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Adiado para setembro o retorno das 
aulas presenciais na rede municipal

A nova data garante o prazo necessário para a conclusão dos processos de compra de itens da merenda 
escolar previstos para o cumprimento do cardápio aprovado pelo Conselho de Alimentação Escolar.       
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Aprovado projeto que regulamenta 
instalação de antenas 5G na cidade 

Inaugurada nova filial 
do Mercadinho Itaipava
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Lesões Pulmonares 
Pós-Covid-19
Dr. Mauro Zambonni
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u SAÚDE Atletas petropolitanas vão 
disputar Brasileiro da CBJJ

O título de campeãs brasileiras de jiu-jitsu da 
Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ)

é o objetivo em comum de duas atletas petropo-
litanas: Thauany Xavier Corrêa (faixa preta) e 
Maynne Freitas Corrêa (faixa marrom), atletas da 
equipe Gracie Barra núcleo Itaipava. 
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

O BEM ACIMA DE TUDO

No que se refere ao clima, 
nosso país é realmente 

privilegiado. Raras são as 
terras onde os seus habitan-
tes conhecem temperaturas 
extremas habitualmente.

Algumas de suas ci-
dades são anualmente es-
colhidas por forasteiros 
que querem experimentar 
a sensação de ver neve 
caindo sobre os ombros. E, 
depois de sentirem a sensa-
ção de viver em local onde 
a neve eventualmente cai, 
e em pequena expressão, 
agradecem felizes a Deus, 
enquanto retornam para 
seus lares. 

E, mesmo assim, às 
vezes saem frustrados, 
pois nem sempre a neve 
comparece com intensidade 
anualmente... 

Mas, naquele dia não 
houve neve, o céu esta-
va estrelado e convidativo 
para apreciar a paisagem. 

A região era muito bonita, 
a noite estava convidativa 
para passeios em terras 
tão bonitas, e apreciá-la 
certamente valeria o custo 
da viagem.

Repentinamente, um 
casal de turistas observou 
um senhor que permanecia 
isolado, mergulhado em 
aparentemente profunda 
meditação. 

Decidiram interrogá-lo 
e logo tomaram a iniciati-
va. Cumprimentaram-se e 
foram logo questionando a 
razão de tantas reflexões, 
em perfeito isolamento. 

Ele sorriu, demorou um 
pouco para responder, pois 
estava em meditações, e 
informou que estava mer-
gulhado em dúvidas, pois 
possuía recursos suficientes 
para viver tranquilamente, 
mas soubera que estava 
com uma doença gravíssima 
e que teria que se submeter 

a uma séria cirurgia na capi-
tal do estado em que vivia. O 
silêncio se implantou entre 
eles, por alguns momentos.

Um deles tomou a pala-
vra e começaram a conver-
sar, explicando que, qual-
quer que fosse o resultado, 
ele deveria procurar fazer 
o bem, e que o amor cobre 
a multidão de pecados... E 
questionaram: somos espí-
ritas, podemos conversar?

A conversa foi cami-
nhando lentamente. Ele 
desconhecia totalmente os 
ensinamentos da Doutrina 
Espírita e mostrou-se muito 
interessado em aprofundar 
seus conhecimentos a res-
peito da Doutrina.

Um membro do casal 
afirmou, com viva segu-
rança, que eles vieram ter 
ali aparentemente por sim-
ples acaso, sem qualquer 
pretensão. 

O outro, que viera soli-
tário até aquele local, enfa-
tizou claramente que, para 
ele, qualquer palavra que o 
ajudasse viria no momento 
certo, pois estava preocu-
pado com as possíveis e 
prováveis consequências.

Antes de aquele encon-

tro, aparentemente casual, se 
desfazer, cada um indo para 
o seu lado, o solitário senhor 
ganhou de presente do desco-
nhecido amigo, um livro com o 
título “O Livro dos Espíritos”.

Nele tinha um texto 
marcado com tinta amarela 
e a seguinte expressão: 
“LE 851. Haverá fatalidade 
nos acontecimentos da 
vida, conforme ao sentido 
que se dá a esse vocá-
bulo? Quer dizer: todos 
os acontecimentos são 
predeterminados? E, nes-
te caso, que vem a ser do 
livre-arbítrio?” 

R. - “A fatalidade existe 
unicamente pela escolha que 
o Espírito fez, ao encarnar, 
desta ou daquela prova para 
sofrer. 

Quer dizer: todos os 
acontecimentos são pre-
determinados? E, neste 
caso, que vem a ser do 
livre-arbítrio?” 

R. “A fatalidade existe 
unicamente pela escolha que 
o Espírito fez, ao encarnar, 
desta ou daquela prova para 
sofrer”.

Saiu andando e refletin-
do: “a reencarnação deve ser 
uma grande verdade”...

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

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

LESÕES PULMONARES 
PÓS COVID-19

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

Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp

Já se sabe que a infecção 
pelo Sars-CoV-2, o vírus 

responsável pela Covid-19, 
acomete vários órgãos, o 
mais frequentemente afetado 
são pulmões uma vez que as 
vias respiratórias são a porta 
de entrada do vírus.

Os pulmões,  alvo favorito 
do vírus, tende a demorar 
mais para se recuperar.  De-
pois que o vírus vai embora, a 
inflamação pode persistir por 
semanas, comprometendo o 
funcionamento do órgão.

Embora a maioria dos pa-
cientes acometidos pela Co-
vid-19 seja assintomático  ou 
com sintomas leves (tosse, 
fraqueza, dor no corpo, co-
riza, entre outros) um grupo 
deles apresenta a forma mais 
grave da doença. Muitos 
desses pacientes apresen-
tam sério comprometimento 

pulmonar (maior do que 50%) 
associado à insuficiência 
respiratória necessitando 
internação em UTI e de ven-
tilação mecânica.

Em casos específicos, 
a infecção respiratória pelo 
vírus deixa suas cicatrizes, 
chamadas de fibroses (áreas 
de cicatrização do tecido 
pulmonar, que perde sua 
função), e que normalmente 
são irreversíveis. Isso ocor-
re porque o vírus promove 
uma inflamação intensa nos 
alvéolos pulmonares, estru-
turas que realizam as trocas 
gasosas, e no interstício, uma 
espécie de rede localizada 
entre o alvéolo e pequenos 
vasos sanguíneos (capilares), 
levando a uma baixa oxige-
nação do sangue.  As lesões 
pulmonares mais prolongadas 
são observadas em pessoas 

com as formas mais severas 
da Covid, e que se conhece 
como tempestade inflamató-
ria. Trata-se de um aumento 
exagerado nas substâncias 
que deveriam ajudar na de-
fesa contra o vírus, mas que, 
em excesso, acabam danifi-
cando as células pulmonares, 
principalmente. 

Na UTI estes pacientes 
geralmente são entubados 
e colocados em ventilação 
mecânica. São ventilados 
com altas pressões e com 
altas concentrações de oxi-
gênio. Estes dois fatores 
embora fundamentais para 
a manutenção da vida dos 
pacientes também podem 
causar graves lesões nos 
pulmões. O vírus também 
causa uma inflamação nos 
vasos sanguíneos chamada 
vasculite e que impede o 
perfeito funcionamento dos 
pulmões e que responsável 
pelo alto índice de embolia 
pulmonar.  São complica-
ções gravíssimas e que são 
responsáveis por um grande 
número de pacientes.

A falta de ar, o cansa-

ço e a tosse permanecem 
em mais de 30% destes 
pacientes que foram acom-
panhados por meses após 
a infecção aguda. Estes pa-
cientes devem ter um acom-
panhamento clínico rigoroso 
e quando necessário realizar 
tomografia computadorizada 
do tórax, gasometria arterial e 
prova de função respiratória.

O cigarro aumenta o risco 
para o adoecimento pela 
Covid-19 e nos fumantes é 
comum as formas mais gra-
ves da infecção viral.

Ainda não sabemos com 
certeza se as alterações 
pulmonares causadas pelo 
coronavírus são definitivas 
ou se os pulmões destes 
indivíduos com o passar 
do tempo se recuperarão 
completamente.

Deste modo, continua o 
mantra: não deixem de se 
vacinar com todas as doses 
da vacina; use máscara; 
lave as mãos com água e 
sabão ou álcool em gel; evite 
aglomerações e procure o 
médico no surgimento dos 
primeiros sintomas.

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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A chegada da tecno-
logia 5G no Brasil, 

prevista para o próxi-
mo ano, terá um im-
pacto positivo na vida 
da população. A maior 
capacidade e veloci-
dade permitirão mais 
usuários, mais dados e 
conexões mais rápidas 
para novos serviços e 
maior produtividade das 
empresas, entre outros 
benefícios. Petrópolis 
já está preparada para 
realizar a implementa-
ção desta tecnologia, 
quando as operadoras de 
telefonia estiverem au-
torizadas a operar o 5G. 
Foi votado e aprovado 
no dia 25/08 na Câmara 
de Vereadores, com 13 
votos, o projeto de lei 
que dispõem sobre a 
normatização urbanís-
tica para regulamentar 
os procedimentos de 
licenciamento e insta-
lação das antenas 5G, 
o que vai atender a de-
manda para ampliação 
de cobertura e melhoria 
na prestação de serviço 
de telefonia e internet 
móvel na cidade.

A tecnologia 5G irá 
acelerar o processo de 

desenvolvimento eco-
nômico e social na ci-
dade. A ação direta do 
governo municipal em 
regulamentar o tema 
com uma legislação vai 
permitir a moderniza-
ção desta infraestrutura 
de telecomunicações. 
Com a ação, será possí-
vel implementar novas 
tecnologias de monito-
ramento e gestão inteli-
gente da cidade, inves-
timentos em manufatura 
avançada e de atenção e 
cuidado com as pessoas, 
entre tantos benefícios 
sociais e coletivos.

O projeto também 
regulamenta a expedi-
ção de alvará de cons-
trução, certificação de 
conclusão da obra e 
autorização ambiental. 
Também fica especifi-
cado que a fiscalização 
será de responsabilidade 
da Anatel, e caso haja 
algum desacordo nos 
requisitos estabelecidos 
pela lei, o órgão outor-
gante deverá intimar a 
empresa responsável 
para que no prazo de 
60 dias proceda as al-
terações necessárias à 
adequação.

A Prefeitura de Petrópo-
lis decidiu adiar para o 

dia 13 de setembro o início 
das aulas presenciais (no 
modelo híbrido) na rede 
municipal de Educação. A 
nova data garante o prazo 
necessário para a conclu-
são dos processos de com-
pra de itens da merenda 
escolar previstos para o 
cumprimento do cardápio 
aprovado pelo Conselho de 
Alimentação Escolar.

 Os processos de 
compra que estão sendo 
finalizados agora foram 
abertos emergencialmente 
após licitações anteriores 
fracassarem. Iniciadas em 
fevereiro, elas não tiveram 
empresas interessadas ou 

O projeto De Grão em 
Grão, em Nogueira, 

está retomando os cursos 
presenciais e gratuitos 
para a população. As aulas 
acontecem com todos os 
protocolos de segurança.   

No Curso Informáti-
ca Básica o programa é 
Windows, Word, Excel, 
PowerPoint e Internet, 
para jovens e adultos a 
partir de 14 anos, toda ter-
ça-feira de 15 às 16:30h.

Alfabetização de adul-
tos acontece toda terça e 
quinta-feira de 13 às 15h, 

precisamos  chamar os que 
não tiveram muita oportu-
nidade de ir à escola. 

O Clube do Arte-
sanato ensinará várias 
técnicas para meninas 
de 13 a 17 anos, toda 
quarta-feira de 14 às 16h.

O curso profissio-
nalizante de Costura 
Industrial ensina o uso 
das máquinas overloque, 
reta e colarete, e prepara 
participantes para tra-
balhar no mercado de 
confecção, às terças de 
13 às 16:30 horas, para 

maiores de 18 anos. 
Aulas de Inglês estão 

disponíveis para inician-
tes às quintas-feiras, de 
15 às 16:30h.

A Escolinha de Vo-
leibol Grão Vôlei  para 
meninos e meninas de 8 a 
18 anos também já está de 
volta. A garotada treina e 
disputa com outros grupos 
da cidade para exercitar e 
aprender os fundamentos 
do esporte.As turmas são 
divididas por faixa etária. 

 O Curso de Jiu-Jitsu é 
às terças e quintas-feiras. 

Para meninos e meninas 
de 10 a 13 anos no horário 
de 18 às 19h e a partir de 
14 anos (jovens e adultos) 
de 19 às 20:30h. 

Outros cursos como 
Patchwork, Culinária, Ca-
beleireiro, Design de so-
brancelha, Crochê, Tricô, 
Redação, Ateliê do Saber, 
Bolsas e Necessaires, estão 
para recomeçar também

O projeto de Grão 
em Grão fica na Aveni-
da  Leopoldina 590, No-
gueira, ao lago da igreja 
católica.

De Grão em Grão retoma cursos gratuitos

Prefeitura adia para 13 de setembro a retomada 
das aulas presenciais na rede municipal de ensino

devidamente habilitadas. 
Também não houve inte-
resse de fornecedores nas 
atas de registros de preços 
(modelo de contratação 
comum no sistema público 
que agiliza os processos 
de compra) ainda válidas, 
mesmo com a garantia 
dada pelo município de 
reequilíbrio financeiro, 
em função de valores 

considerados defasados.    
Para o governo muni-

cipal, a decisão de adiar 
o início das aulas presen-
ciais (no modelo híbrido) 
é a melhor e mais res-
ponsável neste momen-
to, para garantir o pleno 
atendimento nutricional 
aos estudantes da rede no 
momento do retorno. Há 
grande preocupação es-

pecialmente em função do 
momento delicado vivido 
pelas famílias em função 
da pandemia, que deixa 
ainda mais evidente a im-
portância das escolas não 
apenas como um ambiente 
de aprendizado, mas tam-
bém de segurança social, 
com alimentação e apoio 
nas mais diferentes áreas.

 Com o adiamento 
do retorno, o município 
também garante mais pra-
zo para a conclusão do 
processo de contratação 
temporária de pessoal de 
apoio, o que está sendo 
feito não por meio de 
RPA, como em anos an-
teriores, mas por meio de 
uma empresa terceirizada.

PL que regulamenta antenas 
5G em Petrópolis é aprovado

O prefeito Hingo Ham-
mes anunciou, no 

dia 25/08, que Petrópolis 
vai sediar o Festival Pa-
ralímpico Loterias Caixa 
2021. A informação foi 
confirmada pelo Comitê 
Paralímpico Brasilei-
ro (CPB), por meio do 
departamento Desporto 
Escolar. No Estado do 
Rio, serão quatro sedes, 
em três municípios. A 
terceira edição do Festi-
val Paralímpico Loterias 
Caixa tem como objetivo 
promover a experimenta-
ção esportiva a crianças 
com e sem deficiência. 
O evento será realizado 
no dia 4 de dezembro, 

das 8h30 às 12h, em 70 
espaços pelo Brasil.

O Festival é destina-
do a crianças de 8 a 17 
anos, com e sem defi-
ciência. Assim como em 
2019, a programação ofe-
recerá três modalidades 
por sede e terá duração de 
3h30,  das 8h30 às 12h. 
A intenção é mobilizar 
pessoas com deficiên-
cia em todo o território 
brasileiro por meio das 
atividades físicas.

 A inscrição para par-
ticipação no festival foi 
feita pela Secretaria de 
Educação, através do De-
partamento de Educação 
Especial. 

Petrópolis vai sediar Festival 
Paralímpico Loterias Caixa

Foto: Divulgação

Foto: DivulgaçãoAo lado do prefeito 
Hingo Hammes, o 

Secretário de Turismo 
Samir El Ghaoui e demais 
convidados participaram 
no dia 28/08, da entrega 
do documento de doação 
de uma rua projetada (mas 
nunca construída) no meio 
da Feirinha de Itaipava. 
Uma espera de mais de 
12 anos que finalmente 
chegou ao fim. 

A cessão do terreno 
para a associação, garan-
te que o espaço continue 

Prefeito interino Hingo Hammes entrega documento 
de doação de terreno para a Feirinha de Itaipava

sendo usado somen-
te para as atividades 
comerciais e permi-
te mais investimen-
to em infraestrutura, 
dando viabilidade, por 

exemplo, ao projeto de 
construção de um gran-
de centro de conven-
ções, que será erguido 
com verba proveniente 
da iniciativa privada. 

A Feirinha de Itaipava 
é uma referência para o 
desenvolvimento eco-
nômico, o comércio e 
o turismo na região dos 
distritos
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A Rede Cegonha Im-
perial disponibiliza 

kit com bolsa de materni-
dade, contendo pasta de 
documentos e trocador. 
A oferta do acessório é 
uma das iniciativas que 
visa proporcionar saúde 
e bem-estar às pacientes 
durante a gestação, par-
to, pós-parto e ao longo 
do desenvolvimento da 

criança nos primeiros 
dois anos de vida. Para o 
recebimento do kit é ne-
cessário o cumprimento 
de alguns critérios pela 
mãe, como a realização 
de no mínimo sete con-
sultas de pré-natal, estar 
com as vacinas em dia, 
ter realizado os testes 
rápidos para sífilis, HIV 
e hepatites e participa-

do do grupo de gestan-
tes da unidade de saúde 
cadastrada. 

A Rede Cegonha é 
uma estratégia lançada 
em 2011 pelo governo 
federal e visa reduzir 
a mortalidade mater-
na e infantil e garantir 
os direitos das mulhe-
res, homens, jovens e 
adolescentes. 

Petrópolis vira cenário de filme infanto-juvenil

Henrique Avancini 
reafirma seu nome 

na história do ciclismo. O 
atleta brasileiro foi vice-
-campeão mundial, em 
Val di Sole (ITA), no cam-
peonato de mountain bike 
na categoria short track 
(XCC). Foi a primeira 
vez que essa modalidade 
foi disputada como um 
título mundial. Avancini 
largou bem e desde a pri-
meira curva brigou pelas 

kit para cuidados na gravidez e após o parto

“Brincando com quem brinca”
Conscientizar, orientar e incentivar o hábito da leitura. Esse é objetivo do 

projeto “Brincando com quem brinca”, que tem a intenção de levar conhe-
cimento literário para crianças e adolescentes da cidade. A Coordenadoria de 
Articulações Institucionais, através do Gabinete da Cidadania, está iniciando 
a campanha doações de livros. A ação acontece ate o dia 24/09. Eles serão 
disponibilizados em uma biblioteca itinerante que vai atender diferentes bairros 
do município. As entregas poderão ser feitas em três locais: Secretaria de Edu-
cação e Gabinete da Cidadania e no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes.

O prefeito interino Hin-
go Hammes esteve na 

inauguração da nova loja 
do Mercadinho Itaipava, 
que vai gerar 80 empregos 
diretos e 40 indiretos. A nova 
unidade, inaugurada no dia 
27/08, também vai comer-

cializar produtos de fábricas 
estabelecidas em Petrópolis 
e da agricultura local, valori-
zando também os empreen-
dedores petropolitanos. 

A empresa familiar está 
estabelecida em Itaipava há 
58 anos e passa a contar com 

três lojas no distrito, com a 
abertura da nova filial. 

O proprietário do em-
preendimento, Edson Ra-
bello, destaca que vai va-
lorizar o produtor local, na 
comercialização de produtos 
hortifrutigranjeiros. 

Mercadinho Itaipava  

Avancini é vice-campeão mundial 
de mountain bike no short track  

primeiras colocações da 
prova. O ciclista brasi-
leiro completou as oito 
voltas do circuito com 

o tempo de 19 minutos e 
32 segundos, apenas dois 
segundos atrás do ameri-
cano Christopher Blevins.

As ruas do Centro His-
tórico, o Palácio de 

Cristal, o Museu Casa 
Santos Dumont e outros 
atrativos turísticos, se tor-
naram cenário do primeiro 
filme da segunda trilogia 
da "Família Craft". Por 
seis dias, Petrópolis re-
cebeu uma equipe de 27 
pessoas da Rubi Produto-
ra, responsável pelas gra-

vações (que terminaram 
em 21/08). A filmagem 
contou com o apoio do 
governo municipal, atra-
vés da Petrópolis Film 
Commission, que vê com 
bons olhos a divulgação 
da Cidade Imperial. O fil-
me gravado em Petrópo-
lis, voltado para o público 
infanto-juvenil, ainda não 
tem previsão de estreia, 

já que a primeira trilogia 
ainda será disponibilizada 
pela empresa detentora 
dos direitos de exibição 
no mês que vem. Além 
dessa filmagem, tam-
bém está sendo gravado 
no município o longa-
-metragem "Legado Ger-
mânico em Petrópolis", 
um documentário sobre 
a colonização da cidade.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Retomada das perícias médicas para PCD
No dia 27/08 a Verea-

dora Gilda Beatriz 
(PSD) esteve na sede do 
Detran-Rj em uma reunião 
com o Adolfo Konder, Pre-
sidente do Detran e com o 
Deputado Federal Hugo 
Leal (PSD), solicitando 
a retomada das perícias 
médicas no município de 
Petrópolis para as pessoas 
com deficiência. O pedido 
foi atendido e o serviço 
será realizado nos dias 13 e 
16 /09, no posto do Detran 
no Hipershopping Petrópo-
lis, no Alto da Serra.

Foto: Divulgação



05De 01 a 15 de setembro de 2021CoRREDoR Do tURISMoJORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA

o paraíso de Burle Marx

O Sítio Roberto Burle Marx, 
localizado em Barra de Gua-

ratiba, Zona Oeste do Rio,  foi es-
colhido como Patrimônio Mundial, 
na categoria paisagem cultural, 
pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (Unesco). O local 
é o 23º bem brasileiro inscrito na 
lista de patrimônios mundiais. 
O espaço de 407 mil metros 
quadrados (m²) de área florestal 
abriga coleção com mais de 3,5 
mil espécies de plantas tropicais 
e subtropicais.

O sítio é uma unidade espe-
cial do Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan), 
autarquia federal vinculada à 
Secretaria Especial da Cultura e 
ao Ministério do Turismo. Para a 
diretora do espaço, Claudia Sto-
rino, o Sítio Roberto Burle Marx 

é certamente uma obra de arte, 
onde as paisagens são o ele-
mento de maior destaque, ligando 
todo o conjunto com poderosa 
personalidade.

O antigo Sítio Santo Antônio 
da Bica, adquirido em 1949 por 
Roberto Burle Marx e seu irmão, 
Guilherme Siegfried, deu partida 
ao que hoje constitui o Sítio Burle 
Marx. O local se destaca pela 
vegetação nativa, formada princi-
palmente por manguezal, restinga 
e a Mata Atlântica, preservada 
pelo Parque Estadual da Pedra 
Branca. Os irmãos compraram 
posteriormente outros terrenos 
que foram anexados ao sítio.

O espaço sofreu intervenções 
para ser transformado no labora-
tório pretendido por Burle Marx. 
Em 1985, o paisagista doou o 
local ao governo federal, no intuito 

de assegurar a continuidade das 
pesquisas, a disseminação do 
conhecimento adquirido e o com-
partilhamento daquele espaço 
com a sociedade. 

Jardins, viveiros de plantas, 
sete edificações e seis lagos in-
tegram o espaço, que oferece ao 
público também um acervo mu-
seológico de mais de 3 mil itens, 
com coleções de arte cusquenha, 
pré-colombiana, sacra e popular 
brasileira, além da coleção de 
obras do próprio paisagista e ar-
tista, que já estão catalogadas e 
informatizadas em sistema online.

As visitas ao Sítio Burle Marx 
podem ser feitas das 9h30 às 
17h30 de terça-feira a sábado, 
exceto feriados, e devem ser 
agendadas por telefone (21 2410-
1412) ou e-mail (visitas.srbm@
iphan.gov.br).

LOCAL FOI ESCOLHIDO PATRIMôNIO MUNDIAL (UNESCO) EM JULHO
Fotos: Divulgação
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Muitas contratações de última hora movimen-
taram os torcedores dos clubes brasileiros. Atlético 
MG, Corinthians, São Paulo e Flamengo reforçaram 
e podem mudar o andamento do Brasileirão. Esses 
times paulistas passam a ter chances , enquanto o 
time carioca e o mineiro já eram favoritos e conti-
nuam mais ainda.

Na Copa do Brasil o Fla deu um passo gigantes-
co para se classificar vencendo o Grêmio, em Porto 
Alegre por 4x0. Nos outros três jogo das quartas 
de final apenas o Atlético-MG também pode ser 
considerado como com vantagem por ter vencido 
o Flu, no Rio, por 2x1, e agora pode empatar em 
Belo Horizonte.

O Vasco está tendo alguns problemas na 
Segundona, e hoje, após acabar o primeiro turno 
estaria sem conseguir o acesso. O Botafogo estaria 
classificado, em quarto lugar, mas na verdade está 
junto num grupo de seis times lutando pelas vagas.

O Fluminense caiu muito e após sair da Li-
bertadores, grandes chances de sair da Copa do 
Brasil, agora está entre os últimos classificados no 
Brasileirão. Ou volta a jogar bem, está inclusive com 
técnico novo, ou vai sofrer até dezembro.

Uma decepção mundial na estreita de Messi no 
PSG esse final de semana. Quando tomo mundo 
queria ver ele, Neymar e Mbappé juntos em cam-
po Messi entrou no lugar de Neymar no segundo 
tempo...

Campeonato inglês bastante equilibrado nesse 
início, e no espanhol o Real Madrid ainda tentando 
reforços, mas com um nível excelente do Vinicius Jr. 
O Barcelona sem Messi, está aprendendo a se virar...

Muitas mudanças nos clubes da NBA, com al-
guns times fortes mais fortes ainda, e finalmente o 
Chicago Bulls com uma equipe com muitas chances 
de alcançar as finais, depois de muitos anos.

Times ingleses negaram os jogadores para as 
eliminatórias da América do Sul fazendo o técnico 
Tite mudar a convocação em vários jogadores. 
Mais chances para os que estão aqui. Pode piorar 
porque a Liga Espanhola também está querendo 
tomar essa situação, não deixando seus jogadores 
voarem para a América do Sul e voltar sem fazer 
quarentena. Finalmente começaram a peitar esses 
absurdos da FIFA...

Uma hora essa posição vai chegar aqui, contra 
a CBF, que não tem consideração alguma com as 
equipes que investem, pagam seus jogadores e os 
perdem nos momentos importantes dos campeo-
natos, até mesmo para amistosos e Olimpíadas...

Gil Baiano, aquele meu amigo do Clipper, o 
bar no Leblon, disse que a CBF deveria aproveitar 
e jogas as eliminatórias na Europa, assim teria os 
jogadores que jogam por lá, e o técnico Tite não po-
deria ir, por viver aqui, e estaria impedido de entrar 
lá por causa da pandemia..

Dor De Dente
O Bêbado chega no boteco e pede uma dose 
de pinga, e dá a desculpa de que o dente doía 
muito. Ele tomou a pinga, disse que o dente 
continuava a doer e pediu mais uma dose.
Novamente ele tomou a pinga, reclamou que 
o dente ainda doía e pediu mais uma dose 
caprichada de pinga. O dono do boteco já 
curioso, pergunta:
- Mas qual dente que está doendo tanto 
assim?
O bêbado tira uma dentadura da boca , aponta 
e diz:
- Não sei se é esse ou esse outro!

o Dinheiro e a bebiDa
Quanto paga pela dose de whisky ?
Homem:
- Cerca de R$10,00.
Mulher:
- Há quanto tempo você bebe?
Homem:
- 20 anos
Mulher:
- Uma dose de whisky  custa R$10,00 e 
você bebe 3 por dia = R$900,00 por mês = 
R$10.800,00 por ano, certo?
Homem:
- Correto.
Mulher:
- Se em um ano você gasta R$10.800,00, sem 
contar a inflação em 20 anos você gastou 
R$216.000,00, certo?
Homem:
- Sim, correto!
Mulher:
- Você sabia que com esse dinheiro aplicado 
e corrigido com juros compostos durante 20 
anos você poderia comprar uma Ferrari?
Homem:
- Você bebe?
Mulher:
- Não!!!
Homem:
- Então, cadê a bendita da sua Ferrari??

* * *

ESpoRtES / VARIEDADES

* * *

O título de campeãs 
brasileiras de jiu-

-jitsu da Confederação 
Brasileira de Jiu-Jitsu 
(CBJJ). Esse é o obje-
tivo em comum de duas 
petropolitanas: Thauany 
Xavier Corrêa (faixa 
preta) e Maynne Freitas 
Corrêa (faixa marrom), 
atletas da equipe Gracie 
Barra núcleo Itaipava. 
A competição será dis-
putada na Vila Militar, 
em Deodoro, entre os 
dias 25 de setembro e 4 
de outubro. Elas contam 
com o apoio da prefeitu-

Duas atletas petropolitanas de jiu-jitsu estão 
se preparando para o Campeonatz da CBJJ

ra de Petrópolis, através 
da secretaria de Espor-
tes, Promoção da Saúde, 
Juventude, Idoso e Lazer 
(SEPJIL).

As atletas estiveram 
reunidas com o secretá-
rio da SEPJIL, Leandro 
Kronemberger,  apre-
sentando um pouco da 
trajetória delas até aqui. 
A dupla já representou o 
país em competições da 
modalidade nos Estados 
Unidos, por exemplo, e 
estão em busca de mais 
títulos para Petrópolis.

Parceira das meni-

nas nessa competição, 
a prefeitura planeja 
a realização do Agita 
Lutas até  o f im do 
ano.  A proposta do 
governo interino é reu-

nir atletas de diversas 
artes marciais em uma 
apresentação visando 
incentivar a prática es-
portiva entre as crianças 
e adolescentes.

Foto: divulgação
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Autos & Acessórios

FArmáciAs

mAteriAis de construção serviços e vAriedAdes
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