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Há oito meses sob governo interino, Petrópolis pode finalmente ter uma 
definição sobre as eleições de 2020 no início do mês de agosto, com o 

fim do recesso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  

Rua Joaquim Agante, em Itaipava 
será liberada para veículos leves

Página 03

A Rua Joaquim Agante 
Moço pode ser alter-

nativa para motoristas  
que queiram evitar o 
trecho que passa por 
intervenções na obra de 
recuperação da Estrada 
União e Indústria, feita 
pelo DNIT.

Foto: divulgação
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Câmara faz balanço do 1º semestre

A atual legislatura da Câmara Municipal completou seis meses de trabalho em prol da cidade de Petrópolis e não tem poupado esforços 
para reduzir custos administrativos, devolver verbas ao Executivo Municipal e, dessa maneira, ajudar no combate à pandemia de Co-

vid-19. O mandato dos vereadores neste período também foi de fiscalização, cobranças e empenho na vacinação contra o Coronavírus.     

Fim da novela: TSE deve julgar recurso 
de Rubens Bomtempo no início do mês

PC&VB promove a 
12ª edição do Festival de 

Fondue para aquecer 
o corpo e a alma

Foto: divulgação
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

REENCARNAÇÃO: UMA
VERDADE QUE NOS TRAZ PAZ

Hoje em dia, ligar os apa-
relhos de televisão e 

aguardar os noticiários sig-
nifica aguardar a publicação 
de quantas pessoas falece-
ram nas últimas vinte e qua-
tro horas. Os noticiários não 
faltam, divulgando assusta-
dores números, e, entre eles, 
o que chama mais a atenção, 
é o número de falecimentos 
nas últimas horas.

Existem pessoas que 
desligam as televisões, os 
rádios e até mesmo celu-
lares, pois os noticiários 
quase sempre assustam, 
amedrontando ouvintes e 
telespectadores. 

Acompanhados de 
promessas de que a cura 
está próxima, as vacinas 
aí estão para gerar es-
perança nos ouvintes e 
telespectadores. Periodi-
camente, são divulgadas 

notícias sobre as pesquisas 
e as esperanças de que a 
ciência logo terminará triun-
fando, e assim eliminando 
o noticiário sobre a morte 
de milhares de pessoas no 
dia imediatamente anterior.

Diante do medo gene-
ralizado, muitos se voltam 
para a religião que profes-
sam. Na vasta literatura 
disponível os espíritas pro-
curam respostas e mergu-
lham no estudo. 

Mas, o que o Espiritis-
mo ensina como destino 
para a alma de todos os 
seres humanos após a 
morte? Vejamos.

Segundo a Doutrina 
Espírita, os espíritos são 
criados simples e ignoran-
tes, porém destinados à 
perfeição. Vejamos o que 
afirma a questão 132 de 
‘O Livro dos Espíritos’:

LE 132 – Qual o objetivo da 
encarnação dos Espíritos?

“Deus lhes impõe a en-
carnação com o fim de fa-
zê-los chegar à perfeição. 
Para uns, é expiação; para 
outros, missão. Mas, para 
alcançarem essa perfei-
ção, têm que sofrer todas 
as vicissitudes da existên-
cia corporal: nisso é que 
está a expiação. Visa ainda 
outro fim a encarnação: o 
de pôr o Espírito em con-
dições de suportar a parte 
que lhe toca na obra da 
criação. Para executá-la é 
que, em cada mundo, toma 
o Espírito um instrumento, 
de harmonia com a matéria 
essencial desse mundo, a 
fim de aí cumprir, daquele 
ponto de vista, as ordens de 
Deus. É assim que, concor-
rendo para a obra geral, ele 
próprio se adianta”.

A Doutrina Espír i ta 
é absolutamente racio-
nal e lógica. Os Espíritos 
são cr iados s imples e 
ignorantes, mas, através 
de inúmeras existências, 
aprendem que é indispen-
sável amar a Deus e ao 
próximo como a si mesmo, 

dedicando-se à caridade e 
ao perdão ao próximo. Es-
sas condições promovem 
o Espírito para reencar-
nações infinitamente mais 
complexas.

O objetivo da reencar-
nação é sempre chegar à 
absoluta perfeição moral.

Como vimos acima, 
“Deus impõe a encarna-
ção a todos os Espíritos 
com o fim de fazê-los che-
gar à perfeição. Para uns, 
é expiação; para outros, 
missão.”

Essa verdade é acom-
panhada de outros ensina-
mentos sempre de ordem 
moral.

“Não erreis: Deus não 
se deixa escarnecer; por-
que tudo o que o homem 
semear, isso também ceifa-
rá”. (Epístola de São Paulo 
aos Gálatas 6,7).

O Divino Mestre ainda 
nos ensinou, nas palavras 
do apóstolo:

“Se vós permanecer-
des na minha palavra, 
verdadeiramente sereis 
meus discípulos; e conhe-
cereis a verdade, e ela vos 
libertará”. (Jo. 31,32)

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!

REJUVENESCIMENTO
SEM CIRURGIA

Conversamos em um 
artigo recente, que a 

mídia tem apresentado 
com bastante freqüência 
produtos que podem ser 
utilizados para diminuição 
das rugas e para reparo 
de cicatrizes deprimidas e 
outras pequenas alterações 
dos tecidos, principalmente, 
da face. 

O mecanismo pelo qual 
tais produtos agem, varia 
de forma importante. No 
caso dos preenchimentos, 
a ação se faz dando su-
porte por baixo das áreas 
deprimidas, ou seja, criando 
“uma almofada” por baixo 
da região deprimida que 
pode ser uma ruga, ou uma 
seqüela de acne, ou mesmo 
uma cicatriz. Existem vários 
produtos disponíveis para 
realizar esse trabalho, e há 
diferenças entre eles. Mas 

o que é importante para 
nossas clientes na hora de 
decidir qual produto usar?

O que consideramos 
mais importante é decidir 
entre os produtos defini-
tivos e os temporários. 
Os definitivos , como o 
próprio nome diz, ficarão 
para sempre. Uma vez 
aplicados e caso a cliente 
não fique satisfeita com o 
resultado, só poderão ser 
retirados cirurgicamente, 
o que nem sempre é fácil. 
Já os temporários (que são 
absorvidos pelo organismo) 
tem a desvantagem de per-
der seu efeito após algum 
tempo, porém caso o resul-
tado da aplicação não seja 
satisfatório, é só esperar 
que aquele efeito desapa-
recerá. Como decidir?  

A consulta é importantís-
sima para que cliente e ci-

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

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

rurgião possam definir qual 
o melhor produto a ser utili-
zado. O tipo de defeito a ser 
corrigido seja ele estético, 
como rugas e depressões, 
ou devido a acidentes como 
perda de tecidos, têm que 
ser levado em conta. Com 
a evolução das técnicas 
e a busca cada vez maior 
por um resultado satisfató-
rio sem grandes riscos de 
complicação, os produtos 
absorvíveis estão cada vez 
mais em alta. Produtos que 
possuem a capacidade de 
bioestimulação também 
se tornaram carros chefe 
na harmonização facial e 
corporal. Estas substân-
cias aumentam a síntese 
de colágeno, ajudando no 
rejuvenescimento, criando 
uma pele mais saudável e 
firme. Podemos utilizá-los 
nas mãos, coxas , abdome, 
pescoço e face com resulta-
dos bem interessantes pelo 
aumento do turgor e dimi-
nuição da flacidez da pele. 

Podemos, também, com-

binar diferentes técnicas e 
utilizar produtos que funcio-
nem como suporte e como 
bioestimuladores. Impor-
tante salientar que o efeito 
de preenchimento é visto 
logo após a aplicação, já o 
efeito bioestimulador ocorre 
com o passar do tempo e 
permanece por um período 
prolongado, pois o próprio 
organismo vai gerar fibras de 
colágeno. Esse efeito bioesti-
mulador pode ser observado 
a partir de 20 dias da aplica-
ção, quando a pele passa a 
apresentar um aspecto mais 
saudável, rejuvenescido e 
com maior firmeza. 

Um dos resultados dos 
bioestimuladores que tem 
nos chamado atenção, fora 
os da face, é na flacidez dos 
braços, mãos e pescoço.  
Cada cliente deverá ser 
avaliado, cuidadosamente, 
de forma individual, com isso 
teremos uma indicação per-
sonalizada  para a  definição 
do seu melhor programa de 
tratamento. 
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A atual legislatura da 
Câmara Municipal 

completou seis meses 
de trabalho em prol 
da cidade de Petrópo-
lis e não tem poupado 
esforços para reduzir 
custos administrativos, 
devolver verbas ao Exe-
cutivo Municipal e, des-
sa maneira, ajudar no 
combate à pandemia de 
Covid-19. O mandato 
dos vereadores neste 
período também foi de 
fiscalização, cobranças 

Câmara Municipal faz balanço do 1º semestre de 2021
e empenho na vacinação 
contra o Coronavírus.

Neste período, os 
parlamentares partici-
param de 72 sessões 
plenárias e 14 audiên-
cias públicas. A Casa 
aprovou 41 projetos 
de lei, 59 indicações 
legislativas e mais de 
t r ê s  mi l  i nd i cações 
simples. Além disso, 
foram publicadas 58 
leis durante o primeiro 
semestre de 2021.

Recen temen te ,  a 

Câmara Municipal de 
Petrópolis devolveu ao 
Poder Executivo o va-
lor de três milhões e 
800 mil Reais, recurso 
economizado pela Casa 
Legislativa desde mea-
dos do ano passado. A 
proposta é que o dinhei-
ro seja encaminhado às 
secretarias de Saúde, de 
Obras, de Desenvolvi-
mento Econômico, de 
Segurança, Serviços e 
Ordem Pública (SSOP) 
e à CPTrans. Parte dele 

(675 mil Reais) já foi 
utilizada pelo Executivo 
na aquisição de mais 51 
leitos de retaguarda para 
o tratamento de pacien-

ainda mais, a economia 
dos recursos. Contratos 
e procedimentos internos 
estão sendo revistos para 
o melhor uso do dinheiro 
público, como a transição 
do sistema de apoio ao 
processo legislativo para a 
plataforma gratuita do Se-
nado Federal, o Interlegis.

Confira a matéria 
completa com a atuação 
de cada vereador no site 
do Jornal de Itaipava: 
www.jornaldeitaipava.
com.br

tes com Covid -19.
A Mesa Diretora 

e o quadro técnico da 
Câmara têm realizado 
estudos para aumentar, 

Há oito meses sob 
um governo inte-

rino, Petrópolis pode 
finalmente ter uma de-
finição sobre as elei-
ções de 2020 no início 
do mês de agosto, com 
o fim do recesso do Tri-
bunal Superior Eleito-
ral (TSE).  O processo 
estava previsto para ser 
votado entre os dias 18 
e 24 de junho em sessão 
virtual, porém foi reti-
rado da pauta.  Agora, 
em sessão marcada para 
o dia 03/08, o órgão 
deve julgar em defini-
tivo o recurso do candi-
dato Rubens Bomtem-
po, vencedor do pleito 
nos dois turnos, porém 
impossibilitado de as-
sumir o cargo após ter 
sua candidatura inde-
ferida, devido a uma 
condenação por impro-
bidade administrativa 
na Justiça comum.

Durante todos estes 

Definição do TSE sobre eleições de 
2020 na cidade pode estar próxima

meses uma batalha ju-
dicial foi travada pela 
defesa do candidato, 
culminando com uma 
derrota, no dia 30/06,  
na 18ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do 
Rio, que negou o recur-
so apresentado.  

Bomtempo  fo i  o 
candidato mais votado 
nas Eleições Municipais 
de 2020, com 55,18% 
dos votos. Caso obtenha 
êxito em seu recurso, 
ele fica livre para assu-

mir o cargo de prefeito 
e, caso contrário, o Tri-
bunal Regional Eleitoral 
(TRE), convocará elei-
ções suplementares.

Eleições 
Suplementares
As eleições suple-

mentares estão previstas 
no parágrafo 3º, artigo 
224, do Código Eleito-
ral (Lei nº 4.737/1965), 
segundo o qual devem 
ser marcados novos plei-
tos sempre que houver 
(independentemente do 
número de votos anula-
dos e após o trânsito em 
julgado) decisão da Justi-
ça Eleitoral que importe o 
indeferimento do registro, 
a cassação do diploma ou 
a perda do mandato de 
candidato eleito em pleito 
majoritário. Os procedi-
mentos para a votação em 
uma eleição suplementar 
são idênticos aos de um 
pleito ordinário.

UPA de Itaipava passará a contar
com recursos do Governo do Estado
Petrópolis recebeu sinal 

verde do Estado para 
receber recursos para au-
xiliar no custeio da UPA 
Itaipava (unidade que, por 
ano realiza mais de 30 mil 
atendimentos a moradores 
da região dos distritos). 
Em funcionamento desde 
janeiro de 2020, a unidade 
nunca recebeu recursos 
nem estaduais nem fede-

rais. Com o aval para ha-
bilitação da unidade junto 
ao Estado, a cidade vai 
receber cerca de R$ 137 
mil por mês para auxiliar 
nas despesas da unidade.

A UPA Itaipava conta 
com equipe composta por 
cinco médicos, além de 
enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, assistentes 
sociais e administrativo.

A unidade realizou no 
ano passado 31.758 aten-
dimentos, sendo 26.267 
deles de clínica médica 
e 4.855 de pediatria. 
Ao todo, foram mais 
de 82 mil exames, entre 
raio-x, eletrocardiograma 
e laboratoriais. Insumos 
e medicamentos somam 
585.051 distribuídos pela 
unidade.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Rua Joaquim Agante Moço será liberada
A Prefeitura vai viabi-

lizar a passagem de 
veículos de passeio (ou 
seja, veículos leves) pela 
Rua Joaquim Agante 
Moço. A via alternativa 
liga a Vila Epitácio, em 
Nogueira, (por meio da 
Avenida Leopoldina) 
com a Estrada União 
e Indústria, no trecho 
localizado próximo ao 
Shopping Tarrafas, em 
Itaipava. A passagem 
pelo local estava inter-

ditada desde o início do 
ano passado e a recu-
peração do trecho vai 
ajudar a desafogar o 
trânsito, no momento 
em que as obras do De-
partamento Nacional de 
Infraestrutura de Trans-
portes chega ao distrito.

O objetivo é liberar 
a passagem dos veículos 
até o fim da semana. 
“Será uma alternati-
va importante para o 
trânsito na região, que 

vem sofrendo os impac-
tos da intervenção do 
DNIT na Estrada União 
e Indústria. O objeti-
vo é fazer com que o 
motorista (de veículo 
leve) possa seguir de 
Nogueira até Itaipava, 
sem passar pelo trecho 
de obras” ,  ressaltou 
o diretor-presidente 
da  Companhia Petro-
politana de Trânsito e 
Transportes - CPTrans, 
Luciano Moreira.



AContECEnDo04 JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA

Exposição Rio de Mãos Dadas

Moção Congratulatória 

Trilheiros solidários

Parabéns para o Sr. 
Delson Antônio Zai-

notte, conhecido como 
"Coronel", morador do 
Humberto Rovigati, que 
foi homenageado pelo 
vereador Marcelo Chitão, 
com uma Moção Congra-
tulatória pelos serviços 
prestados à nossa cidade. 
O Sr. Delson Zainotte e o 
responsável pela manu-
tenção do Museu Imperial 
desde 1996.

Suas grandes virtu-
des e caráter louvável o 
fazem exemplo raro de 
bom e competente cidadão 
Petropolitano.

Petrópolis recebeu no 
dia 10/07, a escultu-

ra gigante Nas Nossas 
Mãos, da artista Maria 
Amélia Diegues, que 
faz parte da campanha 
Rio de Mãos Dadas, 
do Sistema Fecomércio 
RJ (Sesc e Senac RJ. A 
intervenção urbana iti-
nerante, que já expôs as 
obras em bairros e pon-
tos turísticos da capital e 
de sete municípios flumi-
nenses, poderá ser vista 
também nas cidades de 
Barra Mansa, Campos 
dos Goytacazes, Nite-
rói, Nova Iguaçu, Nova 
Friburgo, São João de 
Meriti, Teresópolis, Três 
Rios e Volta Redonda.

As obras de mais 
de 2 metros de altura, 
em formato de pares de 
mãos, representam a su-
peração das dificuldades 

de 2020 e a esperança de 
retomada da normalidade 
este ano e serão exibidas 
em duas etapas: com as 
mãos separadas, ilustran-
do o afastamento imposto 
pela pandemia, e, poste-
riormente, unidas, sim-
bolizando a esperança 
da retomada de contatos, 
planos e afetos em 2021, 
conferindo duas oportu-
nidades para o público 
apreciar as obras de dife-
rentes perspectivas.

 Confeccionadas em 
fibra de vidro, as mãos 
foram trabalhadas por dez 
artistas: Agrade Camíz, 
Bruno Awful, Cláudia 
Lyrio, Igor Nunes, Loo 
Stavale, Márcia Falcão, 
Maria Amélia Diegues, 
Mario Band´s, Robnei 
Bonifácio e Yhuri Cruz. 
A obra estará exposta no 
Sesc Quitandinha (Ave-
nida Joaquim Rolla, 2 
- Quitandinha), até o dia 
24 de julho.  

Os grupos de trilhas da cidade se uniram em prol ao próximo e estão organizan-
do uma campanha diferente todo mês. Para esse mês de Julho a arrecadação 

em prol de quem necessita, são de agasalhos e cobertores.
Os pontos de arrecadação são: Centro - CNA (Rua 16 de Março 51 salas 201/202, 

em cima do Bob's), de segunda a sexta das 11:30 as 18hs. Itaipava: na Euro Colchões 
(Estrada União e Industria, 10.060 ao lado da Caixa Econômica), de Segunda a Sexta 
de 9:00 hrs as 15:00 hrs e na Fitsports (loja no Shopping Estação Itaipava). 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A rede de supermercados Armazém do Grão está completando 13 anos neste mês de 
julho e, a exemplo do que aconteceu em 2020,  está promovendo uma campanha 

social em todas as suas lojas entre seus colaboradores, clientes e fornecedores. No 
ano passado foram arrecadadas cinco toneladas de alimentos. Para este ano, a meta 
é atingir esta mesma quantidade de produtos ou, quem sabe, até mais! Os alimentos 
serão destinados a 10 instituições sociais de Petrópolis.

Armazém do Grão promove campanha 
social para comemorar seus 13 anos

Foto: Divulgação
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Quando se fala em Inverno 
logo se pensa nas delícias 

que acompanham a estação 
mais charmosa do ano. E as 
temperaturas baixas de Petrópo-
lis são um convite para degustar 
fondues. E este ano o frio veio 
com força: temperaturas já che-
garam a bater os 5°C em alguns 
momentos. A rede hoteleira vem 
registrando quase 100% da 
capacidade máxima permitida 
e a tendência é continuar neste 
ritmo com muitas atrações. Um 
dos eventos já tradicionais na 
cidade é o Festival de Fondue, 
Racletes, Caldos e Cremes que 
o Petrópolis Convention & Visi-
tors Bureau promove este ano, 
em sua 12ª edição.  

A ação faz parte do calendá-
rio permanente de atrações da 

 12ª edição do Festival de Fondue

Foto: Divulgação

cidade, tem o apoio da Prefeitura 
e TurisPetro e este ano, além de 
presencial, ocorre no sistema de-
livery, uma adaptação aos novos 
tempos.

O turismo gastronômico é um 
dos pontos fortes entre os atrati-
vos da Cidade Imperial. “Temos 
estabelecimentos de todos os for-
matos entre bares e restaurantes, 
desde os localizados em áreas 

urbanas quanto os mais rústicos 
e intimistas. E o fondue combina 
e está presente no cardápio da 
maioria deles no inverno”, disse 
Fabiano Barros.

E o que não falta aos res-
taurantes é criatividade para 
oferecer fondues, caldos ou 
racletes (cada restaurante fez a 
opção por um ou mais pratos). 
Há alternativas para todos os 
gostos e bolsos.  E o cliente 
ainda terá muitas opções em 
bebidas como vinho e as cerve-
jas, sobretudo as artesanais da 
cidade, para harmonizar com os 
pratos escolhidos.

O festival acontece entre os 
dias 09 e 31 deste mês. A lista 
completa dos restaurantes par-
ticipantes pode ser conferida no 
site www.visitepetropolis.com.

Fotos: Divulgação
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Copa América acabou e continuamos com os mes-
mo problemas na seleção do Tite, quer dizer, com um a 
mais, afinal de contas perdemos, em pleno Maracanã, 
para a Argentina.

Não mostramos nenhuma evolução, até por que 
jogamos só com seleções fracas, pelo nível do fute-
bol da América do Sul. Tivemos muitas dificuldades 
contra Peru, Colômbia e perdemos a final para os 
argentinos. Será que faremos outro vexame na Copa 
do próximo ano?

Na Eurocopa a Itália e Inglaterra fizeram um jogo 
muito tático e acabou sendo decidido nos pênaltis. 
Vitória dos italianos, mas sem um futebol que encante. 
Além deles, França, Bélgica e Dinamarca ficaram no 
bolo, e Espanha e Holanda um pouco atrás por estarem 
reformulando toda a seleção.

Tem chance de a Copa do Catar em 22 ser a mais 
equilibrada de todos os tempos.

Brasileirão com novidades. O Palmeiras conseguiu 
acertar o time e com cinco vitória seguidas lidera, segui-
do por Bragantino, Atlético-MG e Fortaleza. Vamos ver 
se essas surpresas se consolidam com o seguimento 
do torneio.

Fla trocou de técnico, saindo o Rogério Ceni e 
chegando Renato Gaúcho. Ceni teve resultados bons, 
ganhando Brasileiro, Super Copa e o tri Carioca, mas 
nunca ganhou a torcida. Vamos ver o que o Renato 
consegue, já que pelo menos tem o apoio da torcida.

Libertadores retorna essa semana já na fase de 
mata-mata. Muita emoção, com vários confrontos entre 
brasileiros e argentinos. 

O mesmo acontece na Sul Americana, porém com 
menos brasileiros do que o esperado.

NBA com uma final complicada de entendermos. 
Milwaukee e Phoenix lutam pelo primeiro título na his-
tória. Deixaram para trás alguns grandes e tradicionais 
times, favoritos, que acabaram sucumbindo com lesões 
de jogadores importantes na temporada espremida por 
causa da pandemia.

Gil Baiano, aquele meu amigo do Clipper, o bar no 
Leblon, jurando estar sem beber nenhum chopp até 
aquela hora falou: ForaTite...

TenTando a reeleição
Um prefeito em campanha para ree-
leição, chega em uma comunidade no 
interior, perguntando aos moradores 
do que eles precisam. Os moradores se 
aproximam e falam pra ele:
- Doutor, nós temos dois problemas 
grandes aqui na nossa vila.
- Qual é o primeiro? Perguntou o 
candidato.
- Não temos médico. Respondeu um 
morador.
O candidato pegou o celular, saiu cami-
nhando e falando alto:
- Eu falei que quero dois médicos aqui 
todos os dias, já a partir de amanhã e 
Pronto!
Ele desliga o celular e volta pros mora-
dores falando:
- Pronto, primeiro problema resolvido, 
o secretário de saúde não deu à devida 
atenção que vocês merecem, será demi-
tido amanhã mesmo. Qual é o segundo 
problema?
Uma moradora responde:
- Aqui não pega sinal de celular

novo aparelho audiTivo
Após testar por uma semana o novo apa-
relho auditivo, o velho senhor retorna 
ao médico.
- O senhor está gostando do aparelho? 
- perguntou o médico.
- Está funcionando que é uma maravilha 
- responde o idoso.
O médico pergunta ainda:
- E o que a sua família achou de o senhor 
voltar a escutar?
E o velho responde:
- Bem, eu ainda não contei para eles, mas 
já mudei meu testamento três vezes.

* * *

ESPoRtES / VARIEDADES

Foto: Reprodução
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