
O PRIMEIRO INFORMATIVO DOS DISTRITOS DE PETRÓPOLIS

CASCATINHA - CORRÊAS - ITAIPAVA - PEDRO DO RIO - POSSE

JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA
C O R T E S I A 

Foto: divulgação

  Petrópolis/RJ  l  Ano XXIII  l  Nº 541 l 1ª quinzena de agosto de 2021                      Distribuição gratuita e dirigida

Circuito de  
cerejeiras

Fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o

Página 05 Página 08

u ACONTECENDO
Apae Petrópolis recebe 

doação de roupas através de 
campanha do 32º BIL Mth  

Página 04

Os dons espirituais
Carlos Gama

u PONTO DE LUZ

Página 02

A Covid e suas vacinas II
Dr. Mauro Zamboni

Página 02

u SAÚDE

Melhorias nas ruas Joaquim Agante Moço e 
Desembargador Luiz Antônio Severo da Costa

As vias, que contornam a parte de trás do Parque Municipal, em Itaipava, interligando o trecho final da Vila Epitácio ao trecho da Estrada 
União e Indústria que fica próximo ao Shopping Tarrafas, servem como alternativa aos motoristas para evitarem a Estrada União e Indústria.

Atualizado decreto que fixa regras 
para funcionamento de escolas 

Página 03Página 03

Página 03



 

2 JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVADe 01 a 15 de agosto de 2021

  

 Editora Garcez Publicidade Ltda ME - CNPJ 02.775.725/0001-87   l Administração / redação  - Rua Amazonas, 200 - Nogueira Petrópolis-RJ  CEP: 25.730-310     
 Publicidade:    99225-5636      | 98813-5554      | 98818 5194       l E-mail: jorita@terra.com.br   l Diretora e Jornalista Responsável: Maria Aparecida Garcez (Registro nº 0036849/RJ)  
 l Subeditor: Demétrio do Carmo  (Mtb 0036850/RJ) l Periodicidade - Quinzenal  l Tiragem: 10.000  l Impressão: Folha Dirigida   l  Distribuição Gratuita: Centro,Corrêas, Nogueira, Itaipava, Araras,     
Pedro do Rio e Posse.  Em condomínios, clubes, shoppings, hortomercado e comércio em geral.  l Site: www.jornaldeitaipava.com.br     

 Atenção: os artigos publicados são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem necessariamente o ponto de vista do Jornal.

VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

OS DONS ESPIRITUAIS

Quando mergulhamos na 
história da origem das 

religiões verificamos que qua-
se todas elas tiveram origem 
em fatos inexplicáveis, geral-
mente ocorridos na presença 
de pessoas que detinham 
determinadas faculdades.

Pelos relatos pode-se 
facilmente concluir que os 
fenômenos variavam muito 
quanto à forma e que sem-
pre exigiram a presença de 
pessoas que tinham deter-
minados dons ou faculdades.

Estes dons independem 
da religião do portador, au-
mentando a surpresa quando 
se constata que os dons 
dispensam de aprendizado.

Como o avanço das 
pesquisas sugere necessa-
riamente uma origem espi-
ritual, pois seus portadores 
revelam conhecimentos que 
não adquiriram pelo estudo, 
as faculdades passaram a 
ser conhecidas como ‘dons 

espirituais’ ou ‘carismas’ e os 
seus portadores como sensiti-
vos, carismáticos ou médiuns.

São pessoas dotadas de 
uma faculdade denominada 
mediúnica. No momento em 
que escrevemos estas linhas, 
nos Estados Unidos existe 
um canal de televisão onde 
é apresentado um programa 
com uma médium, com o 
curioso nome de “A Médium”.

No Brasil são comuns 
os programas de televisão 
que apresentam pessoas que 
supostamente detêm dons 
espirituais. 

No Antigo Testamento, 
encontramos o seguinte relato: 
“Antigamente em Israel, indo 
qualquer consultar a Deus, 
dizia assim: vinde e vamos ao 
vidente; porque ao profeta de 
hoje antigamente se chamava 
vidente”. (1 Sam. 9.9)

Os dons variam e São 
Paulo descreve os dons mais 
comuns naquela época: 

“Há diversidade de dons, 
mas o Espírito é o mesmo, há 
diversidade de ministérios, 
mas o Senhor é o mesmo e 
há diversidade de operações, 
mas é o mesmo Deus que 
opera tudo em todos. A ma-
nifestação do Espírito, porém, 
é concedida a cada um para 
o que for útil, pois que a um, 
pelo Espírito, é dada a palavra 
da sabedoria, e a outro, pelo 
mesmo Espírito, a palavra da 
Ciência; a outro, pelo mesmo 
Espírito, a fé e a outro, pelo 
mesmo Espírito, os dons de 
curar; a outro, a operação 
de fenômenos e a outro a 
profecia; a outro, o dom de 
discernir os espíritos, e a ou-
tro a variedade de línguas, e, 
ainda a outro, a interpretação 
das línguas. Mas um só e o 
mesmo Espírito opera todas 
essas coisas, repartindo par-
ticularmente a cada um como 
lhe apraz”. (1ª Cor. l2)

Lamentavelmente, ape-
sar de serem tão claros os 
relatos de São Paulo, ele 
não relatou todos os dons, 
obviamente, pois alguns nem 
eram conhecidos, como a psi-
cografia, que ocorre quando o 
médium utiliza a linguagem e 
a escrita moderna, aquisição 

cultural bem mais recente.
A Codificação da Doutrina 

Espírita ocorreu a partir de 18 
de abril de 1857, em Paris, 
com a publicação de ‘O Livro 
dos Espíritos’, de Allan Kardec, 
contendo os ensinamentos 
recebidos por intermédio de 
diversas médiuns, todas atra-
vés da psicografia.

Podem dividir-se os mé-
diuns em duas grandes ca-
tegorias: médiuns de efeitos 
físicos e médiuns de efeitos 
intelectuais. 

Mas atenção, os dons es-
pirituais devem ser exercidos 
sempre gratuitamente.

Atentemos, acima de 
tudo, para o ensinamento 
recebido por Chico Xavier:

 “Muitos se acreditam pri-
vilegiados por apresentarem 
um simples título de crença 
religiosa e outros supõem o 
dever de assistência caridosa 
e mecânica ao próximo ne-
cessitado e sofredor para que 
subam inconscientemente aos 
mundos felizes. Poucos se 
previnem quanto à exigência 
de aprimorarem a si mesmos, 
a fim de irradiarem somente 
o amor que o Mestre nos 
legou”. (Voltei/Irmão Jacob/
Chico Xavier)

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

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

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

OPORTUNIDADE ÚNICA
Títulos promocionais! 

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!

A COVID-19 E SUAS VACINAS II

Dr. Mauro Zamboni  Pneumologista                                                                                                
Especialista - UERJ e SBPT.  Mestrado e Doutorado - UFF 

Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp

Na matéria anterior abor-
damos aspectos gerais 

das vacinas para a CO-
VID-19 e fizemos breve 
descrição das que estão 
disponíveis, até o momento 
em nosso país.

Entretanto, embora am-
plamente divulgadas, muitas 
dúvidas ainda existem com 
respeito à imunização.

1.Gestantes e Puérperas
As gestantes com comorbi-
dades devem ser vacinadas 
independentemente da ida-
de gestacional. A puérpera, 
ao ser vacinada, se estiver 
amamentando não deve 
interromper o aleitamento 
materno.  

2.Novas variantes do vírus
Estudos demonstraram (in-
clusive aquelas em uso no 
Brasil - Coronavac, Astra-
zeneca/Oxford e Pfizer) têm 

mostrado bons resultados 
diante de novas variantes.  
Alertam, no entanto, que 
só a vacinação rápida, com 
medidas restritivas, é capaz 
de controlar a transmissão 
e dificultar o surgimento das 
novas variantes. 

3.Quem já teve a Covid-19 
precisa ser vacinado?
Sim, porque ainda não se 
sabe quanto tempo dura a 
imunidade adquirida, aquela 
que surge após o adoecimen-
to.  Nesses casos, é preciso 
aguardar um mês do início 
dos sintomas ou do exame 
PCR-RT positivo. 

4.As pessoas com menos 
de 18 anos podem ser 
vacinadas?
Até o momento, não há da-
dos disponíveis de seguran-
ça e eficácia da vacina para 
pessoas com menos de 18 

anos. No entanto, a Univer-
sidade de Oxford já iniciou 
estudos clínicos com essa 
faixa etária. Se os resultados 
forem positivos, a vacina tam-
bém passará a ser indicada 
para esse grupo.

5.Quais as reações adver-
sas que podem ocorrer? 
As mais comuns são febre, 
dor no corpo e no local de 
aplicação da vacina e  em 
geral, são leves. Reações 
alérgicas graves não têm sido 
relatadas para os imunizan-
tes contra a Covid-19.  No 
início do ano, alguns países 
da Europa suspenderam o 
uso da vacina Oxford/Astra-
Zeneca diante da suspeita 
de que ela poderia influenciar 
na formação de coágulos. A 
Agência Europeia de Medica-
mentos (EMA) concluiu que 
ela era segura e eficaz,  de-
pois de especialistas atesta-
rem que o uso do imunizante 
não está associado a um 
aumento do risco geral de 
coágulos no sangue, apesar 
de a investigação ter mostra-
do um número pequeno de 

distúrbios raros e incomuns 
de coagulação sanguínea. A 
Fiocruz, produtora da vacina 
com a tecnologia de Oxford/
AstraZeneca no Brasil, afir-
mou em nota oficial que a 
vacina não está associada 
ao aumento de risco de coá-
gulos sanguíneos

6. A vacina da gripe pode 
ser tomada junto com a da 
Covid-19?
Não. Se a data marcada para 
sua vacina contra Covid-19 
for no mesmo período da 
gripe, priorize a da Covid-19 e 
espere um intervalo mínimo de 
14 dias para tomar a da gripe.

7.É possível transmitir o ví-
rus depois de imunizado?
Sim. É possível contrair e 
transmitir o coronavírus mes-
mo tendo tomado a vacina.  
Isso porque nenhum imuni-
zante disponível no mundo 
atualmente tem eficácia de 
100% contra o vírus Sars-
-CoV-2, o que significa que 
algumas pessoas podem ser 
infectadas mesmo depois de 
tomar as duas doses.

DIA DOS PAIS 
(08 DE AGOSTO/DOMINGO)

VENHA SABOREAR A DELICIOSA
 FEIJOADA DA EMÍLIA

Informações e Reservas:
 (24) 98825-8696 | 2222-2019 



03De 01 a 15 de agosto de 2021CIDADE JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA

O governo interino, por 
meio da secretaria 

de Obras, deu início nesta 
semana a mais uma etapa 
de melhoria e recuperação 
das ruas Desembargador 
Luiz Antônio Severo da 
Costa e Joaquim Agante 
Moço, que estão sendo 
asfaltadas. As vias, que 
contornam a parte de trás 
do Parque Municipal, em 
Itaipava, interligando o 
trecho final da Vila Epi-
tácio ao trecho da Estrada 
União e Indústria que 
fica próximo ao Shopping 
Tarrafas, servem como 
alternativa aos motoristas 
para evitarem a Estrada 
União e Indústria.

Ao todo, a pavimen-

Ruas que passam atrás do Parque Municipal 
Paulo Rattes, em Itaipava, recebem asfaltamento

tação com asfalto vai me-
lhorar a passagem em um 
trecho de aproximadamen-
te 2,5 quilômetros. “A De-
sembargador Luiz Antônio 
Severo da Costa, trecho de 
800 metros, recebe o piso 
que chamamos de CBUQ 
(concreto betuminoso usi-
nado a quente), que está 
sendo colocado com re-
cursos do Finisa (Finan-
ciamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento), que em 
toda a cidade recupera 59 
ruas. Já aplicamos a se-
gunda camada de asfalto”, 
informou o secretário de 
Obras, Maurício Veiga. Já 
a Rua Agante Moço passou 
por um trabalho grande de 
recuperação.

O objetivo é liberar 
a passagem dos veículos 
na próxima semana, de-
pendendo das condições 
climáticas para a continui-
dade da execução da obra. 
“Será uma alternativa 
importante para o trânsito 
na região, que vem sofren-
do os impactos da inter-
venção do DNIT na Es-

trada União e Indústria. O 
objetivo é fazer com que 
o motorista (de veículo 
leve) siga de Nogueira 
até o Tarrafas sem passar 
pelo trecho de obras”, 
ressaltou o diretor-pre-
sidente da  Companhia 
Petropolitana de Trânsito 
e Transportes (CPTrans), 
Luciano Moreira.

Uma parceria entre o 
Governo do Estado 

do Rio, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, Energia e 
Relações Internacionais, 
com a Procter & Gamble 
e com a Organização Não-
-governamental Instituto 
PROA oferece oportuni-
dades de desenvolvimento 
e empregabilidade para 
jovens de baixa renda. O 
objetivo é ajudar a formar 
e inserir 6 mil jovens no 
mercado de trabalho.

A Secretaria de De-
senvolvimento Econô-
mico participa ajudan-
do a inserir os formados 
no mercado de trabalho. 
“A presença de profis-

sionais qualificados é 
fundamental para novas 
atrair empresas e inves-
timentos. Quanto maior 
a capacitação, maior a 
produtividade e a com-
petitividade do Estado”, 
explica o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Vinícius Farah.

 No programa, os jo-
vens de 17 a 22 anos que 
concluíram o Ensino Mé-
dio em escolas públicas e 
que buscam seu primeiro 
emprego, têm acesso gra-
tuito à plataforma on-line 
que oferece 100 horas de 
aulas com orientação e 
apoio de tutores em en-
contros semanais ao vivo. 
Ao final, os alunos que 

concluírem estarão ap-
tos para participarem de 
processos seletivos para 
vagas de posições de iní-
cio de carreira e primeiro 
emprego. Todos recebem 
certificado de conclusão 
emitido pelo PROA e têm 
acesso a vagas de emprego 
disponíveis no mercado.

As inscrições para as 
turmas de setembro já es-
tão abertas no site: https://
plataforma.proa.org.br/. 
São 2.800 vagas dispo-
níveis. Para participar é 
preciso ter entre 17 e 22 
anos, estar cursando ou 
ter concluído o 3º ano do 
Ensino Médio em escola 
pública e morar no Estado 
do Rio de Janeiro.

Seis mil jovens do Estado terão acesso a curso 
gratuito para conquistar o primeiro emprego

O Governo do Es-
t a d o  a n u n c i o u 

n o  f i m  d o  m ê s  d e 
julho, que vai cons-
truir 1.088 unidades 
habitacionais para ví-
timas da tragédia das 
chuvas que atingiu a 
Reg ião  Se r r ana  em 
2011. Ao todo, serão 
500 apartamentos em 
Teresópolis, 340 em 
Pe t rópo l i s ,  128  em 
Sumidouro e 120 em 
São José do Vale do 
Rio Preto, totalizan-
do um invest imento 
de cerca de R$ 350 
milhões, que serão fi-
nanciados pela Secre-
taria de Infraestrutura 
e Obras.

"Renovamos nos-

so compromisso com 
as famílias no início 
d o  a n o ,  d u r a n t e  o 
G o v e r n o  P re s e n t e . 
A l é m  d i s s o ,  n a  re -
gião, estamos traba-
lhando também nas 
obras  de contenção 
de encostas.  Iremos 
lançar,  em até  dois 
meses, o maior pro-
grama habi tacional 
da história do estado 
do Rio" ,  anunciou o 
governador  Cláudio 
Castro.

 "A expectativa é 
que o projeto com as 
novas moradias, que 
serão padronizadas, 
fique pronto em pou-
co mais de um mês", 
explicou o secretário.

Estado vai construir moradias 
para vítimas da tragédia de 2011

A P r e f e i t u r a  d e 
Petrópolis atua-

l izou decre to  mu-
nicipal que fixa re-
gras para o funcio-
namento de escolas 
no  mun ic íp io .  As 
unidades de ensino, 
inclusive as de ensi-
no superior, poderão 
fazer uso do horário 
integral de atendi-
mento, respeitando o 
seu plano de retorno 
individual a partir 
do dia 10/08/2021 e 
as públicas, a par-
t i r  de 24/08/2021. 
A mudança também 
es tabe lece  que  os 
parques, quadras e 
áreas de lazer  das 
unidades educacio-

PMP fixa regras para de volta às aulas
nais poderão ser uti-
lizadas respeitando o 
distanciamento físico 
e os protocolos sani-
tários do Ministério de 
Saúde. A alteração foi 
feita apenas no artigo 
6º do decreto nº 090 
de 28 de abril de 2021. 
As demais normativas 
do decreto, continuam 
em vigor. 

No que diz respei-
to ao espaçamento, as 
escolas continuarão 
respeitando o distan-
ciamento de 1,0 metro, 
conforme or ienta  o 
Ministério da Saúde, 
e os protocolos de se-
gurança,  bem como 
o  uso  de  EPIs  nos 
ambientes escolares. 

Na rede pública muni-
cipal (escolas e CEIs) 
o retorno presencial 
começará em 24 de 
agos to  no  fo rma to 
híbrido. 

O cronograma, de 
forma escalonada, con-
forme planejamento da 
Secretaria de Educação, 
respeitará os protoco-
los, distanciamento, 
uso de máscara e oferta 
de álcool em gel. 

As famílias segui-
rão com a opção de 
manter o aluno no en-
sino remoto, se assim 
preferirem. O calen-
dário com o escalona-
mento das turmas será 
publicado na primeira 
quinzena de agosto.

Foto: Divulgação
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Exposição "Magia das Cores"  

Mesa Brasil Sesc RJ distribui 3 
toneladas em cestas básicas 

Escola Firjan SESI arrecada 
mais de 2 toneladas de alimentos    A Apae Pe t rópo l i s 

recebeu a doação 
de aproximadamente 
mil peças de roupas, 
angariadas através de 
campanha realizada pelo 
32ª Batalhão de Infanta-
ria Leve de Montanha 
(BIL Mth) - Batalhão 
Dom Pedro II. A entrega 
aconteceu no dia 27/07, 
e contou com a presença 
do Secretário de Turis-
mo, Samir El Ghaoui, 
que solicitou que a Apae 
fosse uma das beneficia-
das pela campanha. A ar-
recadação, que começou 
no início do mês, conse-
guiu arrecadar mais de 
mil e quinhentas peças, 
e vai beneficiar também 

Entra em cartaz no dia 
7 de agosto, no Centro 

Cultural Estação Nogueira, 
a exposição "Magia das Co-
res". Oferecida pela Associa-
ção dos Artistas Plásticos de 
Petrópolis (AAPP), a mostra 
conta com a participação de 
19 artistas da cidade e fica 
disponível para os visitantes 
até 29 de agosto. O trabalho 
foi desenvolvido visando in-
centivar a arte e a criatividade 
em meio à pandemia. 

O Centro Cultural Esta-
ção Nogueira fica na Praça e 
funciona de 9 às 17h, de terça 
até sexta-feira, e aos sábados, 
domingos e feriados das 9 
às 13h.

A ação solidária de es-
tudantes, familiares, 

colaboradores e de toda a 
população contribuiu para 
o sucesso do drive-thru 
solidário, realizado no dia 
10/07, pela Escola Firjan 
SESI em Petrópolis. Fo-
ram arrecadadas mais de 2 
toneladas de alimentos que 
serão somadas as ações da 
campanha SESI Cidadania 
Contra Fome e direcionadas 
a três instituições do muni-
cípio: Lar de Emmanuel, 
Catedral Metodista e Edu-
candário Princesa Isabel.

O engajamento para 
uma causa social tão impor-

tante quanto a fome e, que 
foi evidenciada durante a 
pandemia, foi incentivada 
através da participação 
dos estudantes em uma 
gincana aonde a equipe 
que contribuísse com mais 
doações seria a vencedora.

Levantamento da Fir-
jan através de dados do Mi-
nistério da Cidadania mos-
tra que 33.132 pessoas se 
encontram em situação de 
fome e pobreza extrema e 
vivem com até R$ 89 por 
mês em Petrópolis. 

Apae Petrópolis recebe doação de roupas 
através de campanha do 32º BIL Mth  

a Segunda Igreja Batista 
da Rua Teresa, no Alto 
da Serra. 

A campanha de inver-
no é realizada anualmen-

te pelo 32º BIL Mth, e a 
arredação das peças se dá 
quase em sua totalidade 
entre os militares e suas 
respectivas famílias. 

Depois de percorrer 
o estado do Rio de 

Janeiro, nos meses de 
abril, maio e junho, dis-
tribuindo 60 toneladas 
de hortifrutigranjeiros, 
o Mesa Brasil Sesc RJ 
(programa de segurança 
alimentar e nutricional 
do Sesc RJ), entregou 
no dia 27/07 em Petró-
polis, 3 toneladas em 
cestas básicas,  numa 
ação que contou com 
o apoio do Sindicato 
do Comércio Varejista 
(Sicomércio) que parti-
cipou dos trabalhos de 
entrega dos mantimen-
tos no Quitandinha.

A distribuição no mu-
nicípio é feita a entidades 
socioassistenciais, como 
creches, abrigos e asilos. 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Há alguns anos o Circui-
to das Cerejeiras faz um 

enorme sucesso na cidade. 
Petropolitanos e também visi-
tantes ficam encantados com 
o espetáculo que a natureza 
proporciona todos os anos 
nos meses de julho e agosto, 
quando as baixas temperatu-
ras favorecem a floração das 
sakuras, como são chamadas 
pelos japoneses. Em alguns 
locais, elas embelezam e dão 
vida aos atrativos turísticos 
da cidade, como é o caso do 
Palácio Quitandinha.

Pensando em facilitar a 
vida daqueles que buscam 
seguir o roteiro das cerejeiras 
e aproveitar para fotografar a 
beleza das árvores, a Secreta-
ria de Turismo acaba de incluir 
em seu site o mapa digital do 

circuito (www.petropolis.rj.gov.
br/turispetro/circuito-das-ce-
rejeiras), onde constam os 
principais pontos de visitação. 
O circuito foi oficialmente lan-
çado em 2018 e inclui pontos 
onde estão as cerejeiras, 
como Quitandinha, Valparaíso, 
Mosela, Retiro, Araras, Centro, 
Corrêas, Nogueira e Itaipava.

Mas, na verdade, a histó-
ria das sakuras em Petrópolis 
começou bem antes: em 
1995, quando quatro agre-
miações nikkeis do estado, 
em comemoração aos 100 
anos da assinatura do “Tra-
tado de Amizade, Comércio 
e Navegação entre Brasil e 
Japão”, plantaram 300 mu-
das na cidade. Na ocasião, 
além do Quitandinha, também 
foram plantadas mudas no 

Museu Imperial e no Palácio 
Rio Negro.

A partir de 2008, em co-
memoração aos 100 anos da 
imigração japonesa no Brasil, 
a Associação Nikkei de Pe-
trópolis iniciou a realização do 
Bunka-Sai em parceria com a 
Prefeitura e consequemente 
retomou o plantio de mudas de 
cerejeiras na cidade, embele-
zando outras regiões e possi-
bilitando a criação do circuito.

Enquanto no Japão as saku-
ras florescem entre o fim de 
março e início de abril, começo 
da primavera, no Brasil, a flora-
ção acontece da metade de julho 
até agosto. E quem pretende 
admirar a beleza dessas árvores 
precisa aproveitar o momento, já 
que o período de florada das ce-
rejeiras dura geralmente 15 dias.

Circuito das Cerejeiras encanta
petropolitanos e turistas

Foto: Divulgação
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Olimpíadas comendo solta e com resulta-
dos ainda não tão bons para nós brasileiros. 
Esperávamos mais no surf e skate, mas pelo 
menos ganhamos algo. No judô também não 
foi como o desejado. Agora é esperar futebol, 
vôlei, vôlei de praia e atletismo para ver se 
conseguiremos melhorar em relação aos úl-
timos jogos.

O atletismo só começará na próxima se-
mana, mas não temos muitas esperanças de 
várias medalhas...

Na ginástica artística também ganhamos 
uma medalha importante e histórica e ainda fal-
tam as finais por aparelhos onde aparecemos 
com possibilidades no masculino e feminino. 
Isso motiva o esporte, mas já vimos vários 
campeões passarem e não aproveitarmos com 
avanços importantes, vide a época do Guga no 
tênis, onde não fizemos nenhum avanço após 
essa excelente fase.

Alguns problemas no esquema de se-
gurança contra a COVID no Japão, mas 
pouquissimas repercussões na parte espor-
tiva. Tivemos infecções em atletas antes da 
competição, mas sem uma contaminação 
entre os atletas.

Brasileirão se desenhando para ter a dis-
puta entre Palmeiras, Atlético-MG e Flamen-
go. Já o rebaixamento promete ser bastante 
disputado.

Copa do Brasil já indo para as segunda 
parte de oitavas-de-final sem grandes surpre-
sas. Teoricamente irão passar os favoritos e 
as zebras, que aconteceram na fase anterior, 
parece que desistiram de aparecer.

Libertadores voltando para as quartas-de 
-final e até agora devido ao sorteio, poucas 
surpresas na disputa. Teoricamente, os oito 
melhores times realmente estão nessa nova 
fase.

Perdemos a Copa América para a Ar-
gentina em pleno Maracanã. Se ela serviu 
para alguma coisa, que não seja atrapalhar o 
Brasileirão, teremos que trocar 21 jogadores 
e o técnico Tite, deixando apenas Neymar 
convocado para a Copa 22.

Agora com a janela para compra de jo-
gadores no mercado europeu alguns times 
brasileiros poderão perder jogadores, ou até 
mesmo se reforçar, e mudar a disputa inicial do 
campeonato. Não acho justo mudanças, mas 
os clubes precisam de dinheiro...

Piscina vazia
No  hospício lotado os médicos queriam se 
desfazer de alguns internos. Então colo-
caram todos os malucos para pular em um 
trampolim em uma piscina. Só que a mesma 
estava totalmente vazia. Foi o primeiro, 
pulou e se esborrachou no chão, o segundo, 
o terceiro, e todos caiam direto no fundo 
da piscina. Aí um último paciente chegou, 
subiu no trampolim, olhou para baixo e 
voltou. O médico pensou: oba, esse aí eu 
posso liberar, ele não pulou! 
- Por que você não pulou? - Pergunta.
-Não conta pra ninguém não, mas é porque 
não sei nadar, - respondeu o maluco.

mania de grandeza
Um paciente foi ao analista queixando-se 
de mania extrema de grandeza. 
Conduzido ao divã, o terapeuta inicia o 
diálogo: 
- Relaxe e comece bem do princípio...
 - Bem,  no princípio eu fiz o Céu e a Terra...

vergonha
Em Minas, um amigo informou ao outro: 
-Ó Zé, sua muié tá te traindo com Arcides. 
- Magina! Ela não me trai não. Cê tá 
enganado. 
- Oia Zé, toda vez que ocê sai prá trabaiá 
o Arcides vai prá sua casa.
 Indignado com que o amigo diz, o Zé finge 
que sai de casa e esconde dentro do guarda 
roupa. Passando umas horas, a informção se 
confirma e o Alcides entra na casa. 
O Zé fica olhando pela fresta da porta do 
guarda roupa e logo vê sua muiê se despindo 
na frente do amigo: tira blusa e os peito 
caem, tira a calcinha e a barriga cai.
E lá de dentro do guarda roupa o Zé põe as 
mãos no rosto e diz: 
-Ai, meu Deus! Que vergonha do Arcides!!

* * *

ESpoRtES / VARIEDADES

* * *
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mAteriAis de construção serviços e vAriedAdes
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