecimentos participarão 
do Festival Gastronômico da Bauernfest

ao evento”, acredita o 
Secretário de Turismo, 
Samir El Ghaoui, lem-
brando que o festival 
terá curadoria de Cristina 
Pellegrini e Vera Oliveira.

Nesta edição, a Se-
cretaria de Turismo se 
encarregou de organizar 
o Festival Gastronômico, 
que se dividirá em três 
categorias específicas: 
culinária típica alemã, 
produtos gastronômicos 
e cervejas. 

De acordo com a 
Diretora de Turismo e 
Eventos da Turispetro, 
Evany Noel, cada es-
tabelecimento foi con-
vidado a participar do 
festival com três es-
pecialidades ligadas à 
culinária alemã, porém, 
nada impede que os visi-
tantes optem por outras 
opções oferecidas pelos 
respectivos cardápios. 

Várias empresas tra-
dicionais já confirmaram 
participação, como Casa 
do Alemão, Pavelka, Cho-
colates Katz, Willemsen, 
Armazém 646, Lukas, 
Doces Húngaros, Família 
Scharder, Casa Pellegrini, 
Vielen Defumados, Pala-
dar e Pepper (Itaipava), 
entre outras. As cerveja-
rias, como de praxe, se-
rão também uma atração 
à parte: Bohemia, Doutor 
Duranz, Odin e Brew-
point são algumas das 
confirmadas. Os estabe-
lecimentos estarão de-
corados com as cores da 
Bauernfest, assim como 
alguns polos de compras 
e shoppings da cidade.

Outra atração pre-
sencial da festa será a 
exposição e venda de 
artesanato: chapéus, ca-
necas, talabartes (faixas 
para pendurar no ombro 

a caneca de chope), 
camisetas bordadas 
e panos de prato pin-
tados, além de cache-
cóis com as cores da 
Alemanha, adornos 
de flores para cabelos 
e bonecas de pano 
são alguns dos produ-
tos tradicionalmente 
oferecidos. 

Evany Noel lembra 
ainda que as inscrições 
ainda estão abertas 
para os estabeleci-
mentos que desejarem 
participar do Festival 
Gastronômico e para 
as associações de ar-
tesanato. Assim, basta 
entrar em contato com 
a Secretaria de Turis-
mo pelo telefone (24) 
2246-9462, de segunda 
a sexta-feira, de 9h às 
17h, ou enviar e-mail 
para bauernfest.turis-
petro@gmail.com

Foto: Divulgação
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Muita discussão sobre a Copa América, que 
acabou sendo realizada no nosso país. Em outro 
país não existiria a discussão. Aqui se disputa 
todos os campeonatos e de todos os tipos de 
esportes. Não é só saúde...

Jogadores da seleção lançaram manifesto, 
muito mais contra a CBF do que contra a Copa 
América. Grande parte da imprensa alegou ser 
contra o presidente do país e tiveram que amar-
gar a decepção ao final.

Na verdade a Copa América é desnecessária 
e sem nenhum ganho técnico para nós, já que a 
única seleção que merece respeito é a Argentina.

O Fla vendeu o meio de campo Gérson e 
dificilmente conseguirá repor alguém com esse 
talento. O time perderá força, mas ainda é uma 
equipe muito forte e vai disputar todos os torneios 
no ano com chance de vencer.

Brasileirão muito no começo, mas já com 
técnicos perdendo emprego. Esse problema 
nacional não vai ter solução nunca?

Decepções até o momento o início do Cam-
peonato Brasileiro ficam com São Paulo, Inter 
e Grêmio. Excelente surpresa até o momento, 
com o Fortaleza.

Na Segundona não tem nenhuma equipe 
que possa ser colocada como favorita. Botafogo 
e Vasco estão no bolo, mas ainda muito cedo 
para sabermos como irão se desenvolver na 
competição.

Copa do Brasil com surpresas, já que ainda 
nas oitavas de finais saíram Palmeiras, Corin-
thians e Cruzeiro. Muitos times do Nordeste se 
classificaram para a próxima fase. Agora vamos 
esperar o sorteio para novos prognósticos.

Até o momento tudo pronto para as Olimpía-
das de Tóquio. Infelizmente não estou confiando 
em grandes resultados no geral. A pandemia difi-
cultou demais os treinamentos, além de retardar 
a competição em um ano.

O basquete masculino brasileiro vai tentar a 
vaga para as Olimpíadas nas próximas semanas, 
mas vai ser uma surpresa conseguir a vaga no 
Pré-Olímpico.

Uma nadadora brasileira foi reprovada na sua 
prova de natação por um centésimo de segundo. 
Claro que regras devem ser respeitadas, mas 
seria um estímulo enorme para a jovem nadadora 
se fosse classificada para as Olimpíadas. Pelo 
menos irá nas equipes de revezamentos...

VARIEDADES

NO BAR
Em um bar, um sujeito já prá lá de bêbado 
aproxima-se de uma mulher vestida de preto 
e lhe convida para dançar. A mulher vira-se 
e lhe responde: 
"É óbvio que não. Primeiro: O senhor está 
'está de porre, Segundo: Não se dança o hino
nacional e, terceiro: Eu sou um padre.

MOSCAS
A mulher chega em casa e vê o marido com 
um matador de moscas.
- O que você está fazendo? - Pergunta.
- Estou matando moscas, não tá vendo?  Já 
matei três machos e duas fêmeas!
- E como você sabe diferenciar?
- Simples - ele responde - Três estavam 
na garrafa de cerveja e duas em cima do 
telefone!!

FLAGRA
A advogada estava saindo do motel com um 
amante quando surpreende o marido também 
saindo do mesmo motel com uma mulher.
Muito nervosa ela fala:
-Seu canalha! Eu sabia que você me traía!! 
Agora peguei você no flagra.
O marido pergunta: 
- E quem é este aí do seu lado??
- É a testemunha, do flagrante, não tá vendo?

EMERGÊNCIA
O cara liga desesperado para uma marcenaria:
- Amigo é uma emergência, minha sogra quer 
pular da janela!!
Do outro lado o funcionário responde:
- Acho que você discou o número errado! Aqui 
é uma marcenaria!
Ele responde:
- Eu sei disso!  É que a janela está 
emperrada!!

* * *

 ESPAGUETE AO MOLHO PESTO
Ingredientes para o 
molho pesto: 1/4 de 
xícara de folhas de 
manjericão, 2 colhe-
res (sopa) de nozes 
picadas, 1 pitada de 
sal grosso, 2 dentes de 
alho, 1 colher (sopa) de 
queijo parmesão rala-
do, 1/2 xícara de azeite.  
Espaguete: 3 litros de 
água, 1 colher (sopa) 
de sal, 300 g de espa-

colher de pau. Por fim, 
deve-se obter um creme 
de cor verde bem viva. 
É ótimo para servir com 
macarrão.
Obs.: Na falta de um pilão 
bata todos os ingredientes 
no liquidificador, exceto 
o óleo, o qual deve ser 
acrescentado por último e 
aos poucos.
Espaguete: Em uma pa-

nela ou caldeirão, ferva 
a água com o sal. Junte 
o macarrão e cozinhe 
por dez minutos ou até 
ficar ao dente. Escorra, 
volte à panela e adicio-
ne o molho pesto.
Misture bem e transfi-
ra para um prato. Por 
cima, rale queijo parme-
são na hora. 
Sirva imediatamente.

guete, 1/3 de xícara de 
molho pesto.

Modo de Preparo: Em 
um pilão amasse bem as 
folhas de manjericão com 
as nozes, os alhos, e o sal 
grosso. Vá amassando e 
acrescentando aos pou-
cos os dois tipos de queijo. 
Passe para uma vasilha.
Acrescente aos poucos o 
óleo misturando com uma 

Foto: divulgação

* * *

* * *
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