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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

O BEM E A REENCARNAÇÃO

O salão das palestras 
daquele Centro Es-

pírita não estava muito 
cheio. Talvez em função 
dos tempos que esta-
mos vivendo, com as em-
presas de comunicação 
anunciando diariamente 
o número de pessoas 
que faleceram durante o 
dia, a presença na Casa 
Espírita não era muito 
significativa.

Pelo contrário, havia 
até mesmo um respeitoso 
silêncio entre os presen-
tes, que se comunicavam 
apenas por movimento 
de mãos, mantendo-se a 
distância entre os presen-
tes que normalmente não 
é registrado nos Centros 
Espíritas.

Realmente, a pre-
sença não era expressi-

va, mesmo considerando 
que o tempo não esta-
va convidando para os 
freqüentadores procurar 
os centros espíritas. No 
entanto, entre os que en-
traram e sentaram, havia 
uma senhora que se movi-
mentava continuamente, 
apresentando estar com 
problemas diversos.

Ela movimentava nas 
mãos um papel, que, mais 
tarde, percebemos ser um 
Boletim do Centro. En-
quanto aguardávamos a 
abertura dos trabalhos ela 
buscou saber se poderia 
fazer perguntas quando 
a reunião começasse, 
pois declarou que não era 
espírita. Logo providenciei 
um exemplar de “O Livro 
dos Espíritos” e ela citou 
que nunca se interessara 

pela leitura de um livro 
religioso, mas aceitou. 

Antes de abrir o livro 
agradeceu o presente e 
questionou novamente: 
“Posso fazer agora algu-
mas perguntas?”. Sim, 
concordamos. Mas a pri-
meira pergunta logo nos 
surpreendeu. Ela, depois 
de algumas perguntas so-
bre se tínhamos noção das 
idades das pessoas que 
frequentavam o Centro, 
respondeu que não era 
bem das idades e sim do 
nível cultural médio das 
pessoas que freqüentavam 
habitualmente o Centro. 

Da minha parte fi-
quei curioso, e quis sa-
ber qual o motivo de tais 
perguntas. Ela não va-
cilou e respondeu que o 
Espiritismo ensina absur-
dos, como a “teoria” da 
reencarnação...

Ficamos surpresos 
e lamentamos que ela 
assim pensasse. 

Citamos que a Dou-
trina Espírita ensina que 
devemos fazer o bem sis-

tematicamente, pois este é 
o único caminho que nos 
conduz à felicidade eterna. 
Os espíritas aprendem 
desde cedo que devemos 
fazer o bem ou ficaremos 
para traz, por não termos 
méritos. Já se disse que “o 
amor cobre a multidão de 
pecados”. 

Ela nos questionou 
sobre se sabemos o que 
é “moral”. Ela vacilou e 
se calou. 

Continuando, pequei 
O Livro dos Espíritos e li 
para ela a pergunta 629 e 
respectiva resposta: “Que 
definição se pode dar da 
moral? Resposta: “A moral 
é a regra de bem proceder, 
isto é, de distinguir o bem 
do mal. Funda-se na ob-
servância da lei de Deus. 
O homem procede bem 
quando tudo faz pelo bem 
de todos, porque então 
cumpre a lei de Deus”. 

Ela sacudiu a cabeça, 
parecendo surpresa e pro-
meteu ler o livro.

Nunca mais voltamos 
a vê-la.

 O qUE VOCÊ DEVE SABER 
SOBRE O BOTOX

Já apresentamos este 
artigo em outra oportu-

nidade, mas devido ao in-
teresse despertado entre 
os nossos leitores, vamos 
reapresentá-lo. Botox é, 
na realidade, a marca pio-
neira de uma toxina botu-
linica que, após preparo, 
diluição, e injetada intra-
muscularmente, é capaz 
de moderar a contração 
muscular retirando, tem-
porariamente, as rugas. 
O mais interessante é 
que, muitas vezes, o uso 
do Botox é confundido 
com o uso dos preenchi-
mentos, mas por quê ? 
Muito simples: todos os 
dois podem ser utilizados 
para amenizar as rugas. A 
diferença é que enquanto 
o Botox ameniza as rugas 
diminuindo a ação muscu-
lar, os preenchimentos  fa-

zem este trabalho dando 
suporte por baixo das ru-
gas, ou seja, criam “uma 
almofada” por baixo da 
região deprimida que é a 
região da ruga.. O mais 
importante é que nossos 
clientes saibam, na hora 
de escolher um procedi-
mento para rejuvenesci-
mento, que o Botox não 
é um preenchimento. 
Sendo assim, quando 
vemos aquelas bocas 
exageradas (ou “bicos 
de pato”), ou aspectos de 
“fofão” nas bochechas, 
podemos ter a certeza 
de que não foi devido a 
uma aplicação de botox. 
A consulta é importantís-
sima para que cliente e 
cirurgião possam definir 
qual o melhor produto a 
ser utilizado. 

O tipo de defeito a ser 

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

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

corrigido seja ele estético 
como rugas e depressões, 
ou devido a acidentes 
como perda de tecidos, 
tem que ser levado em 
conta e poderá determinar 
claramente qual o melhor 
produto para ser utilizado 
em cada caso. 

Um dado muito im-
portante para quem vai 
utilizar a toxina botulínica 
(botox, dysport, xeomim) 
e que não é muito divul-
gado, é o fato de termos 
que evitar - a todo custo-, 
qualquer retoque ou nova 
aplicação após um mês 
da primeira aplicação. 
Isto se deve ao fato de 
que, por ser o produto 
uma toxina, há o risco de 
termos um efeito seme-
lhante ao de uma vacina, 
ou seja, o seu organismo 
poderá desenvolver an-
ticorpos contra aquela 
toxina e o produto não 
mais fazer efeito por uma 
destruição precoce devi-
do aos anticorpos gera-

dos. Em resumo: evite a 
qualquer custo qualquer 
nova aplicação de botox, 
seja retoque ou não, após 
um mês da sua aplicação 
inicial. 

Outro dado importante: 
o botox funciona ao con-
trário do que a maioria 
pensa, ou seja, aonde 
ele é aplicado a função 
do músculo diminui. Sen-
do assim, muita caute-
la deve ser tomada nas 
rugas chamadas “pés 
de galinha”, pois poderá 
haver uma acentuação 
das bolsas palpebrais, 
por diminuição da função 
do músculo que fecha as 
pálpebras.  Semelhante 
efeito pode ocorrer com 
as sobrancelhas, ou seja, 
mais botox na região das 
sobrancelhas pode, mui-
tas vezes, em vez de 
elevar as sobrancelhas, 
fazê-las cair! A aplicação 
de botox pode parecer 
simples, mas não e´, pro-
cure um cirurgião plástico.  

  

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
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!

AVISO IMPORtAntE:
Eleição para Presidente do Conselho Diretor 

e Conselho Deliberativo. Estarão abertas, 
as inscrições de Chapas a partir do dia 15 
de outubro a 15 de novembro de 2021, do 

corrente ano, para a eleição para Presidente 
e Vice-Presidente do Conselho Diretor e para 

Presidente e Vice Presidente do Conselho 
Deliberativo/ Triênio 2022/2024.

A eleição será no dia 12 de dezembro 
de 2021, (domingo), das 10h às 16h. 

IMPRETERIVELMENTE.
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Com o tema “O Nor-
mal Mudou, o Câncer 

Não”, a Prefeitura de Pe-
trópolis deu início no dia 1º 
de outubro à programação 
do Outubro Rosa na Cida-
de Imperial. A campanha 
celebrada mundialmente 
tem o objetivo de sensibili-
zar e informar a população 
sobre o câncer de mama, 
além de levar informa-
ções de tratamento sobre 
a doença para a redução da 
mortalidade. A solenidade 
de abertura deste ano acon-
teceu no Hospital Alcides 
Carneiro (HAC), refe-
rência em atendimentos 
oncológicos em Petrópolis.

Durante todo o mês 
de outubro, a Prefeitura 
de Petrópolis realizará 
ações nos postos de saúde 

da cidade, palestras e mu-
tirões de atendimentos no 
HAC. O dia 23 de outubro 
foi a data escolhida como 
dia D de conscientização 
da doença no município. 
Além disso, de 15 a 31 de 
outubro o Palácio Sérgio 
Fadel (prédio da Prefeitu-
ra) e o Obelisco, vão estar 
iluminados com a cor rosa 
em alusão à campanha.

O Hospital Alcides Car-
neiro (HAC) é referência na 
rede pública em cirurgias 
oncológicas, com destaque 
para os procedimentos de 
mastectomia e reconstrução 
de mama e também no diag-
nóstico da doença. O HAC 
terá ações especiais ao longo 
do mês de outubro para in-
centivar a prevenção, ações 
de conscientização e exa-

mes, como ultrassonogra-
fias transvaginal e de mama, 
e mamografias. A equipe da 
unidade também realizará 
cirurgias para reconstrução 
de mama. O mutirão para 
ultrassonografias de mama 
está sendo realizado aos 
sábados e domingos. Nos 
dias 21 e 22, será ofere-
cido um almoço especial 
para pacientes internados 
e colaboradores.

No dia D da campa-
nha, em 23 de outubro, 
será realizado o mutirão de 
exames na unidade. No dia 
25 as pacientes internadas 
passarão por uma tarde 
de beleza, que incluirá 
cabelo e maquiagem. No 
hospital também haverá 
a distribuição de brindes 
para as pessoas internadas 

no hospital e na urgência.
Na semana do dia 

18 à 23 de outubro, se-
rão promovidas pales-
tras e atividades no hall 
de entrada do prédio do 
Centro administrativo da 
Prefeitura de Petrópolis, 
para servidores e fun-
cionários. No dia 18, às 
14 horas, será realizada 
uma palestra com uma 
representante da Asso-
ciação Petropolitana dos 
Pacientes Oncológicos 
(APPO). Em seguida, às 
16 horas, a palestra será 
com a médica oncologis-
ta, Ingrid Campos Mou-
ra. Na terça-feira (19), 
a nutricionista da Área 
Técnica de Alimentação e 
Nutrição, Thais Riguete, 
será a palestrante do dia.

No dia 20, a partir das 
14 horas, serão oferecidos 
a realização de testes rápi-
dos de HIV, Sífilis e He-
patite B e C, assim como 
orientações em saúde. No 
dia 21/10, a médica radio-
logista Karuline Catein 
será a palestrante. Encer-
rando a programação no 
Centro Administrativo, na 
no dia 22/10, o diretor das 
das Academias de Saúde, 
o professor Renato Far-
jalla, realizará um aulão 
de atividades físicas às 
14 horas.

Dia D
O dia 23 de outubro foi 

a data escolhida como dia D 
da campanha em Petrópo-
lis. Nas unidades de saúde 
do município serão reali-

zadas educação em saúde, 
exame ginecológico com 
coleta de preventivo, solici-
tação de mamografia, rea-
lização de testes rápidos 
de Sífilis, HIV e Hepatites 
B e C, e atividades com as 
mulheres. A ação ocorrerá 
das 9h às 16h, em mais de 
40 unidades.

No dia 26/10, a equipe 
da Secretaria de Saúde 
fará um Pit Stop com 
educação em saúde, orien-
tações sobre o câncer de 
colo de útero e mama, rea-
lização de testes rápidos 
e arrecadação de fraldas 
para os pacientes atendi-
dos pela Frente Nacional 
de Combate ao Câncer 
(FNCC). A ação acontece 
na Praça Dom Pedro, das 
09 às 16 horas.

Petrópolis está entre 
os 15 municípios 

do Brasil (único no Es-
tado do Rio de Janei-
ro) selecionados pelo 
Ministério da Saúde 
para uma pesquisa so-
bre cobertura vacinal. 
O “Inquérito de Co-
bertura Vacinal” tem 
o apoio da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
e visa avaliar e estimar 
a cobertura vacinal de 
crianças nascidas nos 
anos de 2017 e 2018. A 

primeira etapa da pes-
quisa foi realizada no 
ano passado apenas nas 
capitais do país. Nesta 
nova etapa, os dados 
serão coletados em 15 
municípios do Brasil, 
que têm mais de 200 
mil habitantes. Entre 
os 92 municípios do 
estado do Rio de Janei-
ro, somente Petrópolis 
participa do estudo.

Os pesquisadores 
irão coletar informa-
ções junto a moradores 

de diferentes bairros 
sobre as vacinas BCG, 
hepatite B, poliomielite, 
pentavalente, rotavírus 
humano, febre amarela, 
meningococo conju-
gada C, penumococo 
conjugado 10 valente, 
influenza, hepatite A, 
tríplice viral, varicela 
e reforço para DPT e 
poliomielite. O levan-
tamento será feito por 
meio da análise da ca-
derneta de vacinação 
das crianças desde o 

seu nascimento até o 
momento da entrevista.

A pesquisa do Mi-
nistério da Saúde sobre 
a vacinação teve início 
no dia 14/10, quando 
entrevistadores de uma 
empresa  cont ra tada 
para o levantamento 
estarão em diferentes 
bairros conversando 
com as famílias e co-
letando os dados. Os 
entrevistadores irão 
conversar com os res-
ponsáveis pela criança 

e fotografar a caderne-
ta de vacinação para 
ident i f icar  quais  as 
vacinas ela recebeu. A 
entrevista coletará os 
dados de 452 crianças.

Os entrevistadores 
estarão portando cra-
chá de identificação e 
usando blusa da em-
presa contratada para 
a pesquisa,  além de 
equipamento de prote-
ção contra a Covid-19. 
Em caso de dúvidas, a 
orientação é para que o 

morador entre em con-
tato com o Ministério 
da Saúde pelo Disque 
Saúde: 136. Informa-
ções também podem 
ser fornecidas pela em-
presa contratada para a 
realização da pesquisa, 
Science, pelo 0800 025 
0174. Dúvidas também 
podem se r  s anadas 
junto à Fiocruz, que 
coordena o estudo no 
Rio de janeiro, pelo e-
-mail: granado@ensp.
fiocruz.br

Petrópolis está selecionada para pesquisa de cobertura vacinal

Outubro Rosa tem programação online, presencial e dia D em 23/10

Em Petrópolis, o Dia 
D de multivacinação 

que visa mobilizar a popu-
lação para a atualização da 
carteira de vacinação de 
crianças e adolescentes de 
zero a 15 anos será reali-
zado no dia 23 de outubro 
(sábado). A data é diferen-
te da prevista inicialmente 
pelo Ministério da Saúde e 
visa garantir que todas as 
unidades estejam abaste-
cidas com todas as vacinas 
em quantidade suficiente 
para atender 100% do 

Petrópolis terá Dia D de Multivacinação no dia 23 de outubro
público que chegar para 
atualizar a caderneta, a 
entrega de vacinas do 
Ministério da Saúde ao 
Estado e do Estado aos 
municípios está prevista 
para ser feita na próxima 
semana. A campanha de 
multivacinação prevê 
a disponibilização de 
vacinas para 17 tipos de 
doenças, entre os quais 
sarampo, poliomielite, 
caxumba, catapora e 
meningite. 

A Campanha Nacio-

ferentes pontos da cidade.
Importante destacar 

que em Nota Técnica di-
vulgada no fim do mês 
passado, o Ministério da 
Saúde informou que as va-
cinas podem ser aplicadas 
de forma simultânea à va-
cinação contra a covid-19, 
sem a necessidade de inter-
valo, o que permitirá, por 
exemplo, que adolescentes 
que estão sendo vacinados 
contra a covid-19 no mo-
mento possam receber as 
demais vacinas.   

Até o dia 29 as vaci-
nas estarão disponíveis 
nos seguintes pontos:

PSF da Posse, UBS 
de Pedro do Rio, Am-
bulatório Escola, Centro 
de Saúde do Itamarati, 
Centro de Saúde Coleti-
va do Centro, Hospital 
Alcides Carneiro, UBS 
Itaipava,UBS Morin,PSF 
Alto da Serra, PSF São 
Sebastião, UBS Alto In-
dependência, UBS Qui-
tandinha, UBS Mosela, 
UBS Retiro e UBS Araras.

nal de Multivacinação 
teve início no dia 1º e 
segue sendo realizada 

até o dia 29 deste mês, 
com a vacinação sendo 
feita em 15 postos em di-



ACOntECEnDO04 JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA

Aniversariando
Parabéns para a assistente administrativa do 

Itaipava Tênis Clube, Márcia Aparecida 
Siqueira da Silva, que aniversariou no dia 8 
de outubro, comemorando a data com amigos 
e funcionários do clube. 

A campanha"Um Brin-
quedo Por Um Sorri-

so", da Prefeitura, realizada 
pela Secretaria de Defesa 
Civil e Ações Voluntárias, 
encerrou essa semana a 
arrecadação de brinquedos 
que atendeu localidades 
por meio dos Núcleos Co-
munitários de Defesa Civil 
(NUDEC). 

A iniciativa teve iní-
cio dia 21/09 e contou 
com a colaboração, além 
da população, de insti-
tuições e empresários da 

Cestas básicas nos CRAS dos bairros

Com o retorno gra-
dual do turismo em 

Petrópolis, uma cam-
panha visa estimular os 
visitantes a conheceram 
o Roteiro Turístico de 
Secretário, no distrito de 
Pedro do Rio. O roteiro já 

ganhou um prêmio nacio-
nal de turismo oferecido 
pelo governo federal em 
2019 e oferece além das 
delícias culinárias um 
passeio histórico por uma 
das regiões mais charmo-
sas de Petrópolis.

Com o nome “Se-
cretário para quem? Se-
cretário para todos”, a 
campanha foi lançada 
nas redes sociais e um 
vídeo institucional foi 
enviado por aplicativos 
de mensagens. 

Prefeitura e Defesa Civil 
arrecadam brinquedos   

cidade. Além das comu-
nidades, com o montante 
arrecadado, ainda vai ser 

possível abranger insti-
tuições voltadas para o 
atendimento de crianças. 

A Polícia Militar e 
agentes da 105ª e 

106ªDP distribuíram 
mais de 3 mil brinquedos 
no dia 12/10 para crian-
ças que vivem no Inde-
pendência e no Vale do 
Carangola. Foram entre-
gues bonecas, carrinhos, 
bolas e outros presentes 
para comemoração pelo 
Dia das Crianças. 

A ação foi  real i -
zada com o intuito de 
quebrar  as barreiras 
sociais entre as forças 
de segurança trazendo 
uma melhor interação e 
proximidade com a so-
ciedade de nossa cida-
de. A PM destacou que 
essa distribuição acon-

Políciais militares e civis 
distribuem brinquedos 

teceu em locais onde 
os agentes combatem 
criminosos, mas dessa 
vez, a ação deles trouxe 

alegria às pessoas as 
quais realmente esse 
trabalho é dirigindo: a 
comunidade. 

Foto: Divulgação
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Entre as atividades 
r e a l i z a d a s  p e l a 

APPO no mês de outu-
bro, o Bazar da APPO é 
um dos mais esperados. 
Quem já conhece, sabe a 
infinidade de itens dispo-
níveis que vão de roupas 
a utensílios domésticos, 
passando por brinque-
dos, acessórios, calçados 
e itens de decoração.

Nesta edição, em co-
memoração ao Outubro 
Rosa, mês de conscien-
tização e prevenção do 

O Bazar da APPO com uma
 infinidade de itens 

câncer de mama, foram 
separadas peças espe-
ciais, que estarão à venda 
por preços simbólicos.

O Bazar da APPO, 
acontece até o dia 29/10, na 

Sala de Convivência, na Sede 
da APPO, que fica na Rua 
Visconde da Penha, n°72, no 
Centro de Petrópolis. O Ba-
zar vai funcionar de segunda 
a sexta, das 10h às 14h.

A Câmara Municipal 
aprovou, em sessão 

realizada em 07/10, uma 
Indicação do vereador 
Eduardo do Blog (Re-
publicanos), tendo como 
coautores os vereadores 
Gilda Beatriz (PSD), Ju-
nior Paixão e Gil Magno 
(DC), Fred Procópio e 
Marcelo Chitão (PL), que 
sugere ao Executivo Mu-

nicipal a necessidade de 
descentralizar a distribui-
ção de cestas básicas às 
famílias de baixa renda, 
hoje realizada apenas pelo 
(CRAS) Centro e também 
no Centro de Cidadania 
Desembargador Jorge Lo-
retti, em Itaipava, para 
moradores dos distritos. 
Pelo texto da indicação as 
cestas passarão a ser enca-

minhadas para as unidades 
dos bairros Quitandinha, 
Retiro, Carangola, Corrêas 
e Madame Machado.

A ideia é dar mais co-
modidade às famílias assis-
tidas, para que as mesmas 
não tenham que se deslocar 
por grandes distâncias para 
buscar o benefício, evitando 
além do desgaste, despesas 
com transporte público.

Campanha estimula turismo em Secretário  

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



05De 16 a 31 de outubro de 2021CORREDOR DO tURISMOJORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA

Fotos: Divulgação

O Sesc Quitandinha abriu, a 
Ocupação Refúgio: Arte, 

Ciência e Tecnologia - Narrativas 
e Mediações em Tecnologia e 
Humanidades. Trata-se de uma 
mostra imersiva e interativa que 
levará o público a uma viagem 
aos recônditos da condição hu-
mana vivida durante a quarente-
na contra a Covid-19: o refúgio. 
Saiba mais em www.ocupacao-
refugio.com.br.

Na instalação artística “Irifi: 
Estrelas do Deserto”, o visitante 
é “transportado”, por meio de 
ferramentas de realidade aumen-
tada e imagens 3D, ao deserto do 
Saara Ocidental. Ali conhecerá 
histórias e os hábitos do povo 
Saarauí, que desde 1975 vive na 
condição de refugiado na região 
Norte da África e luta por sua 
independência do Marrocos e da 
Mauritânia. 

O ambiente reproduzirá a 
atmosfera local, com destaque 
para o céu estrelado, umas das 
ferramentas de localização uti-
lizadas pelos saarauís em suas 
peregrinações pelo deserto. O 
projeto leva a assinatura do artis-
ta e cineasta Felipe Carrelli, com 
a participação do Galileo Mobile, 
organização internacional que se 
dedica a levar a diversos países 
do mundo a divulgação científica.

A instalação “Quarentena: 
como será o amanhã?” apre-
sentará, por meio de dispositivos 
audiovisuais, depoimentos de 
pessoas em isolamento social 
captados durante a primeira 
onda da pandemia. Os relatos 
representam uma diversidade 
de perspectivas e afetos através 

Mostra no Sesc quitandinha provocará 
reflexão sobre refúgio e isolamento social

das projeções futuras de brasi-
leiros no refúgio das suas casas. 
O trabalho é assinado por André 
Paz, coordenador do BUG 404, 
laboratório em rede que atua no 
campo das narrativas interativas 
e imersivas inovadoras, ligado à 
Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO) e 
ao Programa de Pós-Graduação 
em Mídias Criativas da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro 
(PPGMC/UFRJ).

Brasileiros expõem reflexões 
sobre o futuro pós-pandemia

"Refúgio é um lugar onde 
estamos acolhidos, protegidos de 
perigo iminente. Onde o encontra-
mos diante da Covid? Em nossas 
casas? E como nos refugiamos 
da solidão do isolamento social?  
Nas telas, pela internet? Talvez, 
o Coronavírus tenha disseminado 
uma experiência de vulnerabilidade 
análoga àquela vivida desde sem-
pre pelos povos refugiados. Dester-
rados em suas próprias casas. Sem 
chão”, analisa André Paz, diretor 
artístico da Ocupação Refúgio e 
coordenador do BUG 404.

 Além das duas instala-
ções, o projeto Ocupação 
Refúgio contará com a Mostra 
Corona Bug, na qual serão 
apresentadas seis iniciativas 
on-line criadas durante isola-
mento social. Além da criativi-
dade, os projetos trazem em 
comum o caráter de acolhi-
mento aos usuários. Através 
da leitura de QR Codes, o 
visitante conhecerá, por exem-
plo, o Museu do Isolamento, o 
primeiro museu online do Bra-
sil que se propõe a divulgar o 
trabalho de artistas que estão 
produzindo em seus diferentes 
isolamentos. 

 SERVIÇO

OCUPAÇÃO REFÚGIO
De 8 de outubro a 31 janeiro
Instalações presenciais na 
Cúpula do Sesc Quitandi-
nha (Rua Joaquim Rolla 2 
Petrópolis)
Mais informações em www.
ocupacaorefugio.com.br 
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Já classificada para a próxima Copa 
do Mundo em 22, a seleção brasileira 
vem dando um vexame atrás do outro, 
tem conseguidos os resultados neces-
sários mas a qualidade de futebol está 
medíocre demais.

Todos os jogadores jogam em times 
de ponta na Europa e no Brasil,  por-
tanto não é falta de qualidade deles. 
Sobra a culpa principalmente para o 
técnico Tite.

Neymar ensaiando jogar sua última 
Copa. Acho até que rendeu demais essa 
pressão enorme sobre ele. Tudo, ga-
nhando ou perdendo, a culpa é sempre 
dele. Tem uma hora que enche o saco 
mesmo...

No Brasileirão ficamos com disputa 
entre Atlético MG e Flamengo, sendo 
por enquanto mais perto dos mineiros.

Quem deu uma grande melhorada 
na Segundona foi o Botafogo. Muita 
chance de subir, e até de ser campeão, 
mas ainda faltam oito rodadas e alguns 
times disputam as quatro vagas para 
subir.

Já Vasco e Fluminense vem apenas 
participando sem grandes emoções. O 
Flu ainda tem chance de tentar uma 
vaga na pré Libertadores, já que deve-
rão entrar nove times brasileiros...

Semana que vem começará a tempo-
rada da NBA, com total equilíbrio com 
as transações ocorridas até o momento. 
Não tem favoritos, o que já não ocorria 
há alguns anos...

Nesse ano a Fórmula Um tem tido 
corridas sensacionais, e a disputa do 
título vai até a última prova. Ainda ar-
risco na eficiência, regularidade e na 
qualidade espetacular de Hamilton.

No basquete carioca o Fla venceu 
pela décima sexta vez consecutiva o 
campeonato. Não é nada excepcional 
se falarmos que nos últimos oito brasi-
leiros ele venceu seis...

Gil Baiano, aquele meu amigo do 
bar no Leblon, Clipper, não aguenta 
mais falar sobre a seleção, enquanto o 
Titenic for o técnico. Já começou a con-
tagem regressiva para a Copa 2026...

MARINHEIRO
Um marinheiro e um pirata se encontram 
em um bar e começam a contar suas aven-
turas nos mares. O marinheiro nota que o 
pirata tem uma perna de pau, um gancho 
e um tapa-olho. Curioso, pergunta:
- Por que você tem essa perna de pau?
O pirata explica:
- Nós estávamos em uma tormenta no 
mar. Uma onda enorme veio por cima do 
navio e me jogou no mar. Eu caí no meio de 
um monte de tubarões. Lutei contra eles 
e consegui voltar para o navio, mas um 
tubarão conseguiu arrancar minha perna.
- Uau! Que história! Mas e o gancho? Foi 
culpa do tubarão também?
- Não, o gancho foi outra história. Nós 
estávamos abordando um barco inimigo 
e, enquanto lutávamos, eu fui cercado por 
quatro marinheiros. Consegui matar três, 
o quarto me cortou a mão.
- Caramba! Incrível! E o tapa-olho?
- Caiu um cocô de pomba no meu olho.
- E você perdeu o olho só por causa do 
cocô de pomba?
- Era o meu primeiro dia com o gancho...

PÃO DURO
O capiau, muito do pão-duro, recebe a 
visita de um amigo. A certa altura da 
conversa o amigo pergunta: 
- Se você tivesse seis fazendas, você 
me dava uma? - Claro, uai! - respondeu o 
mineiro.
 - Se você tivesse seis automóveis, você 
me dava um? - Claro que sim! 
- E se você tivesse seis camisas, você me 
dava uma? 
- Não!
 - Porque não! 
- Porque seis camisas eu tenho!! 

 

* * *

ESPORtES / VARIEDADES

A Liga Pe-
tropolitana 

de Desportos 
(LPD) deu o 

pontapé inicial 
para as disputas 
dos tradicionais 

Campeonatos 
Municipais de 
Futebol de Cam-
po. No domingo  
e no feriado de 
Nossa Senhora 
Aparecida foi 

realizada a pri-
meira rodada da 
competição, nas 

categorias Sub-11 e 
Sub-13. E a garotada 
já começou a todo 
vapor. Em 4 jogos, 
foram marcados 13 
gols. Uma média de 
mais de 3 bolas na 
rede por partida.

No dia  10/10,  
Serrano FC e EC 
Vera Cruz abriram a 
rodada, no Estádio 
Atílio Marotti. Em 
confrontos nas duas 
categorias, uma vi-
tória para cada lado. 
No Sub-11, o Serrano 

venceu o Vera Cruz 
por 3 a 0, com gols 
de Arthur, Josué e Pe-
dro. Já pelo Sub-13, 
o Vera Cruz ganhou 
do Serrano por 3x2. 
Kauã marcou duas 
vezes para o time 
da casa. Bernardo, 
Caio e Felipe fizeram 
os gols que deram a 
vitória para o "Vera" 
fora de casa. 

No dia 12/10, fe-
riado de Nossa Senho-
ra Aparecida, a rodada 
foi concluída no Es-

tádio Ernani Duarte, 
que recebeu dois jo-
gos do EC Corrêas. 

No Sub-11, o time 
da casa empatou com 
o Petropolitano FC 
em 1 a 1. Miguel 
Leonardo fez para o 
Corrêas, e Miguel de 
Oliveira fez para o 
Petrô. Já no Sub-13, 
o vermelhão de Cor-
rêas venceu o Boa 
Esperança FC por 3 
a 0. Nathan (2x) e 
Renan marcaram os 
gols da equipe. 

Campeonatos de Futebol de Campo começam 
com média de mais de 3 gols por partida
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Autos & Acessórios

FArmáciAs

mAteriAis de construção serviços e vAriedAdes
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