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 EXPEDIENTE:

CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
LIBERDADE DE PENSAMENTOS

O homem é um ser ra-
cional, e disto não te-

mos dúvidas. Mas, com a 
extraordinária evolução da 
tecnologia, especialmente 
nos dois últimos sécu-
los, quando, aos poucos, 
os ideais da Revolução 
Francesa (1789/1794) se 
fizeram sentir, alastrando 
sua influência sobre pra-
ticamente toda a Terra, 
é justo, necessário e até 
mesmo indispensável refle-
tirmos se ainda hoje somos 
realmente livres em nossos 
pensamentos.

Hoje, sem exagero, 
essa influência se reflete 
até mesmo em nossos 
atos, que tantas vezes 
acompanham os ideais de 
pensadores e dos políticos 
de ocasião.

Sabe-se hoje que a re-
volução Francesa criou um 
novo ordenamento político 

e social, com o surgimento 
da burguesia e a classe mé-
dia, que viria a predominar, 
criando os ideais desenvol-
vimentistas, do capitalismo 
e da democracia em geral.

Na verdade, os ideais 
dos enciclopedistas in-
fluíram muito no rápido 
desenvolvimento das no-
vas doutrinas políticas e 
religiosas.

O surgimento da Dou-
trina Espírita, com a pu-
blicação em 1857 da obra 
‘O Livro dos Espíritos’, de 
Allan Kardec, demonstrou 
que o livre-arbítrio é funda-
mental no destino de todos 
nós. O ser humano não é 
fatalmente levado ao mal, 
que os atos que pratica 
não são uma sentença do 
destino.

Entrando em detalhes, 
o Espírito, quando fora do 
corpo físico e prestes a en-

carnar, pode escolher pas-
sar por provas e expiações 
que, então, são verdadeiros 
testes, os quais, quando 
superados com lisura e 
honestidade, resistindo às 
tentações, permitirão ao 
Espírito vencer suas más 
inclinações, o que o promo-
verá no mundo espiritual.

Essa consideração de-
corre do esclarecimento 
solicitado por um leitor des-
ta coluna que nos procurou, 
alegando enfaticamente 
que, desde o seu nascimen-
to até agora, por maiores 
que sejam os seus esforços, 
está sempre em dificulda-
des, embora, ele se declare 
ser um homem de bem, 
mas injustiçado.

Não existe nenhuma 
fatalidade em todos os su-
cessos e insucessos da vida 
do encarnado, por maior 
que seja a importância que 
eles venham a ter.

A resposta o acalmou, 
aparentemente. Pois, logo 
em seguida, ele disse que 
não consegue acei tar 
como justos os sofrimen-
tos que seus filhos, já 
maiores de idade, lhe têm 
proporcionado. Eles foram 

bem educados, mas...
Ouvimos em silêncio 

suas considerações. E 
afirmamos para ele que 
não há fatalidade em 
relação aos atos da vida 
moral.

Em seguida, abrimos 
para ele a Bíblia e lemos 
o seguinte texto que está 
em Mateus 10.34-36: 
‘Não cuideis que vim 
trazer paz à Terra; não 
vim trazer paz, mas es-
pada. Porque eu vim por 
em dissensão o homem 
contra seu pai, e a fi-
lha contra sua mãe, e a 
nora contra sua sogra. 
E assim os inimigos do 
homem serão os seus 
familiares’.

Ele questionou: ‘Como 
assim?’

Respondi-lhe: ‘Estude 
e aceite a reencarnação. 
Se um de nós fizer mal a 
outro, uma das formas de 
resgate é nascer um junto 
ao outro, na condição de 
pai, de irmão ou de filho. 
Depende do que existe 
para resgatar’.

Ele silenciou, refletiu e 
afastou-se, aparentemen-
te satisfeito.
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A Prefeitura de Petrópolis, 
em parceria com a Es-

cola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
está realizando o cultivo de 
plantas medicinais em duas 
unidades de saúde de Petró-
polis: na UBS do Retiro e no 
PSF do Caxambu, no Santa 
Isabel. Os postos receberam 
o plantio de mudas de ervas 
com valor medicinal com o 
objetivo de estimular a par-
ticipação e o fortalecimento 
do vínculo com a comuni-
dade, por meio da constru-
ção das hortas. Nos postos 
foram plantadas mudas de 
amora, louro, manjericão, 
hortelã, saião, capim limão, 
alecrim, camomila, romã, 
entre outras.

Vinte e cinco profis-
sionais da rede de Saúde 

Unidades de saúde 
realizam cultivo de 
plantas medicinais 

em Petrópolis
do município, realizaram o 
Curso de Educação Popu-
lar e plantas medicinais na 
Atenção Básica, oferecido 
pela Fiocruz. A capacitação, 
que ocorreu entre os meses 
de julho e outubro, permitiu a 
implementação do projeto na 
cidade, com a demonstração 
da importância de cada plan-
ta e o valor medicinal delas. 
A turma, que também foi 
composta por servidores de 
outros municípios da região 
serrana, teve a participação 
dos agentes de Saúde e 
profissionais que atuam nas 
unidades de Petrópolis.

A fitoterapia é a técni-
ca que estuda as funções 
terapêuticas das plantas e 
vegetais para prevenção e 
tratamento de doenças. A 
terapia pelas plantas pode 
tratar e prevenir diversas 

doenças e distúrbios, como 
insônia, gripe, estresse, pri-
são de ventre, fadiga, dores, 
contusões e machucados, 
com preparação caseira. A 
indicação do uso correto, 
dos riscos e cuidados é feita 
pela equipe das unidades.

A apoiadora Institucional 
da Atenção Básica, Norma 
Pontes, ressalta que o traba-
lho de cultivo é voltado para 
a comunidade: “As plantas 
são utilizadas em grupo de 
idosos, a própria unidade dis-
tribui quando as pessoas têm 
alguma necessidade, são fei-
tas oficinas orientando sobre 
o uso e doamos para os mo-
radores levarem para própria 
casa. Temos a intenção de 
reorientar o atendimento de 
saúde para um modelo mais 

integral, ampliando o olhar 
dos profissionais sobre a 
concepção de cuidado, 
valorizando o território, a 
ancestralidade, os saberes 
populares, a preservação 
da natureza e da cultura”, 
disse ela.

Norma lembra ainda 
que durante o curso, os 
alunos também aprende-
ram de forma lúdica as 
técnicas com o jogo Se-
meando o Cuidado. “Esse 
é um jogo muito bacana 
que todos os alunos rece-
beram, para trabalhar de 
forma lúdica esta integra-
ção de saberes sobre as 
plantas medicinais com a 
população. É bem intuitivo, 
e as pessoas conseguem 
aprender brincando”.

Foto: Divulgação
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O Hospital Municipal 
Nelson de Sá Earp 

retomou no dia 09/11,  
os atendimentos de ur-
gência e emergência em 
ortopedia. Um balanço 
parcial das primeiras 
horas de atendimento 
(entre 7h e 16h), apontou 
que 84 pacientes foram 
atendidos na unidade no 
dia do retorno. O HMN-
SE (pronto socorro do 
Bingen) volta a ser refe-
rência em ortopedia de 
urgência quase um ano e 
oito meses após a trans-

ferência do serviço para o 
Hospital Alcides Carneiro, 
o que ocorreu em março 
do ano passado em função 
da pandemia de covid-19.

O município tinha até 
o dia 08/11  91,51% da po-
pulação maior de 12 anos 
vacinada com pelo menos 
uma dose e 69,68% deste 
grupo com o esquema de 
vacinação concluído com 
duas doses ou dose única 
da vacina.

O retorno da ortopedia 
para o HMNSE ocorre no 
momento em que a cidade 

registra os menores núme-
ros de pacientes internados 
desde as primeiras sema-
nas da pandemia. “Com 
a redução sustentada no 
número de internações de 
pacientes com covid-19, 
que vem ocorrendo desde 
junho, estamos reestru-
turando a rede de saúde 
para atendermos as de-
mandas não relaciona-
das à doença e com isso 
ampliando os atendimen-
tos para os casos não 
relacionados à doença. 
Inicialmente conseguimos 

fazer nas unidades pró-
prias (HAC e HMNSE) a 
reversão de leitos clínicos 
e de UTI covid, em não 
covid. Com esta queda de 
internações consolidada, 
estamos dando mais um 
passo importante, trans-
ferindo a ortopedia para 
o HMNSE. Com isso, 
hoje devolvemos ao HAC 
nove leitos, que serão 
utilizados para proce-
dimentos cirúrgicos”, 
explica o secretário de 
Saúde Aloisio Barbosa da 
Silva Filho.

Emergência em ortopedia retorna ao HMNSE 

A Prefeitura de Pe-
trópolis e o Go-

verno do Estado estão 
se unindo para trazer à 
cidade um importante 
pacote de obras. Em 
reunião realizadano dia 
09/11, com o secretário 
estadual de Infraes-
trutura e Obras, Max 
Lemos, o prefeito Hin-
go Hammes recebeu a 
confirmação de que o 
Estado vai investir na 
construção de casas po-
pulares no município, 
mas o projeto, que ini-
cialmente incluiria 340 
unidades habitacionais, 
agora, em alinhamento 
com o governo munici-
pal, terá número maior, 
de forma a assegurar o 
atendimento a 100% 
das famílias que hoje 
recebem o aluguel so-
cial no município.

No encontro, que 
também contou com a 

Prefeitura e Estado se juntam para 
alinhar projetos na área de Habitação

presença do subsecre-
tário de Obras, Pedro 
Ramos, do subsecretário 
de Estado das Cidades, 
Bernardo Rossi, do se-
cretário municipal de 
Obras de Petrópolis, 
Maurício Veiga, e do 
vereador Júnior Paixão, 
também foram detalha-
dos os investimentos 
para melhorias em dois 
conjuntos habitacionais, 
no Quitandinha e no 
Cascatinha, que, juntos, 
somam 240 apartamen-
tos. Um terceiro condo-
mínio, no Castelo São 
Manoel, também pode 
ser beneficiado.

Hoje Petrópolis tem 
380 famílias que recebem 
o aluguel social (incluin-
do os benefícios pagos 
pelos governos municipal 
e estadual). “A habitação 
popular é uma demanda 
histórica na cidade. É im-
portante que consigamos 

atender as famílias que 
permanecem no aluguel 
social, devolvendo a elas 
a tranquilidade de te-
rem suas casas”, frisou 
Hammes.     

O secretário Max 
Lemos garantiu que o 
Estado vai dar celeri-
dade aos trâmites para 
garantir a construção 
dos imóveis. “Temos 
como acabar com a 
espera de quem hoje 
recebe o aluguel social 
e vamos fazer isso, em 
parceria com a Prefei-
tura”, garantiu.

As casas serão cons-
truídas por meio do pro-
grama Casa da Gente, 
lançado em setembro, 
que tem como objetivo 
oferecer unidades habi-
tacionais em todo o es-
tado e também realizar 
melhorias e manutenção 
em unidades já existen-
tes nos municípios.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O prefeito Hingo Ham-
mes sancionou a lei 

municipal que aumenta o 
Regime Especial de Ho-
ras Trabalhadas (RETH) 
da Educação. O valor 
passará de R$ 14,99 para 
R$ 25,74 por hora/ aula 
e vai beneficiar mais de 
900 professores da rede 
municipal.A lei municipal 
8.199 de 29 de outubro de 
2021 já foi publicada no 
Diário Oficial (D.O.). “É 
um aumento muito espe-
rado pela categoria e com 

certeza fará toda a dife-
rença para os professores. 
Estamos avançando, com 
responsabilidade, e pen-
sando na valorização do 
servidor”, disse o prefeito 
interino Hingo Hammes.

O secretário de Edu-
cação José Luiz Lima, 
ressalta que o aumento 
do RETH atende uma 
reivindicação antiga da 
categoria. “O aumento do 
RETH é um importante 
reconhecimento a estes 
profissionais”, enfatizou.

O aumento no valor 
do Regime Especial de 
Horas Trabalhadas foi 
anunciado em julho pelo 
prefeito interino Hingo 
Hammes e, com a lei, os 
valores serão pagos de 
forma retroativa a partir 
de primeiro de agosto de 
2021. Todos os profes-
sores da rede municipal 
que realizam horas de 
atividades além da sua 
jornada normal serão be-
neficiados com o novo 
valor do RETH.

Prefeito Hingo Hammes sanciona lei que 
aumenta o valor do RETH da Educação

Por meio de uma parce-
ria entre a Prefeitura 

e o Governo do Estado, 
o Centro de Referência 
da Juventude (CRJ), está 
aberto para a realização 
de inscrições para oficinas 
de aulas experimentais de 
ginástica, capoeira, teatro, 
entre outras. O cadastro 
deve ser feito das 9h às 
17h, de segunda a sexta, 
de forma presencial na 
unidade, que fica localiza-
da na Rua Santo Antônio, 
número 248, no Alto da 
Serra. As aulas serão rea-
lizadas quando as turmas 
alcançarem pelo menos 
20 alunos matriculados. 
O objetivo do espaço é 

permitir a apresentação 
de novas perspectivas de 
futuro para a juventude 
através de inclusão social 
de jovens de comunidades 
em situação de risco social 
e pessoal.

"Nesse momento, va-
mos disponibilizar para 
matrículas e aulas expe-
rimentais, com horários 
e turmas reduzidas ainda 
por conta do distancia-
mento social", destacou a 
Coordenadora de Políticas 
Públicas para Juventude, 
Julia Bender.

O Centro de Referên-
cia da Juventude é um 
programa criado pela Se-
cretaria de Estado de Es-

porte, Lazer e Juventude, 
coordenado pela Superin-
tendência de Políticas para 
a Juventude (SUPJUV). 
A ação acontece no mu-
nicípio por realização da 
Coordenadoria Especial de 
Articulação Institucional 
(CEAI), por meio da Coor-
denadoria da Juventude, 
e conta com o apoio do 
Instituto Municipal de Cul-
tura (IMC) e da Secretaria 
de Esportes, Promoção da 
Saúde, Juventude, Idoso e 
Lazer (SEPJIL).

Em caso de dúvidas, a 
população pode realizar o 
contato pelo telefone (24) 
2246-9153 ou e-mail: ju-
ventude@petropolis.rj.gov.

Centro de Referência da Juventude abre 
inscrições para aulas experimentais
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A mais alta honraria do 
município, a Meda-

lha Koeler, foi entregue 
no dia 03/11 ao diretor do 
Museu Imperial, Maurício 
Vicente Ferreira Júnior, 
na Câmara Municipal. 

O prêmio foi concedido 
por indicação do prefeito 
interino Hingo Hammes, 
feita ainda durante a le-
gislatura passada.

A Medalha Koeler é 
oferecida pela Câmara 

Municipal a aqueles que, 
de alguma forma, contri-
buíram para o cresci-
mento, desenvolvimento 
e, principalmente, para a 
preservação da história 
da cidade. 

Medalha Koeler   

A partir do dia 13/11, até 
o final de dezembro, 

o Shopping Estação em 
Itaipava estará apresen-
tando o Mundo Bita, e o 
personagem principal e sua 
turma nos convidam a uma 
viagem através da Galáxia 
da Alegria em direção ao 
Natal. O espaço promete 

Natal do Mundo Bita em Itaipava   
movimentar o final do ano 
na região, com direito a 
roda gigante, personagem 
3D, espaço de pinturas e 
desenhos, balões girató-
rios, escorrega, cama de 
gato, pula-pula e encon-
tros com o personagem 
mais querido do Brasil, 
além de muita fantasia. 

Com o intuito de 
promover a prática, 

a produção e a comer-
cialização de produtos 
e serviços artesanais, 
o Manualidades Arte e 
Design reunirá mais de 
20 produtores artesa-
nais, artesãos, artistas e 
designers em um evento 
no Centro de Petrópolis.

Entre os produtos 
apresentados, poderão 
ser encontrados objetos 
decorativos e utilitários 
em madeira, cerâmica e 
tecido; moda e acessó-
rios; brinquedos e bone-
cas; cerveja artesanal e 
café gourmet; arranjos 
florais; ilustrações, pin-

turas e quadros; e murais 
em mosaico e madeira 
entalhada.

A grande variedade 
de produtos é uma opor-
tunidade perfeita para 
comprar presentes para 
o Natal e para preparar 
a casa para as festas de 
fim de ano.

Além da exibição e 
venda de produtos e ser-
viços artesanais, o evento 
contará com uma peque-
na programação cultural 
e a Comunidade Lutera-
na de Petrópolis, cujos 
quitutes doces e salgados 
são famosos na cidade, 
ficará responsável pelo 
serviço de alimentação.

O Manualidades 
Arte e Design ocupará 
o Salão Social da Co-
munidade Luterana, na 
Avenida Ipiranga – Cen-
tro de Petrópolis, nos dias 
10, 11 e 12 de dezembro, 
com entrada gratuita e o 
acesso seguirá os pro-
tocolos de segurança 
indicados pela Vigilân-
cia Sanitária municipal 
devido à pandemia de 
COVID19.

Mais informações 
sobre o evento, expo-
sitores e programação 
poderão ser vistas nas 
redes sociais oficiais no 
Facebook e Instagram: 
@manualidadesad.

Com o objetivo de for-
talecer o turismo no 

interior do Estado, Dann 
Mattos, Neide Marinho 
e Voltaire Varão, estão 
desenvolvendo um pro-
jeto chamado “Vem para 
Roça” em nas cidades 
de Petrópolis, Miguel 
Pereira, Paty de Alferes 
e Paraíba do Sul, onde 
serão promovidos cursos 
de capacitação, palestras e 
informações sobre o setor.

Projeto “Vamos para Roça”    Petrópolis será a pri-
meira cidade do Es-

tado do Rio de Janeiro 
a receber o Circuito 
LER PARA VA-LER, 
organizado pela equipe 
da LER – O Festival do 
Leitor, no Parque Mu-
nicipal de Itaipava até 
o dia 20/11. Durante o 
período serão realizadas 
oficinas, debates, sa-
raus, contações de histó-
rias, teatro e atividades 
multiculturais. Encon-
tros entre renomados 

autores e profissionais 
de diversas áreas tam-
bém fazem parte da pro-
gramação. O evento tem 
como objetivo fomentar 
a cultura e a literatura, 
especialmente, entre as 
crianças e adolescentes.

A LER busca trans-
formar cada local em 
que passa em uma “Vila 
Literária e Cultural”. 
Dessa maneira, os pe-
tropolitanos e os mo-
radores dos municípios 
do entorno terão a opor-

tunidade de conversar 
com escritores reno-
mados e criadores de 
conteúdo, além de ter 
acesso a oficinas de es-
crita e leitura e apresen-
tações diversas. Nomes 
da cena nacional estarão 
presentes, como Eduar-
do Bueno, Mary Del 
Priore, Jessé Andarilho, 
Eliana Alves Cruz, João 
Barone, Adriana Falcão, 
Luly Trigo, Braulio Ta-
vares, Clara Alves, entre 
outros.

Circuito literário LER PARA VA-LER

Manualidades Arte e Design  

Foto: Ascom CMP

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Petrópolis vai celebrar o dia 
da Consciência Negra com 

uma vasta programação cultural, 
incluindo palestras, contações 
de história e apresentações. A 
partir de quarta-feira, dia 17, até 
domingo, 21 de novembro, será 
realizada a 9ª edição da Ubuntu 
(Festa Afro-Brasileira do municí-
pio), com atrações na Casa de 
Educação e Praça da Liberdade. 
O objetivo é valorizar e preservar 
a memória das tradições africa-
nas e afro-brasileira. A iniciativa 
é do Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial 
(COMPIR) em parceria com a 
Coordenadoria da Promoção 
da Igualdade Racial (COPIR), 
Conselho Municipal de Cultura 
(CMC), através do segmento de 
Culturas Afro-brasileiras, quilom-
bolas e de matrizes africanas, 

Ubuntu: Petrópolis 
vai celebrar o Dia da 

Consciência Negra na 
próxima semana 

Movimento Negro Unificado, além 
do apoio do Instituto Municipal 
de Cultura (IMC) e da Turispetro. 

Na quarta-feira (17/11), na 
Casa de Educação, acontece a 
palestra "Ensino da Formação 
CulturalAfro-brasileira e Direitos 
na Cidade" com o secretário de 
Educação do município, Prof.º 
José Luiz. O público-alvo são os 
professores e a atividade começa 
às 9h. No mesmo dia e local, a 
partir das 14h, serão realizadas 
oficinas e contações de histórias, 
voltadas para o público infantil. 
Mais tarde, às 19h, o "IMC nas 
Redes: Conversas Culturais" 
terá como assunto a Semana 
Afro-Brasileira.

Na quinta e sexta-feira, a Casa 
de Educação também vai abrir para 
palestras, oficinas e contações de 
histórias nos mesmos horários. 

Ainda na quinta, acontece uma 
edição especial do IMC nas Re-
des, também às 19h, nas redes 
da prefeitura. Já na sexta, a Pra-
ça da Liberdade se torna palco de 
apresentações locais, a partir das 
18h. O local também vai contar 
com barracas de artesanato, 
comida e bebida. 

O evento que celebra Zumbi, 
líder do Quilombo dos Palmares 
continua no sábado, dia 20, data 
em que é celebrado o Dia da 
Consciência Negra. Às 9h acon-
tece uma solenidade na Praça da 
Liberdade, seguida por uma roda 
de capoeira. A premiação dos 
concursos de poesia e de dese-
nho, promovidas pelo IMC, será 
às 10h. O público conta também 
com oficina de dança, concurso 
de beleza e apresentações lo-
cais. Com ampla programação, 
a celebração acontece durante 
todo o dia em outros locais da ci-
dade, como Nogueira (no Centro 
Cultural) e na Posse (Praça CEU). 

No domingo, último dia do 
evento, as atividades começam 
às 9h com oficinas de turbante, 
contação de história, apresenta-
ções locais e rodas de capoeira. 
O encerramento está previsto 
para às 17h.

O Ceu da Posse será palco de algumas atividades do evento.

O secretário Municipal de 
Educação, professor Zé Luiz, será

um dos palestrantes no evento.

Fotos: Divulgação
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CARTOMANTE
A cartomante está vendo a sorte de 
um cliente na bola de cristal: 
- Vejo uma morena que o fez sofrer 
muito no passado. Agora vejo uma 
loira que o fará sofrer muito no 
futuro. 
- É minha mulher de novo! É que ela 
pintou o cabelo!

CURRICULUM
O sujeito se apresenta para um 
emprego de lenhador numa empresa 
desmatadora da Amazônia, se ga-
bando de ser o melhor lenhador do 
mundo. O entrevistador olha para a 
sua figura meio franzina e pergunta 
desconfiado: 
- Onde o senhor já trabalhou como 
lenhador?
 - No Sahara! - Responde ele.
- Mas o Sahara é um deserto! 
- Sim, agora é!

RECRUTAS
O major esta passeando com um 
amigo pelas ruas da cidade pequena, 
sede de seu regimento. Cada vez que 
um recruta faz continência, ele diz: 
- O mesmo pra você. Depois de mui-
tas vezes, o amigo lhe pergunta:
 - Por que você diz sempre isso? 
- Já fui recruta e sei o que eles de-
sejam mentalmente quando batem 
em continência!

* * *

ESpoRtES / VARIEDADES

 Após os jogos do dia 
07/11, os confrontos da 

semifinais do Campeonato 
Municipal de Vôlei Femi-
nino, realizado pela Liga 
Petropolitana de Desportos 
(LPD), estão definidos. O 
SC Magnólia/PetroVôlei 
joga contra o Coronel Veiga 
FC/CDBV. E o EC Vera 
Cruz/Volley Cats enfrenta 
o Palmeira FC/Colégio São 
Tomás. As partidas aconte-
cem no dia 12 de dezembro, 
no Centro de Iniciação Es-
portiva (CIE) Paulo Guerra 
Peixe, no Caxambu.

Com os resultados, es-
tão definidos os confrontos 

das semifinais da competi-
ção. O atual campeão, EC 
Vera Cruz/Volley Cats, ter-
minou a fase classificatória 
na primeira colocação com 
15 pontos. A equipe teve 
100% de aproveitamento 
com 5 vitórias em 5 jo-
gos, e nenhum set perdido. 
As meninas enfrentam o 
Palmeira FC/Colégio São 
Tomás, que ficou com a 
quarta colocação, após 
conquistarem 6 pontos na 
competição. 

No outro duelo da se-
mifinal, o SC Magnólia/
PetroVôlei, concluiu a fase 
eliminatória na segunda 

colocação, com 12 pontos. 
A equipe enfrenta o Coro-
nel Veiga/CDBV, que ficou 
em terceiro na fase classifi-
catória com 9 pontos. 

As vencedoras das se-
mifinais avançam para a 
final, enquanto as equipes 
perdedoras disputam o 
terceiro lugar. Boa Espe-
rança FC/Passe A, que 
conquistou 3 pontos, e 
Petropolitano FC/Projeto 
Vôlei Petrópolis, que não 
pontuou, estão eliminados 
do campeonato. Os con-
frontos da fase eliminatória 
acontecem no dia 12 de 
dezembro.

 Semifinais do Vôlei Feminino estão definidas

* * *

A seleção vai jogar mais um jogo pelas Eli-
minatórias. Não chamou jogadores importantes 
das equipes que disputam o Brasileirão, mas 
como já fez a lambança durante as outras datas, 
o campeonato ficou desigual.

O Atlético MG vai levar o título muito mais pela 
incompetência e instabilidade do Flamengo e do 
Palmeiras do que por jogar uma temporada muito 
bem. Os três times se nivelam, mas o mineiro foi 
o que menos variou na disputa.

Acredito que o técnico Renato Gaúcho (foto 
abaixo) não volte para a próxima temporada como 
técnico do Fla. Um clube que se profissionalizou 
demais ultimamente não tem como aceitar esse 
tipo de comando no futebol.

Será que o Grêmio ainda vai se salvar? Muito 
difícil, mas o Flu já ajudou um pouco nesse último 
jogo...

Botafogo voltando para o grupo especial, com 
possibilidade de ser campeão. Mas se pretender 
algo no próximo ano tem que trocar mais do que 
meio time. O que tem hoje é pra lutar pra não ser 
rebaixado novamente.

Já o Vasco, é melhor nem comentar. Mais um 
ano de sofrimento. Perder de 4x0 para o Botofa-
go, e logo depois de 3x0 para o Vitória, ambos 
os jogos em São Januário, é o fim dos tempos...

Dia 27/11 teremos mais um tricampeão na Li-
bertadores. Flamengo e Palmeiras são bi, portanto 
o tri vem de qualquer maneira.

Os problemas de arbitragem e do VAR foram 
inúmeros esse ano. Não tem nada a ver com 
métodos ou falta de profissionalismo dos árbitros 
, mas sim com o péssimo nível de quem apita.

E o Chicago Bulls é líder na NBA, na Confe-
rência Leste... será que eles voltaram mesmo?

A listagem de medicamentos proibidos para 
atletas aumentou para o próximo ano. Cada dia 
mais a ciência correndo atrás dos atletas dopados, 
que acabam vencendo as provas. Só falta uma 
solução final para a situação dos trans, e para isso 
falta coragem de alguns segmentos.

Divulgação
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