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A produção própria vai ajudar a agilizar as 

ações de pavimentação viária e reparos 
com ações tapa-buraco, além de gerar econo-
mia. A reativação do serviço foi uma indicação 
do vereador Marcelo Chitão e contou com  
apoio do governo do Estado do Rio de Janeiro.

MEI não regularizado pode 
ficar sem CNPJ, diz Sebrae

A Câmara Municipal aprovou uma indicação legislativa do vereador Domingos Pro-
tetor que pede a criação de uma Farmácia Veterinária Popular em Petrópolis. A 
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A Liga Petropolita-
na de Desportos 

definiu as datas de 
início das competi-
ções do Futebol Mas-
ter. Este ano, além da 
categoria para atletas 
acima dos 40 anos, 
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para atletas acima 
dos 50 anos de idade.
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próteses mamárias
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

CURIOSOS RELATOS DE MUITOS 
PACIENTES TERMINAIS

Provavelmente em fun-
ção do grande número 

de idosos internados em 
hospitais e asilos, existem 
numerosos relatos de pes-
soas classificadas como 
“doentes terminais”, quan-
do na verdade apenas não 
conseguem explicar fatos 
que com eles aconteceram.

Por vezes, essas ocor-
rências são extraordinárias, 
isto no sentido de serem 
interpretadas dando a im-
pressão de que os narra-
dores estão simplesmente 
narrando ‘fatos’ que somen-
te eles tiveram conhecimen-
to quando ocorreram.

Vejamos como ocor-
rem, examinando detalha-
damente acompanhando 
um dos casos verdadeiros, 
mas que não se tem como 
provar.

Muitas dessas narra-
ções são feitas por pes-
soas próximas da morte, 
às vezes já internadas em 

hospitais ou em casas de 
saúde, logicamente. Ve-
jamos como ocorrem em 
expressiva maioria.

Comecemos explican-
do que as pessoas que tra-
balham com doentes ditos 
‘terminais’, ou seja, com 
pacientes idosos e que fo-
ram internados justamente 
por contarem histórias que 
antes nunca narraram a 
terceiros, e assim, quando 
contadas para terceiros, 
e se verificam então que 
foram verdadeiras, causam 
profundo impacto para as 
pessoas que os ouvem.

Muitas vezes, membros 
da família do paciente não 
estão presentes. No entan-
to, dados e fatos, que nunca 
antes foram abordados em 
família, são narrados pelo 
doente/paciente com natu-
ralidade. Como explicar que 
dados de terceiros sejam 
citados, mas o paciente/
doente comprovadamente 

nunca teve contato com 
as pessoas citadas? Os 
parentes ficam surpresos 
e até mesmo assustados...

Muitos casos com pa-
cientes em estado terminal 
são contados, causando 
enorme surpresa, e quando 
são examinados, deixam 
um rastro de medo e dú-
vida. Parentes e os pro-
fissionais que lidam com 
pacientes nessa situação 
se acostumaram com essas 
ocorrências, gerando medo. 
Infelizmente, na maioria 
dos casos, os relatos são 
simplesmente anotados, 
sem detalhes para eventual 
pesquisa posterior. São 
apenas registrados, sem 
maiores estudos.

Técnicas modernas, 
hoje em dia, permitem aos 
médicos fazer voltar à vida 
pessoas que tiveram para-

das cardíacas ou respirató-
rias,  as chamadas “mortes 
clínicas”, como os casos de 
afogamentos. 

As descrições dos pa-
cientes das “mortes clíni-
cas” apresentam muitas 
semelhanças. Pessoas que 
sofreram infarto súbito, afo-
gamento, atropelamento ou 
acidente de carro relatam 
visões durante o período 
em que ficaram com parada 
cardíaca, mas voltaram à 
vida normalmente.

Esses relatos não são 
extremamente comuns, mas 
são sempre parecidos, após 
a recuperação da saúde dos 
pacientes que passaram por 
afogamentos.

Um relato de salvamen-
to nos deixou perplexo. Uma 
pessoa que sofreu afoga-
mento relatou que, quando 
já tinha desistido de lutar, foi 
salvo por terceiros e relatou 
que assistiu o salvamento, 
embora seus sinais vitais 
não respondessem, segun-
do pessoas que ajudaram 
no salvamento. 

Acreditamos firmemen-
te que, mais cedo ou mais 
tarde, a vida após a morte 
ficará registrada sem contes-
tações. Os relatos são cada 
vez mais frequentes. 

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

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

CONHECENDO AS
 PRÓTESES MAMáRIAS 

Apesar do silicone  ser 
utilizado em várias re-

giões do corpo com diver-
sas finalidades diferentes, 
e existirem vários tipos de 
próteses, foram os implan-
tes para aumento mamário 
que tornaram o silicone 
famoso. 

Quando falamos em 
próteses de sil icone, a 
primeira coisa em que 
pensamos é nos implantes 
para aumento das mamas. 
Porém na verdade, te-
mos implantes de silicone 
para uso nos ouvidos, 
nos olhos, no coração, e 
praticamente em todas as 
partes do corpo. Falare-
mos aqui dos implantes 
mamários. 

Primeiro ponto impor-
tante, a saber, é que o sili-

cone usado nos implantes 
mamários está em forma 
de gel, e não líquido, e 
está protegido por um in-
vólucro que também é fei-
to de silicone. Hoje temos 
três tipos de implantes 
para aumento das mamas: 
o liso (porque a superfície 
do invólucro é l isa), o 
texturizado (a superfície 
é de silicone rugoso) e 
o de poliuretano , cuja 
superfície é recoberta por 
poliuretano. O implantes 
lisos foram praticamente 
abandonados, deixando 
então os texturizados e 
os de poliuretano como 
as melhores opções. Qual 
o melhor ?  Os estudos 
apontam uma vantagem 
para os de poliuretano, 
porem entre os cirurgiões 

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

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

não há ainda um consenso 
sobre  qual é o melhor .  

O t ipo de implante 
mais utilizado é o texturi-
zado. Mas qual é a dife-
rença entre eles ? Bem, 
todo implante mamário 
quando é colocado no or-
ganismo, é envolvido por 
um tecido de defesa do 
próprio corpo a que damos 
o nome de cápsula.  Esta 
cápsula pode ou não se 
contrair com o passar do 
tempo. A contratura desta 
cápsula, se excessiva, dá 
um aspecto desgracioso à 
mama que, quando tocada, 
transmite uma sensação 
de dureza – muito diferente 
da consistência típica da 
mama. Um implante, sem 
contratura da cápsula, 
confunde-se perfeitamen-
te com o tecido mamário 
normal. As pesquisas têm 
apontado que os implan-
tes de poliuretano seriam 
os de menor chance de 

contratura, seguidos dos 
texturizados e por ultimo 
viriam os lisos (por isto 
foram abandonados). Po-
rém tais pesquisas ainda 
estão se aprimorando, e  
não há ainda uma verdade 
absoluta sobre a questão. 
Do ponto de vista prático, 
podemos optar tanto pelo 
texturizado, como pelo de 
poliuretano.

 Como já dissemos em 
outras ocasiões, o principal 
é que cliente e cirurgião con-
versem  sobre o assunto, e 
escolham o tipo de implante 
que melhor se adapte a cada 
caso. E qual o tamanho à 
escolher?  Depende de “ 
quanto poder “ você quer 
ter ! Se você tem mama pe-
quena e quer ficar poderosa 
isto, em geral, significa um 
implante mínimo de 195cc 
com alta projeção. Porem 
não se esqueça:- diga, cla-
ramente, ao seu cirurgião o 
que você quer.  

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!
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Após  anos desativada, 
a usina de asfalto frio 

de Petrópolis voltou a fun-
cionar. O prefeito interino 
anunciou a reativação da 
estrutura. A usina, na Rua 
Quissamã, produz o asfal-
to Pré-Misturado a Frio 
(PMF), o que vai permitir 
que a cidade produza o 
próprio asfalto, além de 
garantir mais agilidade no 
atendimento à população 
e economia aos cofres 
públicos.

Essa  também é a 
expectativa do subsecre-
tário de Obras, Ericson 
Lobato, que acompanhou 
a retomada do servi-
ço. “Antes, estávamos 
executando o trabalho  
com o CBUQ (concreto 
betuminoso usinado a 
quente). Esse material 
era adquirido junto à 
uma empresa que presta 
serviço ao município. 
Em dias de chuva, esse  
material não era usinado, 
porque isso dificulta a 

Prefeitura reativa usina de asfalto frio

produção. Com a nossa 
produção  de asfalto frio, 
a gente consegue manter 
a produção e fazer a 
aplicação assim que a 
chuva cessar. Isso vai dar 
mais agilidade para as 
ações de asfaltamento de  
vias e operações tapa-
-buracos”, avaliou.

A reativação do ser-

viço foi uma indicação 
do vereador Marcelo 
Chitão e contou com  
apoio do governo do Es-
tado do Rio de Janeiro. 
Além de mais rápido, o 
atendimento às deman-
das do município vai 
reduzir os gastos públi-
cos. “Sem a produção do 
PMF, vínhamos usando 

o CBUQ até mesmo nas 
ações de tapa-buracos. A 
secretaria de Obras vai 
continuar tendo um con-
trato para fornecimento 
de CBUQ, mas agora 
essa demanda será me-
nor, reduzindo os custos 
ao município”, destacou 
o secretário de Obras 
Maurício Veiga.

A Câmara Municipal 
aprovou, no dia 04/08, 

uma indicação legislativa 
do vereador Domingos 
Protetor que pede a criação 
de uma Farmácia Veteriná-
ria Popular em Petrópolis. 
A medida teve apoio dos 
13 vereadores presentes na 
sessão plenária.

A proposta visa garantir 
o fornecimento gratuito 
ou com custo reduzido de 
medicamentos veterinários 
às pessoas de baixa renda, 
que sejam tutores de ani-
mais. Também poderão 

Aprovada a criação de farmácia veterinária popular

Os microempreendedo-
res individuais (MEI) 

inadimplentes têm até o 
dia 31/08 para regularizar 
a sua situação e não cor-
rerem o risco de perder o 
CNPJ. De acordo com a 
Receita Federal, mais de 
4,4 milhões de empreende-
dores estão inadimplentes, 
o que representa cerca de 
1/3 do total de inscritos.

O Sebrae está plei-
teando junto à Receita Fe-
deral que os MEI tenham 
mais prazo para regulari-
zar seus débitos antes da 
inscrição em dívida ativa, 
mas por enquanto o prazo 
não foi alterado.

“São muitas impli-
cações para o microem-
preendedor individual, 
caso não se acerte com 
o Fisco. O MEI pode ser 
excluído do Simples Na-
cional, ter dificuldades em 
acessar linhas de crédito 
e até perder o acesso aos 
benefícios previdenciários. 
A principal orientação é 
que o MEI consiga quitar 
todos os DAS em atraso 
até o dia 31/08 ou que faça 
a adesão ao parcelamento 
de débitos no DAS. Ao ade-
rir ao parcelamento, ele 
indica a Receita Federal 
que está quitando os DAS 
em atraso”, alerta Eduardo 
de Castro, analista do Se-
brae Rio.

Para quitar as dívi-
das, o microempreendedor 
pode emitir um DAS, o 
Documento de Arrecada-
ção do Simples Nacional, 
no portal do Simples. No 
site também existe a op-
ção de parcelamento da 
dívida. O próprio portal 

disponibiliza o valor e a 
quantidade de parcelas que 
serão pagas. Com isso, os 
juros deixam de ser gera-
dos. Entretanto, é preciso 
que o empreendedor pague 
a primeira parcela e  (para 
não esquecer de quitar as 
próximas)  a dica é que eles 
façam o débito automático 
dos boletos gerados. O 
DAS também pode ser 
emitido pelo Aplicativo 
MEI disponível para celu-
lares Android ou IOS.

Hoje, o montante 
aproximado de dívidas 
desses microempreende-
dores individuais é de R$ 
5,5 bilhões. Deste montan-
te, cerca de R$ 4,5 bilhões 
correspondem às dívidas 
de 1,8 milhão de MEI, que 
estão passíveis de inscrição 
na dívida ativa. Apenas em 
junho deste ano, metade 
dos 12,4 milhões de MEI 
deixaram de pagar as con-
tas dentro do prazo.

A perda do CNPJ não 
quita a dívida e nem dei-
xa de corrigi-la por meio 
de multas e juros, o que 
faz com que ela continue 
aumentando. Quem tem 
pendência com a Previ-
dência Social vai ser co-
brado na Justiça e tem que 
pagar pelo menos 20% a 
mais sobre o valor da dívi-
da para cobrir os gastos da 
União com o processo. No 
caso do ISS e do ICMS, o 
CNPJ do microempreen-
dedor vai ser enviado 
para os governos locais e 
poderá ser inscrito como 
inadimplente na dívida 
ativa estadual ou munici-
pal, gerando multas sobre 
o valor devido.

ser favorecidos protetores 
independentes de animais, 
desde que cadastrados no 
órgão municipal compe-
tente, as Organizações não 
Governamentais – ONGs e 

as associações registradas 
em Petrópolis, que tenham 
a proteção animal entre suas 
finalidades estatutárias.

O vereador comenta 
que a intenção é que os 

cidadãos possam continuar 
o tratamento de seus pets, 
atrelados ao atendimento 
veterinário, para que mais 
vidas possam ser salvas. 
“Como protetor na cida-
de, sei o quanto os medi-
camentos e tratamentos 
veterinários estão caros 
e, como vereador, quero 
implantar esta política pú-
blica para tornar melhor 
a qualidade de vida dos 
animais", afirmou.

A ind i cação  s e -
gue para apreciação do 
Executivo.

Sebrae: MEI que não regularizar 
situação pode ficar sem CNPJ
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A feira de livros da 
Associação Petro-

politana dos Pacientes 
Oncológicos, a APPO, 
está sendo realizada na 
Praça Dom Pedro, no 
Centro, das 08h às 17h, 
até o próximo dia 31/08. 
A ação, que já é tradicio-
nal ao longo dos anos em 
Petrópolis, ocorre pela 
primeira vez desde que 
as atividades externas fo-
ram suspensas por conta 
dos altos índices de casos 
de Covid-19.

No stand podem ser 
encontrados exemplares 
de coleções, revistas, 
obras literárias, gibis, 
clássicos da literatura 

APPO recebe Outlet Beneficente 

A campanha de doação 
de tênis, organizada 

pela Liga Petropolitana de 
Desportos (LPD), foi um 
sucesso. Realizada entre 
os dias 28/06 e 30/07, a 
ação arrecadou cerca de 
130 calçados, entre tênis e 
chuteiras novas e usadas, 
e duas luvas de goleiro. 
Todos eles serão doados 
para os alunos do proje-
to Transformando Vidas 
Pelo Esporte. A campanha 
contou com a parceria da 
Prefeitura de Petrópolis, 
por meio da Secretaria 

Homenagem para Drª Andrea Carius   

O Petrópolis Convention & Vi-
sitors Bureau doou material, 

para a Dog’s Heaven, entidade 
filantrópica que atende hoje a 280 
cães. Foram doadas lonas de banners 
e outdoors usados para divulgação e 
que ficaram obsoletos após eventos e 
campanhas. A entrega foi feita pelo 
presidente do PC&VB, Fabiano 
Barros, à voluntária da instituição, 
Márcia Coelho Netto.

As lonas serão usadas para a di-
visão das baias onde ficam alojados 
os cães. A separação dos animais 
em boxes evita o estresse dos cães 
recolhidos em situação de abando-
no e maus tratos muitas vezes. O 
PC&VB está divulgando entre seus 
associados a relevância de apoiar a 
entidade assim como outras institui-
ções assistenciais da cidade.

A Câmara Municipal, representada pela vereadora Gilda Beatriz (PSD), homena-
geou a Defensora Pública, Dra. Andrea Carius, com uma moção congratulatória, 

no plenário da Casa Legislativa. A honraria é um reconhecimento pelos relevantes 
serviços prestados por ela na Defensoria Pública do município. Também participaram 
da homenagem todos os vereadores presentes e o defensor público, Dr. Marcílio Brito

PC&VB doa material para a Dog’s Heaven

Ainda em agosto, a sede da instituição recebe um Outlet beneficente, com peças 
em jeans cuja parte da verba arrecadada será destinada às ações da APPO. 

O evento tem a parceria do Outlet Direto da Fábrica, que vai fornecer peças com 
até 70% de desconto. Serão calças, shorts e saias, com opções para homens e 
mulheres. O evento acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto, das 09h às 17h, na 
Rua Visconde da Penha, 72 – Centro.

Appo realiza feira de livros

e opções nos mais di-
versos gêneros.Todos 
serão vendidos a preços 
populares, tendo como 
o objetivo custear as 
ações realizadas pela 
Associação que mantém 

um Centro de Acolhi-
mento com estrutura 
para até 20 pessoas e 
seus acompanhantes, 
em tratamento fora 
de domicílio contra o 
câncer

LPD arrecada 130 calçados

de Esportes, Promoção 
da Saúde, Juventude, 
Idoso e Lazer, da aca-
demia Korper e da Loja 

PróImagem, que disponi-
bilizaram os locais para 
que as doações fossem 
realizadas. 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Delícias da culinária japonesa serão 
destaque no Bunka-Sai Gastronômico

Conhecida por sua gas-
tronomia, Petrópolis 

vai destacar, no fim deste mês, 
as delícias da cozinha japonesa. O 
Bunka-Sai Gastronômico será reali-
zado de 25 e 29 de agosto, logo após 
a Bunka-Sai (Festa da Cultura Japo-
nesa) que vai acontecer no formato 
online no próximo dia 21 de agosto, 
em parceria entre a Prefeitura com 
a Associação Nikkei de Petrópolis. 
"Estamos muito otimistas com a rea-
lização de mais este festival, que vai 
movimentar mais uma vez a nossa 
gastronomia e a nossa hotelaria, 
além dos demais setores ligados ao 

trade em nossa cidade. Trata-se 
de uma ação independente, 

que será realizada pela 
Prefeitura, atra-

vés da Turispetro, al-
guns dias após a realização 
do Bunka-Sai", explicou o Secre-
tário de Turismo, Samir El Ghaoui. 
Assim como aconteceu no festival 
alemão, o Bunka-Sai Gastronô-
mico dividirá os estabelecimentos 
participantes em três categorias: 
restaurantes especializados (que 
servem exclusivamente a culiná-
ria japonesa), outros restaurantes 
(que incluem em seus respectivos 
cardápios a cul inária nipônica, 
entre outras especialidades) e Só 
Delivery (para empresas que traba-
lham a culinária japonesa apenas 
nesta modalidade). Cerca de 
20 estabelecimentos já con-
firmaram participação 
no evento.

Foto: Divulgação
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MARIDO PHD
Uma moça passeava perto de um lago quan-
do de repente apareceu um sapo dizendo: 
- Olhe, eu sou um PhD e fui transformado 
em um sapo por uma bruxa malvada. Se 
você me beijar, eu caso com você e seremos 
felizes para sempre!!! 
A mocinha toda contente, pegou o sapo e o 
colocou no bolso da jaqueta. 
Enquanto ela ia a caminho de casa, o sapo 
começou a ficar impaciente e perguntou: 
- Ei, você não vai me beijar??? 
Ela respondeu: 
- De jeito nenhum!!! Eu ganharei mais di-
nheiro com um sapo falante do que com um 
marido PhD.

CRIAÇÃO
Nem bem Deus acabou de criar o mundo em 
sete dias, no dia seguinte começou a ouvir 
reclamações:
A girafa:
- Que sacanagem! Este meu pescoço é 
ridículo!
E Deus pacientemente explicou:
- Calma, girafa! Tudo foi muito bem pensa-
do. Este seu pescoço comprido é para você 
poder comer as folhas dos galhos mais altos 
das árvores e ver seus inimigos lá do alto...
A girafa ouviu as explicações foi embora 
contente.
Logo depois foi a vez do elefante:
- Além de ser imensamente gordo, tenho 
esta tromba no meio da minha cara!
E Deus com paciência explicou:
- Com esse seu tamanho, nem o leão, que 
é o rei da selva, se atreverá a mexer com 
você. Além do mais, com essa tromba pode 
tomar banho de chuveirinho...
E aí apareceu a galinha toda arrepiada:
- Não vem que não tem, Deus! Ou aumenta 
lá atrás ou diminui o tamanho do ovo!

* * *

ESPoRtES / VARIEDADES

* * *

Final das Olimpíadas de Tóquio e os levanta-
mentos técnicos começam a ser feitos. O Brasil 
conseguiu mais medalhas do que na última, no 
Rio, mas com algumas surpresas e decepções, 
como sempre.

Era esperado muito mais medalhas, que foi 
se desfazendo o sonho pela fraca participação do 
vôlei de praia, e também pela menor quantidade 
de pódios no skate e surf. O judô também ficou 
muito aquém do esperado.

A Copa do Brasil já está quase começando 
sua fase de quartas de final com alguns favoritos, 
como Flamengo e Atlético-MG. Vamos ver se o 
favoritismos se confirma, até por que a CBF já 
adiou os jogos para os times que tiveram jogado-
res convocados para a seleção do Tite.

Brasileirão já chegando ao final do primeiro 
turno e definindo alguns segmentos na tabela. 
Os primeiros tem a participação sensacional do 
Fortaleza entre os grandes e a grande disputa 
em relação ao rebaixamento está com muito 
mais competidores por enquanto. Emoção não 
vai faltar.

O Vasco e Botafogo se recuperaram de um 
início medonho na Segundona. Ainda não estão 
entre os favoritos, mas deverão ficar longe da bri-
ga no rebaixamento. Quem tem que se cuidar é o 
Cruzeiro, que continua num péssimo campeonato 
e, como no ano passado, dificilmente conseguirá 
subir para a primeira divisão.

O Fla passou de passagem pelo Olimpia, no 
Paraguai, e dificilmente perderá a vaga na semi-
final da Libertadores. Palmeiras, São Paulo, Flu-
minense e Atlético-MG ainda terão que lutar para 
garantir a vaga no segundo jogo. Uma boa chance 
de termos uma semifinal totalmente brasileira.

Não iria nem comentar sobre a seleção bra-
sileira, mas o Gil Baiano, aquele meu amigo do 
Clipper, bar no Leblon, me manda mensagem 
indignado com a convocação de jogadores que 
atuam no Brasil, com isso criando uma confusão 
na disputa dos campeonatos por aqui: Esse "Tite-
nic" é um imbecil mesmo. A seleção é o Neymar 
e mais dez, e o cara fica avacalhando os torneios 
que os times brasileiros estão disputando com 
essas convocações de jogadores que atuam 
aqui. Pior, já estamos classificados para a Copa. 
A CBF tem que aposentar essa múmia o mais 
rápido possível.

Foto: Agência Brasil

Campeonatos de Futebol Master começam em setembro
Em reunião realizada 

com os clubes, a Liga 
Petropolitana de Desportos 
(LPD) definiu as datas de 
início das competições do 
Futebol Master. A novida-
de para este ano é que além 
das disputas na categoria 
para atletas acima dos 40 
anos, realizada em 2019 
e 2020, haverá campeo-
nato para atletas acima 
dos 50 anos de idade, no 
chamado Super Master. 
As competições têm início 
previsto para setembro, 
com o Master no dia 12, e 
o Super Master, no dia 19.

O campeonato de Fu-
tebol Master contará com 

quatro equipes: EC Cas-
catinha, Posse FC, EC 
Vera Cruz e Santa Isabel 
FC. Já o Super Master, 
contará com quatro times 
participantes, porém sem 
a presença do Vera Cruz, 
mas com a inclusão do 
Boa Esperança FC. O Cas-
catinha não participava de 

competições no Futebol 
Master há mais de 20 
anos. Já o Boa Esperança 
retorna após 15 anos sem 
disputar a categoria.

De acordo com a fór-
mula de disputa, as equi-
pes se enfrentam entre si 
em jogos de turno único 
na fase classificatória. Em 

um fim de semana será a ro-
dada do Master, no próximo 
as partidas do Super Master, 
e assim sucessivamente. 
Finalizadas as rodadas do 
turno, os quatro melhores 
times seguem para a fase 
eliminatória para a disputa 
das semifinais. Com partida 
única, as equipes de melhor 
campanha decidem a vaga 
jogando em casa e com a 
vantagem do empate. A 
final será disputada em dois 
jogos, com a decisão da 
segunda partida na casa do 
time de melhor campanha 
nas fases anteriores, que 
também contará com a van-
tagem do empate.
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