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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

A VERDADE LIBERTA

Conhecemos algumas 
pessoas que declaram 

abertamente que são ma-
terialistas por não terem 
provas de vida após a vida, 
apesar da publicação no 
Brasil de obras extraordiná-
rias sobre vida após a morte 
mais do que em qualquer 
outro país.

No Brasil volta e meia 
surgem mudanças abruptas 
na condução da política 
nacional, e os brasileiros 
acordam e ficam surpresos 
com algumas das decisões 
inesperadas que foram su-
bitamente tomadas.

Do ponto de vista da 
sagrada e sonhada união 
dos brasileiros existe uma 
grande diferença entre a 
realidade nacional e aquela 
com a qual convivemos to-
dos os dias.

São Paulo escreveu 
diversas Epístolas, sempre 

ensinando, e com o objetivo 
de unir aqueles que não esta-
vam preparados para aceitar 
as diferenças. 

Mas, com o passar dos 
séculos, as diferenças for-
maram grupos discordantes, 
tanto que Emmanuel, pela 
psicografia de Chico Xavier, 
registrou enfaticamente: “A 
alma humana, nestes vinte 
séculos de Cristianismo, é 
uma consciência esclarecida 
pela razão, em plena batalha 
pela conquista dos valores 
iluminativos. O campo de luta 
permanece situado em nossa 
vida íntima. Animalidade ver-
sus espiritualidade”. (“Fonte 
Viva”, de Emmanuel/Chico 
Xavier, Cap. 25). 

Aceitar que a grande 
batalha entre o ‘crer e o não 
crer’ está na análise dos fatos 
submetidos ao uso da razão, 
mas sem os esclarecimentos 
provindos do mundo espiri-

tual, colocam a consciência 
em luta permanente contra 
o materialismo, que não 
atende à lógica, às vezes até 
mesmo virtual, mas é de fácil 
compreensão.

Existem pessoas que 
duvidam de tudo, parecendo 
viver sem objetivos claros, 
sofrendo angustiadamente, 
mesmo sem ter razões para 
tal procedimento.

No campo social é assim 
que o tempo vai passando, 
sem que essas pessoas 
consigam apresentar-se na 
sociedade como vitoriosas, 
especialmente no campo das 
vitórias morais, colocando-se 
ao lado dos que venceram 
a si mesmo – e isso sem 
alegações ou restrições, 
ligando-se, como que auto-
maticamente ao negativismo 
que continua caminhando 
eternamente.

Hoje em dia, mais do 
que nunca, em virtude do 
crescimento das pesquisas, 
ninguém pode afirmar que 
não crê por não existirem pro-
vas de vida após a vida. Exis-
tem sim, e qualquer um pode 
mergulhar nas pesquisas 
desde que seja persistente.

Emmanuel através de 
psicografia de Chico Xavier 
afirma positivamente: “À fren-
te de teus olhos, mil caminhos 
se descerram, cada vez que 
te lembras de fixar a van-
guarda distante. São milhões 
de sendas que marginam a 
tua. Não olvides a estrada 
que te é própria e avança, 
destemeroso. Estimarias, 
talvez, que todas as rotas 
se subordinassem à tua e 
reportas-te à união, como se 
os demais viajores da vida 
devessem gravitar em torno 
de teus passos...”.

Emmanuel, pela psico-
grafia de Chico Xavier ensina: 
“Para chegar à cultura, ao 
conhecimento de, que são 
filhos do trabalho e da Verda-
de, o homem é naturalmente 
impelido a indagar, examinar, 
experimentar e teorizar, mas, 
para atingir a fé viva, filha da 
compreensão e do amor, é 
forçoso servir”. (Entre Irmãos 
de Outras Terras”, cap. 26).

Realmente, para crer é 
preciso trabalhar e pesquisar, 
indo ao encontro da Verdade.

 “Fé inabalável só é aque-
la que pode encarar a razão 
eternamente”. 

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

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

A CIRURGIA PLÁSTICA
E AS CICATRIZES

Muito se fala sobre ci-
catrizes de cirurgias 

plásticas mas tenho ob-
servado que, apesar da in-
tensa divulgação na mídia 
de assuntos relacionados à 
cirurgia plástica, ainda exis-
te muita confusão acerca 
das cicatrizes. Por incrível 
que pareça, ainda existem 
pessoas que acreditam 
que uma cicatriz possa ser 
removida, que fique bem 
claro: - Não é bem assim.

 Toda vez que o organis-
mo é agredido, ele reage se 
protegendo e se reparando. 
Se a lesão atinge a pele, o 
processo final da proteção 
é a reparação, ou seja, a 
formação de uma cicatriz. 
A cicatriz é, em breves 
palavras, a “cola” do orga-
nismo. Essa cola aparece 
no local da lesão graças a 
um complicado processo 
de informações entre as 

células do corpo e preci-
sa, para sua formação, de 
uma série de substâncias 
nutritivas. 

Quando o organismo 
está deficiente em rela-
ção a certas substâncias, 
como por exemplo, pro-
teinas, vitaminas (como 
a vit. C), zinco e outros 
elementos, a cicatrização 
tende a ser prejudicada. 
Uma boa alimentação, 
portanto, é importante 
para uma boa cicatriza-
ção. As comorbidades 
(doenças ou alterações 
que o individuo tem) como 
diabetes ou  anemia, po-
dem  dificultar muito a 
cicatrização. Por isto é tão 
importante que se façam 
exames de sangue, an-
tes de qualquer cirurgia.  
Bem, vejamos quais são 
os tipos de cicatrizes mais 
comumente encontrados:

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

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

a) cicatriz normal – a pele 
é colada de forma natural e 
após alguns meses, torna-se 
imperceptível o local da lesão; 
b) cicatriz deprimida – após 
a cicatrização, surge uma 
depressão no local da 
cicatriz;  
c) cicatriz alargada – a ci-
catriz inicialmente boa vai 
se alargando aos poucos, 
ficando muito mais larga do 
que era ;  
d) cicatriz hipertrófica – 
inicialmente a cicatriz é 
normal, e gradativamente 
vai ficando alta e dura, 
geralmente coça, e tende 
a ser avermelhada. Pode 
demorar meses até que 
volte a um aspecto próximo 
do normal;  
e) cicatriz queloidiana (que-
lóide) – a cicatriz começa 
bem, com bom aspecto, e 
depois vai crescendo, em 
geral atingindo um tamanho 
desproporcional à lesão ini-
cial, com o aspecto de um 
tumor. Geralmente coça, é 
avermelhada, e pode ser 
dolorosa à compressão.

Da mesma maneira que 
algumas pessoas cicatri-
zam com deficiência - ge-
rando cicatrizes alargadas 
e deprimidas-, existem pes-
soas que cicatrizam em 
excesso, ou seja, produzem 
“cola” demais em relação 
ao tamanho da lesão (hi-
pertrofia ou queloide). As 
cicatrizes são, portanto, 
conseqüência necessária 
de uma cirurgia. 

Por esta razão, todo pro-
cedimento cirúrgico deve 
ser feito com delicadeza, 
causando o mínimo pos-
sível de agressão à pele. 
Muitas vezes, a simples 
colocação de um brinco, 
pode gerar  uma cicatriza-
ção exagerada e inestética. 
Finalizando, é importante 
saber que, mesmo que se 
use a mais apurada técni-
ca cirúrgica, os melhores 
materiais e todos os cui-
dados pós-operatórios, o 
que ditará a qualidade final 
da cicatriz será a saúde, a 
alimentação, e a genética 
de cada paciente.

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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Os recentes alertas 
de risco para incên-

dios em vegetação no 
município de Petrópolis 
emitidos pela Secretaria 
de Defesa Civil e Ações 
Voluntárias, chamam a 
atenção sobre a importân-
cia de a população manter 
hábitos que possam auxi-
liar na resposta a casos de 
grandes chamas ou focos 
de chamas, registrados 
durante este período do 
ano. No dia 10/09,  havia 
alerta de risco alto para 
os distritos da Posse, Itai-
pava e Cascatinha e grau 
de risco muito alto, para 
a Região de Pedro do 
Rio. Apenas no primeiro 
distrito, o grau de risco é 
considerado muito baixo.

Risco de incêndios em vegetação: a importância de brigadas
Diante disso, pro-

fissionais de Petrópolis 
têm desenvolvido um 
trabalho de montagem 
de brigadas de incên-
dio em comunidades, 
além de implementar 
o serviço em empresas 
que estejam próximas a 
áreas consideradas com 
potencial para incêndios 
em vegetação.

Os grupamentos 
a tuam em conjunto 
na linha de combate e 
podem ser acionados 
por meio de alertas 
emitidos por órgãos 
públicos como corpo 
de bombeiros ou até 
mesmo por populares 
quando houver neces-
sidade de apoio. 

Em junho, morado-
res do Vale das Videiras 
lançaram um plano de 
contingência contra in-
cêndios florestais. Desde 
então, o trabalho tem 
servido como apoio em 
ocorrências na região 
e já chegou a auxiliar 
no combate a focos de 

equipamentos de proteção 
individual e de combate.

A estrutura básica são 
os equipamentos de prote-
ção individual e também 
os de combate como aba-
fadores, bombas costais 
e ferramentas manuais 
como castelo e enxada. “A 
ABNT NBR 14.276/2020 
define que deve haver um 
ou mais locais, como ar-
mário ou sala de brigada 
de emergência, exclusivos 
para abrigar os recursos e 
materiais para utilização 
em atendimento de ocor-
rências. As quantidades e 
tipos de materiais e recur-
sos devem ser compatíveis 
com os cenários e hipóte-
ses acidentais descritas 
no plano de emergência 

da sua edificação”, pontua 
a Engenheira Agrônoma.

Cada área é avaliada 
e passa por tratamen-
to individualizado de 
acordo com o número de 
pessoas, local e equipa-
mentos disponíveis. 

O trabalho ocorre 
através de palestras e 
treinamentos, para que os 
voluntários saibam como 
manipular os equipamen-
tos e tenham as devidas 
orientações de como pro-
ceder nestes casos.

Interessados em ob-
ter mais informações a 
respeito do desenvol-
vimento de projetos do 
gênero, podem entrar em 
contato pelo telefone: 
(24) 99965-0423.

chamas. De acordo com 
os profissionais, qualquer 
empresa e associação de 
moradores pode criar as 
suas brigadas de forma 
voluntária ou remunera-
da. É importante que o 
trabalho seja feito com a 
orientação de profissio-
nais que direcionam os 

A Casa do Trabalhador 
fez a distribuição 

de 586 currículos para 
81 vagas de empregos 
em empresas parceiras 
no Balcão de Empregos 
durante o mês de agosto. 
As vagas abertas de ser-
viço ficam disponíveis e 
os candidatos devem ca-
dastrar os seus currículos 
no site www.petropolis.
rj.gov.br. As empresas 
interessadas também po-
dem oferecer oportunida-
des para recrutamento de 
mão-de-obra, anunciando 
na Casa do Trabalhador 
pelo telefone 2246-8942.

A Casa do Traba-
lhador também oferece 
o serviço de requisição 
do seguro desemprego. 
Para dar encaminha-
mento a pessoa deve 
levar identidade, CPF, 
Carteira de Trabalho, 
Comprovante de Re-
sidência, Rescisão de 
Contrato, Requerimento 
do Seguro Desemprego 
e o Extrato de Saque do 
FGTS. A liberação dessa 
ferramenta foi possível 
em uma parceria com 
o governo federal, por 
meio da Secretaria de 

Trabalho do Ministério 
da Economia.

A unidade também 
ajudou 77 pessoas a mi-
grar para o sistema digital 
da Carteira de Trabalho. 
O formato eletrônico está 
em funcionamento desde 
2019, podendo substituir 
a versão impressa. Para 
acessar a Carteira Digital 
é preciso ter cadastro no 
sistema acesso.gov.br. 
O documento é disponi-
bilizado pelo aplicativo 
“Carteira de Trabalho Di-
gital” e pode ser acessada 
pelo CPF do trabalhador.

O atendimento na Casa 
do Trabalhador oferece 
ainda orientação ao traba-
lhador, instruções sobre 
elaboração de currículo, au-
xílio de cadastro no Balcão 
de Empregos da Prefeitura, 
entre outras indicações para 
o mercado de trabalho. A 
Casa do Trabalhador fun-
ciona de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h. Além 
disso, quem passa pela 
porta do local, tem acesso 
as vagas disponíveis no 
Balcão de Empregos no 
dia. Outras informações 
podem ser consultadas pelo 
telefone 2246-8942.

Casa do Trabalhador distribui 
currículos pelo Balcão de Emprego Artistas petropoli-

tanos já podem se 
inscrever no edital Maria 
Luisa, lançado pelo go-
verno municipal através 
do Instituto Municipal 
Cultura (IMC), que vai 
contemplar até 77 pro-
jetos de apresentações 
culturais on-line no mu-
nicípio. Os cadastros, 
que começaram no dia 
03/09, serão realizados 
até o dia 25 de outubro. 
Os interessados devem 
acessar a aba de licita-
ções no site da prefeitu-
ra. O investimento total 
será de R$ 270 mil, atra-
vés do Fundo Municipal 
de Cultura (FMC).

Para concorrer, os 
interessados podem se 

PMP abre edital para até 77 projetos culturais

A Câmara Munici-
pal aprovou,no dia 

02/09,  uma indicação do 
vereador Júnior Coruja 
solicitando a necessidade 
de utilizar o prédio desati-
vado da Escola Municipal 
Dr. Paulo Motta, localiza-
da na Rua Dr Bina, Ca-
lembe, em Nogueira, para 

instalação de um Centro 
de Referência de Assis-
tência Social – CRAS.

Para o vereador, a tro-
ca de endereço é impor-
tante, já que, atualmente, 
os moradores de Nogueira, 
Calembe, Águas Lindas, 
Vila Epitácio e regiões 
próximas, precisam se 

deslocar até o Centro de 
Assistência Social, em 
Corrêas. "Hoje, este CRAS 
se encontra em lotação por 
atender todas essas comu-
nidades. Com a divisão 
solicitada, será garantido 
um melhor atendimento 
aos moradores dos dois 
bairros." explicou.

Segundo a proposta, 
a população será benefi-
ciada em serviços sócio-
-assistenciais, além de 
auxiliar na proteção so-
cial básica e no convívio 
familiar e comunitário.

A indicação segue 
para a análise do Prefeito 
Interino Hingo Hammes.

Câmara aprova indicação para instalação de Centro 
de Referência de Assistência Social no Calembe

inscrever nas seguintes 
categorias: 1 – Projetos 
para realização de ativi-
dade cultural individual, 
a ser remunerado no va-
lor de R$1.500,00, com 
realização do mesmo por 
pessoa física, mediante 
CPF; 2 – Projetos para 
realização de atividade 
cultural com mínimo de 
dois, a ser remunerado 
no valor de R$5.000,00, 

com realização por MEI 
ou pessoa jurídica, ambas 
mediante CNPJ; 3 – Pro-
jetos para realização de 
atividade cultural com 
mínimo de cinco partici-
pantes, a ser remunerado 
no valor de R$10.000,00, 
com realização por MEI 
ou pessoa jurídica, ambas 
mediante CNPJ.

Os projetos deverão 
ser enquadrados em uma 

das seguintes áreas: Ar-
tesanato; Artes Plásticas/
Visuais; Audiovisual; 
Bandas Marciais; Canto 
Coral; Cultura Germâ-
nica; Cultura Urbana; 
Culturas Afro-brasileiras, 
Quilombolas e de Matri-
zes Africanas; Culturas 
Populares e Indígenas; 
Dança; Escolas de Samba 
e Blocos Carnavalescos; 
Literatura; Moda e De-
sign; Museus e Patrimô-
nio Histórico-Cultural; 
Música; Produção Cul-
tural; Artes Cênicas/Tea-
tro; Pontos de Cultura; 
Multissegmentos (pro-
jetos com dois ou mais 
segmentos onde não haja 
a predominância de um 
sobre o outro).

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Aniversario com surpresa    
Os agentes da Guarda 

Civil Municipal de 
Petrópolis, em especial a 
Jujuba (uma Golden Re-
triever de 3 anos), deram 
um importante exemplo do 
papel social da instituição. 
Eles ajudaram a alegrar a 
festa de aniversário de 9 
anos da pequena Ketellyn 
Sophia, que descobriu um 
câncer aos cinco anos e 
segue em tratamento.

O contato aconteceu , 
durante uma apresentação 
do Grupamento de opera-
ções com cães da Guarda 
Civil, no Parque Cremerie, 
que fazia uma demonstração 
do papel dos cães da guarda 
para a sociedade e de como 
eles são capazes de salvar 
vidas e prestarem relevantes 
papéis como agentes.  

Parte da apresentação 
envolveu cães de mordida, 
de detecção e também os 
Golden Retriever (Chico 
e Jujuba), que fazem o tra-
balho de acompanhamento 
de pacientes com câncer 
no Centro de Tratamento 
Oncológico - CTO. 

Ketellyn, comentou 

que faria aniversario no 
dia seguinte, foi então 
que a Guarda Civil teve a 
ideia de fazer a surpresa 
na festa, com a Jujuba 
levando os presentes. Pa-
rabéns para Ketellyn pelo 
seu aniversario e Para-
béns a Guarda civil pela 
iniciativa!!

O Festival de Inver-
no de Petrópolis, 

produzido pela Dellarte, 
chega à sua 20º edição, 
de 14 a 19 de setem-
bro, com intensa progra-
mação e mais uma vez 
promovendo a “Campa-
nha da Solidariedade”, 
que tem como propos-
ta distribuir alimentos 
arrecadados durante o 
evento para instituições 
filantrópicas da cidade. A 

Banco de Sangue promove 
Campanha Sangue Forte

Hoje, mais do que 
nunca, "dar uma 

força" significa salvar 
vidas. Com esse intuito, 
o Banco de Sangue Santa 
Teresa realiza a Campa-
nha Sangue Forte, con-
tando com a parceria de 
mais de 20 academias de 
ginástica de Petrópolis. 

A ação deste ano 
acontece até 30/09 e 
pretende mobilizar o 
maior número de alu-
nos, funcionários e par-

ceiros de academias 
nesta corrente do bem 
para salvar vidas.

O tema desta 4ª edi-
ção destaca a importân-
cia de praticar um gesto 
solidário, como a doação 
de sangue: "A minha 
força vem de dentro. Doe 
Sangue".

Neste momento em 
que os estoques sanguí-
neos estão em estado 
crítico é necessário a 
colaboração de todos.  

Atualmente, a uni-
dade está com déficit de 
30% nos estoques e todos 
os tipos sanguíneos são 
necessários.

O Banco de Sangue 
Santa Teresa ampliou seu 
horário de atendimento, 
passando a funcionar dia-
riamente, das 7h às 18h, 
inclusive aos domingos e 
feriados, na Rua Doutor 
Paulo Hervê, 1130, no 
bairro Bingen, ao lado do 
Banco Bradesco.

Campanha de Solidariedade 
no Festival de Inverno   

madrinha escolhida des-
te ano é a comunicadora 
Rosemarie Borde. Todas 

as atrações deste ano são 
gratuitas. Elas acontecem 
no Salão Nobre, na cape-
la da UCP e na Câmara 
Municipal de Petrópolis. 
Ao público participante 
é solicitada a doação de 
um quilo de alimento não 
perecível.

Myrian Dauelsberg, 
presidente da Dellarte 
espera mais uma vez a 
mobilização do público. 
Participem!!!

Grande parte do pa-
trimônio histórico 

de Petrópolis (incluindo 
museus, igrejas, palácios 
e ruas), estarão retratados 
no livro "Relíquias - Pa-
trimônio Arquitêtônico 
do Sudeste do Brasil", 
que será lançado em bre-
ve pelo fotógrafo equato-
riano Fernando Chiribo-
ga. O trabalho faz parte 
de uma coleção publicada 

"Relíquias - Patrimônio Arquitetônico 
do Sudeste do Brasil"  

pelo autor, que já retratou 
as belezas arquitetônicas 
do Nordeste no primeiro 
trabalho da série. Em Pe-

trópolis ele retrata os prin-
cipais atrativos turísticos. 
O autor teve sua visita 
à cidade acompanhada 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Turismo 
(Turispetro).

Com mais de 20 anos 
dedicados à fotografia e 
17 livros publicados, Chi-
riboga percorre o Brasil 
retratando suas belezas e 
diversidade.  

Serra Serata
A Prefeitura de Pe-

trópolis, através da 
Secretaria de Turismo, 
em parceria com a Casa 
D´Itália Anita Garibal-
di, estará realizando 
entre os dias 24 de se-
tembro e 03 de outubro 
o festival gastronômi-
co Serra Serata - Tutti 
a Tavola, mais uma 
ação com o objetivo de 
manter viva a tradição 
da cultura italiana em 

Petrópolis e fomentar o 
segmento gastronômico 
local nessa retomada da 
economia e da atividade 
turística em Petrópolis. 

O festival terá 05 
categorias específicas: 
restaurantes especia-
lizados (que servem 
apenas a culinária ita-
liana), pizzarias (que 
tenham a pizza como 
carro-chefe em seus 
cardápios), outros res-

taurantes (casas que 
oferecem gastronomia 
diversificada e incluem 
também a italiana), só 
delivery (que servem 
os pratos da culinária 
italiana apenas nesse 
formato) e produtos 
gastronômicos (para a 
inclusão de produtores 
de caponatas, antepas-
tos, pães, massas, bis-
coitos e doces italianos, 
entre outros).

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Autoconhecimento, bem-estar 
e cuidados com a saúde 

mental somado às belezas en-
cantadoras do Vale do Café. 
Esse é o objetivo do I Circuito 
de Bem-Estar Per Vivere Bene, 
que acontecerá entre os dias 
17 e 26 de setembro. O evento, 
primeiro deste tipo na região sul 
fluminense, foi idealizado pela 
terapeuta e jornalista Helen 
Pomposelli do Per Vivere Bene 
e conta com o apoio do Vale do 
Café Convention Bureau.

O Circuito seguirá todos os 
protocolos de segurança sani-
tária e terá por obrigatoriedade 
o uso de máscaras, número 
limite de pessoas e distancia-
mento. A ideia é levar aos par-
ticipantes palestras, atividades 
e ampla gastronomia, voltadas 
ao autoconhecimento, à saúde 
e ao equilíbrio mental, físico e 
energético.

O evento começa nos dias 
17, 18 e 19 de setembro (sex, 
sáb e dom) com atividades na 
Fazenda Alliança, em Barra do 
Piraí. Lá, os participantes terão 
aulas de meditação ao nascer do 
sol, café da manhã na varanda 
da casa colonial, massagem 
no Spa da fazenda com uso de 
produtos feitos na região: café e 
leite de búfala. Também haverá 
palestras sobre nutrição saudá-
vel e degustação variada. As ati-
vidades também despertarão os 
participantes para os benefícios 
do leite de búfala.

Durante à noite, estão pre-
vistas palestras com a terapeuta 
Helen Pomposelli sobre os po-
deres da lua no feminino. Tudo 

Vale do Café recebe I Circuito de 
Bem-Estar da região Sul Fluminense

isso regado de muito charme e 
conforto nos quartos decorados 
para a ocasião, além da nature-
za singular ao redor dos locais 
onde acontecerão as atividades. 
Já no segundo final de semana, 
dias 24, 25 e 26 de setembro, o 
Circuito abre as portas no Sítio 
Amazoel, em Engenheiro Paulo 
de Frontin. Lá, será oferecida 
hospedagem, dança circular na 
fogueira, passeio noturno, ba-
nho de floresta, meditação com 
instrumentos de cristal e Reiki.

No sábado (25), o Circuito 
chega ao Uaná Etê Jardim Ecoló-
gico com atividades durante todo 
o dia. Estão previstos bate-papos, 
aula de yoga e caminhadas no 
lugar que é considerado um 
paraíso ecológico e cultural. Lá, 
além de hospedagem, o partici-
pante poderá fazer aula de yoga, 
meditação integrada, palestra 

sobre alinhamento energético, 
aula de pintura com tinta feita 
de pigmentos da terra do Vale 
do Café e fechamento ao pôr-
-do-sol com música ambiental 
no famoso espaço ASA.

“Durante o Circuito, será 
oferecida uma programação 
criada especialmente para a 
virada da estação mais florida 
do ano, a Primavera, incluindo 
aulas, meditação, bate-papos 
sobre nutrição, além de um 
cardápio de terapias integrati-
vas em forma de experiências 
como massagens e banho de 
floresta em alguns espaços 
da região”, explicou Helen 
Pomposelli, idealizadora do 
evento.

A programação completa 
do I Circuito Per Vivere Bene 
está disponível no site www.
perviverebene.com.br
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O Brasileirão vai se desenhando como 
o esperado previamente, com Flamengo e 
Atlético-MG, disputando o título da temporada. 
O Palmeiras, com o futebol alinhado pelo seu 
treinador, Abel, ficou a desejar.

Também acredito que a Copa do Brasil e 
Libertadores deverá ter essa final, com os ti-
mes muito iguais, e a decisão será no detalhe.

Se o Flamengo acertar a defesa com Ro-
drigo Caio e David Luis, dificilmente perderá 
os títulos, pois terá um sistema defensivo 
muito melhor do que a do Atlético-MG.

Botafogo subindo, só espero que não 
seja temporário, por que sendo assim vai cair 
perto do final do campeonato e pode trazer 
problemas para classificação. No momento 
está muito bem para a Segundona.

Fluminense, com as dificuldades naturais 
do time parece que já está de férias. Perigoso 
por que a parte final do campeonato vai ser 
disputada demais pelos times que não vão 
querer cair.

Seleção brasileira do Tite, ganha mas 
não convence ninguém. O time tem laterais 
terríveis e o meio de campo pouco criativo. 
Vai ser mais uma Copa com dependência 
total do Neymar.

Fórmula 1 chegando no gargalo final 
e promete muita disputa. No domingo, em 
Monza, ficou claro que vai ser dura a briga 
entre Verstapen e Hamilton, quando holandês 
jogou o carro propositalmente contra o inglês, 
e nenhum dos dois marcou ponto...

Temporada da NFL começou... Excelente 
momento para nós torcedores.

Gil Baiano, aquele meu amigo do Clipper, 
um bar no Leblon, está radiante com as surras 
comuns contra o Grêmio e Palmeiras... mais 
ainda agora, que poderá ganhar do Grêmio 
duas vezes na mesma semana...

BOM PRA TOSSE
O farmacêutico entra na sua farmácia e 
repara num homem petrificado, com os olhos 
esbugalhados, mãos na boca, com o traseiro 
encostado na parede.
E l e  p e r g u n t a  p a r a  u m  a u x i l i a r 
recém-contratado:
- Que significa isso? Quem é esse cara que 
está encostado na parede?
- Ah!! É um cliente que queria comprar xarope 
para cortar a tosse. Ele achou o remédio caro, 
então eu lhe vendi um laxante.
- Você ficou maluco? Desde quando laxante é 
bom para tosse?
- É excelente. Olha só o medo que ele tem 
de tossir!

NA ACADEMIA
Um cinquentão fora de forma e todo suado 
malhava na academia, quando notou aquela 
"gatinha linda" correndo numa esteira.
Ele pergunta a um instrutor, que estava a 
seu lado:
- Qual aparelho aqui devo usar para impres-
sionar aquela coisinha fofa ali?
O instrutor mede o coroa com os olhos, dos 
pés a cabeça, e responde:
- Amigo, sinceramente, eu tentaria o caixa 
eletrônico lá na recepção!

CAINDO NO BURACO
Em uma cidade, todas as mulheres que traiam 
os maridos iam a igreja e diziam em confissão 
que ''cairam no buraco''. O padre local, muito 
velho, faleceu. E um novo padre foi chamado. O 
novo padre, que não sabia nada dessa historia, 
foi reclamar com o prefeito:
- Senhor prefeito, o senhor devia cuidar me-
lhor de sua cidade, que está cheia de buracos. 
As mulheres não param de cair nesses buracos!
O prefeito, que ja sabia da historia, começou 
a gargalhar.
- O senhor ri? Só nesta semana, sua esposa 
caiu cinco vezes no buraco!!

* * *

ESPoRtES / VARIEDADES

* * *

Foto: divulgação

A ginasta petropo-
litana Ana Paula 

Baptista Delgado, de 
9 anos, se consagrou, 
no dia 27, campeã bra-
sileira pré-infantil pela 
equipe do Flamengo e 
também na categoria 
individual geral. Ana 
Paula se tornou a pri-
meira campeã brasi-
leira petropolitana de 
ginástica artística.

Moradora da Nova 
Cascatinha, a atleta mi-
rim  começou a praticar 
ginástica artística no 
projeto da Ong Quali-
vida, em parceria com 
a Firjan no Sesi de Pe-

Ginasta petropolitana, de nove anos, é campeã brasileira
trópolis. O projeto foi 
criado pela treinadora 
Georgette Vidor, que 
treina Ana Paula 3 ho-
ras por dia de segunda a 
sábado, auxiliada pelos 
estagiários Thiago Cou-
tinho e Gabriel Dideco, 
que também foram alu-
nos do projeto. 

A rotina de treinos 
de Ana Paula ocorre 
t e rças  e  qu in ta s  no 
projeto da Qualivida 
no Sesi e também na 
academia particular da 
treinadora e ao menos a 
cada 15 dias, no clube 
Flamengo, no Rio de 
Janeiro.

Foto: Agência Brasil
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Autos & Acessórios

FArmáciAs

mAteriAis de construção serviços e vAriedAdes
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