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Petrópolis está entre as 27 cidades que
estão aptas a receber a tecnologia 5G
A cidade saiu na frente com projeto de lei que dispõe sobre a normatização urbanística para regulamentar 

o licenciamento e instalação das antenas 5G, que vai atender a demanda para ampliação da cobertura.
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Mazzepa da União e Indústria será recuperada 

Escultura que representa a primeira carruagem a fazer o percurso entre Petrópolis e Juiz de Fora foi instalada no trevo de 
Bonsucesso em 1961 e está sendo recuperada em ação conjunta da Prefeitura de Petrópolis com a iniciativa privada.

A Covid-19 e as sequelas 
pulmonares
Dr. Mauro Zambonni
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u SAÚDE

Quinto maior festival gastronômico do país, este 
ano o Petrópolis Gourmet em sua 21ª edição, é 

o primeiro grande evento pós-pandemia realizado 
na Cidade Imperial em formato presencial. 
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

A IMPORTÂNCIA DA CARIDADE 
PARA A EVOLUÇÃO DO HOMEM

A maior faculdade hu-
mana, que incontesta-

velmente nos distingue de 
todas as outras espécies 
que vivem sobre a Terra, 
é a faculdade de pensar, 
de raciocinar.

Através do pensamen-
to efetuamos vôos que po-
dem ir ao infinito em busca 
das respostas para as 
questões que surgem em 
nosso cérebro, sobretudo 
quando mergulhamos em 
busca de respostas.

Sabemos, obviamente, 
que todos nós teremos 
que enfrentar o fim da vida 
material, mais cedo ou mais 
tarde. E mais, ainda, que 
existe a possibilidade de 
a vida continuar, em outro 
estado da matéria. E, mais 
surpreendente ainda, que 
ela nos espera, se obtiver-

mos correspondente evo-
lução moral aqui na Terra!

O importante, portan-
to, é a evolução moral 
do ser humano, não a 
evolução material. Mas a 
evolução material permite 
ao ser humano ter mais 
alimentos, estudo, e cursos 
diversos que permitem 
melhores condições físicas 
para a evolução da moral.

Essa é a razão pela 
qual o ser humano deve 
dar especial atenção à sua 
evolução moral. Os ensina-
mentos mais importantes 
devem ser dirigidos para 
a mente do ser humano! 
E mais, o que devemos 
fazer para merecermos 
sobreviver após o fim da 
vida física?

“O homem pode e 
deve ser considerado 

como sendo sua própria 
mente. Aquilo que cultiva 
no campo íntimo, ou que o 
propele com insistência a 
realizações, constitui a sua 
essência e legitimidade, 
que devem ser estudadas 
pacientemente, a fim de 
poder enfrentar os parado-
xos existências (Parecer 
e ser), as inquietações e 
tendências que o coman-
dam interiormente” (‘O Ser 
Consciente’, Introdução/
Joanna de Ângelis, através 
da psicografia de Divaldo 
Pereira Franco).

O que normalmente o 
ser humano procura quan-
do encarnado é a felicida-
de! Por isso mesmo Kardec 
colocou em “O Livro dos 
Espíritos” a questão LE 
920: “Pode o homem gozar 
de completa felicidade na 
Terra?

“Não, por isso que a 
vida lhe foi dada como 
prova ou expiação. Dele, 
porém, depende a suavi-
zação de seus males e o 
ser tão feliz quanto possível 
na Terra”.

 É, dessa forma, a fe-

licidade prometida ao 
alcance de todo ser hu-
mano que fizer da pró-
pria vida uma busca da 
felicidade, um estado de 
espírito do Espírito!

Em razão desses en-
sinamentos, nós, seres 
humanos, devemos lutar 
para que nossos atos se-
jam a expressão de uma 
virtude muito importante, 
a virtude da caridade.

Em “O Consolador” o 
Espírito Emmanuel/Chi-
co Xavier assim define 
a virtude: 

“A virtude é con-
cessão de Deus, ou é 
aquisição da criatura?” 
– “A dor, a luta e a expe-
riência constituem uma 
oportunidade sagrada 
concedida por Deus às 
suas criaturas, em todos 
os tempos; todavia, a 
virtude é sempre sublime 
e imorredoura aquisição 
do espírito nas estra-
das da vida, incorporada 
eternamente aos seus 
valores, conquistados 
pelo trabalho no esforço 
próprio”. 

A COVID-19 E AS SEqUELAS 
PULMONARES

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

Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp

A pandemia pelo Co-
ronavírus, um vírus 

respiratório, acometeu 
todo o mundo sobrecar-
regando intensamente 
os sistemas de saúde. 
A maioria dos pacientes 
infectados apresenta as 
formas assintomáticas ou 
com sintomas leves da 
doença. Entretanto, existe 
um grupo de pacientes 
que se apresenta com as 
formas graves da infec-
ção especialmente pelo 
extenso comprometimento 
pulmonar que os acomete. 

Com frequência no 
grupo com maior com-
prometimento pulmonar 
tem sido observado a 
persistência de sintomas 
respiratórios, alterações 
radiológicas e acome-
timento da função pul-
monar após a recupera-

ção da Covid-19.  Várias 
evidências na literatura 
médica mundial têm de-
monstrado que muitos 
pacientes apresentam sin-
tomas persistentes após a 
recuperação da infecção.  
Estes estudos demons-
traram a predominância 
do cansaço e da falta de 
ar. Estes mesmos estu-
dos deixaram evidentes 
que além dessas queixas 
clínicas estes pacientes 
também tinham suas pro-
vas de função respiratória 
comprometidas além de 
alterações fibróticas pul-
monares observadas na 
tomografia computadori-
zada do tórax.  

Também se observou 
que quanto maior o com-
prometimento pulmonar 
e mais grave a infecção, 
mais persistentes a pre-

sença das a l te rações 
descritas. As evidencias 
atuais sugerem que mui-
tos pacientes que se re-
cuperam da infecção pelo 
vírus da Covid-19 apre-
sentam sintomas respi-
ratórios persistentes em-
bora sejam incertas quais 
as suas consequências 
a longo prazo. O cansa-
ço e a falta de ar foram 
os sinais clínicos mais 
comumente observados.
Também foram observa-
das alterações nos testes 
cardiorrespiratórios. 

 Na tomografia com-
putador izada de tórax 
de alguns pacientes fo-
ram notadas alterações 
compatíveis com fibrose 
pulmonar, além de altera-
ções reticulares, derrame 
pleural e atelectasia (falta 
de expansão de áreas dos 
pulmões). Desse modo 
fica evidente que a Co-
vid-19 pode evoluir de for-
ma diversa nos diferentes 
pacientes e a ocorrência 
ou não de sequelas após a 
melhora do quadro infec-

cioso é imprevisível.  
Em alguns estudos 

demonstrou-se a persis-
tência dos sintomas nos 
pacientes pós Covid-19 
por um tempo que variou 
entre 8 e 12 semanas. No 
cenário atual, faz-se ne-
cessário novos estudos 
com um maior número de 
pacientes acompanhados 
por um tempo mais pro-
longado com o objetivo 
de identificar as sequelas 
responsáveis pela sín-
drome respiratória pós 
Covid;  def in i - las mais 
eficazmente e esclarecer 
como elas poderão com-
prometer a qualidade de 
vida dos pacientes além 
de definir a melhor forma 
de abordá-las. 

Finalizando, lembrem-
-se que a pandemia ainda 
não acabou. Mantenham 
as recomendações das 
autoridades sanitárias de 
usar a máscara, lavar as 
mãos com água e sabão 
ou álcool em gel e evitar 
aglomerações. E o mais 
importante, vacinem-se.

  

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.

A MAIS COMPLETA INFRAESTRUTURA EM ITAIPAVA 
PARA EVENTOS EM GERAL

CASAMENTOS

FORMATURAS

CONFRATERNIZAÇÕES

ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE 
DO CONSELHO DIRETOR E 
CONSELHO DELIBERATIVO 
Dia 19 de dezembro de 2021, de 
10h às 16h, na Sede Social, no 
Salão Nobre Edilza Camargo.

Não se esqueça! Participe e vote!
Sua presença é muito 

importante para o clube
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A chegada da tecno-
logia 5G no Brasil 

está sacramentada e terá 
um impacto positivo na 
vida da população. A 
maior capacidade e ve-
locidade permitirão mais 
usuários, mais dados e 
conexões mais rápidas 
para novos serviços e 
maior produtividade das 
empresas, sendo esse 
apenas um exemplo. Pe-
trópolis está entre as 
28 cidades do país pre-
paradas para receber a 
tecnologia, quando as 
operadoras vencedoras 
do leilão estiverem au-
torizadas a operar o 5G 
nos municípios de me-
nor porte. No Estado, 
apenas outras 13 cidades 
também garantiram a 

Uma escultura em 
bronze, assinada 

pelo artista Antonio Ge-
raldes, que reproduz 
a Mazzepa - primeira 
carruagem a fazer o per-
curso entre Petrópolis e 
Juiz de Fora, puxada por 
duas parelhas de cavalos 
(instalada no trevo de 
Bonsucesso em 1961, 
durante os festejos do 
centenário da Estrada 
União e Indústria), está 
sendo recuperada em 
ação conjunta da Prefei-
tura de Petrópolis com a 
iniciativa privada.

A peça está sendo 
restaurada em uma fun-
dição no Rio de Janei-
ro, e todo o custeio foi 
articulado pela Asso-
ciação Filantrópica de 
Petrópolis (AFIPE), que 
buscou apoio junto ao 
empresariado de Itai-
pava. A reinstalação do 
monumento faz parte 
do projeto Vamos Florir 
Itaipava, que inclui a 
revitalização do trevo, 
numa iniciativa conjunta 
da Prefeitura, através da 

Mazzepa da União e Indústria será recuperada 
pela Prefeitura em parceria com iniciativa privada

Turispetro, Secretaria de 
Meio Ambiente e Comdep, 
com a própria associação. 
"Há alguns meses vinha-
mos em contato com a 
presidente da Afipe, Vera 
Cecília, para, em con-
junto, tentarmos recupe-
rar este monumento. Re-
centemente, a Prefeitura 
promoveu intervenções 
no trevo de Bonsucesso, 
na parte de jardinagem 
e pintura, instalação do 
pavilhão nacional, tudo no 
sentido de embelezamento 
do local, que é a porta 
de entrada do distrito de 
Itaipava", disse o Secre-
tário de Turismo Samir El 
Ghaoui, lembrando que a 
localização das peças pela 
equipe da Turispetro vai 
facilitar bastante o proces-
so de restauro da Mazzepa. 
Segundo ele, parte da es-
cultura estava guardada 
no depósito da Prefeitura, 
e outra parte será recons-
truída com base em fotos 
e documentos da época da 
instalação, na década de 
60. A peça em homena-
gem aos idealizadores da 

estrada traz ainda à sua 
direita a efigie do Impe-
rador Pedro II, patroci-
nador do monumento, e 
à sua esquerda a efigie de 
Mariano Procópio, cons-
trutor da Estrada União e 
Indústria, assim como os 
nomes dos engenheiros e 
técnicos que participaram 
da construção da rodovia.

"Ficamos muito feli-
zes com a notícia de que 
a Prefeitura havia preser-
vado parte do monumento. 
Isso vai baratear o serviço 
de restauração da escul-
tura, que tem importante 
valor histórico e cultural 
não somente para a Estra-
da União e Indústria mas 

para o distrito de Itaipava 
como um todo", disse a 
presidente da AFIPE, Vera 
Cecília Pereira.

Atualmente, no local, 
encontram-se as colunas 
construídas com placas 
de mármore, medindo 
18 metros de altura, e o 
retângulo monumental, 
também em mármore, que 
abrigava a escultura em 
bronze. Ainda pode ser ob-
servada na face posterior 
do monumento uma placa 
em bronze contendo infor-
mações técnicas, como os 
operários que trabalharam 
na construção, contratados 
na França por Mariano 
Procópio.

Aprovado parcelamento 
de dívidas com a PMP
A Câmara Munici-

pal aprovou um 
Projeto de Lei Comple-
mentar, de autoria da 
Prefeitura Municipal, 
que trata dos parce-
lamentos dos débitos 
inscritos na Dívida Ati-
va Municipal (DAM), 
trazendo melhorias nas 
leis sobre o assunto, 
especialmente em re-
lação ao prazo e forma 
de parcelamento de 
dívidas tributárias e 
não tributárias.

O novo modelo de 
parcelamento propos-
to, durante a vigência 
do estado de calami-
dade provocado pela 
pandemia de corona-
vírus, visa facilitar a 
responsabilização e o 
parcelamento de débi-
tos por parte de contri-
buintes inadimplentes 

e aprimorar a cobran-
ça administrativa dos 
débitos inscritos em 
dívida ativa, por meio 
de transação tributária, 
acordo que tem como 
objetivo encerrar a 
dívida.

A ideia do projeto 
é facilitar ainda mais o 
parcelamento de con-
tribuintes devedores, 
em até 48 vezes men-
sais para débitos já 
vencidos, não podendo 
parcelar débitos refe-
rentes ao exercício do 
próprio ano, exceto se 
já inserido em dívida 
ativa. Também não 
poderão ser parcela-
das taxas de licencia-
mento, quando a lei 
exigir o recolhimento 
anterior à liberação da 
licença que se preten-
de obter.

Em todo o país, apenas Petrópolis e mais 27 
cidades estão aptas a receber a tecnologia 5G

normatização.  As demais 
são oito cidades do Es-
tado de São Paulo, além 
de Fortaleza, Brasília, 
Florianópolis, Porto Ale-
gre, Londrina e a cidade 
mineira de Santa Rita do 
Sapucaí.

Em agosto desse ano, 
Petrópolis saiu na frente 
com projeto de lei que 
dispõe sobre a normati-
zação urbanística para 
regulamentar os procedi-
mentos de licenciamento 
e instalação das antenas 
5G, que vai atender a de-
manda para ampliação de 
cobertura e melhoria na 
prestação de serviço de 
telefonia e internet móvel 
na cidade. A projeto, do 
Executivo, foi aprovado 
na Câmara de Vereadores 

e sancionado pelo prefeito 
Hingo Hammes.

 A tecnologia 5G irá 
acelerar o processo de 
desenvolvimento econô-
mico e social na cidade. 
A ação direta do governo 
municipal em regula-
mentar o tema com uma 
legislação vai permitir a 
modernização desta in-
fraestrutura de telecomu-
nicações. Com a ação, 
será possível implemen-
tar novas tecnologias de 

monitoramento e gestão 
inteligente da cidade, 
investimentos em ma-
nufatura avançada e de 
atenção e cuidado com 
as pessoas, entre tantos 
benefícios sociais e cole-
tivos. Em um futuro cada 
vez mais próximo, ter 
ou não a tecnologia de 
conexões ultrarrápidas 
de internet será diferen-
cial para atrair empresas, 
gerar empregos e renda 
nas cidades.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O Secretario de Tu-
r i smo Samir  E l 

Ghaoui e a equipe da 
Turispetro representa-
ram a cidade na 3ª edi-
ção do Fórum Regional 
do Turismo Fluminense 
- Edição Verde, que foi 
realizado em 23/11, no 
Hotel SPA Serenar, em 
Angra dos Reis. 

O evento, promovido 
pela Secretaria de Es-
tado de Turismo e pela 
TurisRio, contou com 

a presença de inúmeras 
autoridades estaduais, 
além de representantes 
da iniciativa privada, e 
tem por objetivo fomen-
tar o mercado de viagens 
no Rio de Janeiro nesse 
processo de retomada 
dos eventos no estado. 

Na ocasião foi apre-
sentado, diversos atra-
tivos de nossa cidade e 
a programação do Na-
tal Imperial Petrópolis 
2021. 

Fórum Regional do Turismo 
Fluminense da Costa Verde

O secretario de Estado Gustavo Tutuca com o Secretário Municipal 
de Turismo, Samir El Ghaoui e  Endy Souza, assessora daTurispetro.

Foto: Divulgação
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A Fonoaudióloga Lucia Lopez, responsável pelas Lojas Telex de Petrópolis, 
Itaipava e Juiz de Fora, participou entre os dias 11 e 17 de Novembro do 

encontro anual da Empresa na Cidade do México, a onde estavam presentes o 
Presidente Morten Pedersen, responsável pela rede na América Latina, a diretoria 
de varejo e Marketing, além dos demais franqueados e colaboradores da empresa. 
O evento marcou o reencontro presencial do grupo, após quase 02 anos, e reafir-
mou o compromisso de continuar transformando vidas através de suas tecnologias 
inovadoras em Próteses Auditivas.

Quinto maior festival 
gastronômico do 

país, este ano o Petró-
polis Gourmet em sua 
21ª edição, é o primeiro 
grande evento pós-pan-
demia realizado na Cida-
de Imperial em formato 
presencial.  A previsão é 
que o festival, de 03 a 19 
de dezembro, atraia mais 
de 25 mil pessoas, porém 
elas estarão diluídas ao 
longo de duas semanas 

de evento movimen-
tando a rede hoteleira 
da cidade que voltou a 
operar com 100% de sua 
capacidade. 

O Petrópolis Gour-
met, depois de duas dé-
cadas, ganhou também 
um novo formato e no 
primeiro final de semana, 
de 03 a 05 de dezembro, 
ele ‘vai às ruas’ concen-
trando 25 restaurantes e 
bares participantes em 

um espaço aberto: hall 
de entrada do Parque de 
Exposições, em Itaipava.   
Depois o festival segue, 
de 06 a 19 de dezembro, 
nos restaurantes e bares. 

 O evento é realizado 
pelo Petrópolis Conven-
tion & Visitors Bureau 
com apoio da prefeitura e 
Sesc-RJ e disponibilizou 
a programação na revista 
eletrônica www.petropo-
lisgourmet.com.br. 

XXI Petrópolis Gourmet  
Foto: Divulgação
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Parte do movimento Rio 
de Mãos Dadas, da Fe-

comércio RJ, o Natal Sesc 
RJ tem como propósito le-
var perspectivas positivas 
para a população nesse 
momento de retomada da 
normalidade pós-Covid-19. 
Em Petrópolis, programa-
ção se concentrará no Par-
que de Itaipava tendo como 
destaque os shows de Toni 
Garrido e Leoni. Oito pontos 
da cidade terão iluminação 
natalina   

O Sesc RJ está prepa-
rando uma programação 
natalina para 10 cidades 
do estado com o objetivo 
de levar esperança e pers-
pectivas positivas para a 
população nesse momento 
de retomada da normalida-
de depois de quase 2 anos 
sob o impacto da Covid-19. 

Em Petrópolis, o Natal 
Sesc RJ começou no dia 26 
de novembro, e se estende-
rá até 6 de janeiro, contando 
com o apoio da Prefeitura 
Municipal e do Sindicato 
do Comércio Varejista (Si-
comércio). A programação 
concentrará atividades no 
Parque de Itaipava, tendo 
entre os destaques os shows 
de Toni Garrido e Leoni, 
dias 11 e 18 de dezembro, 
respectivamente. Artistas 
locais também integram 
a programação, que terá 

Natal Sesc RJ: Petrópolis terá 8 pontos com 
iluminação especial e programação em Itaipava

ainda uma Feira de Econo-
mia Criativa com produtores 
locais, recreação, exposi-
ções interativas, high jump, 
oficinas esportivas, aulas de 
gastronomia, entre outras ati-
vidades educativas, culturais 
e de lazer  Oito pontos da 
cidade receberão iluminação 
natalina ou decoração espe-
cial: Sesc Quitandinha, pór-

ticos do Quitandinha e do 
Bingen, Senac Petrópolis, 
Praça Dom Pedro, CEFET, 
além das ruas Teresa e 
16 de março. O objetivo é 
reforçar o clima de paz, ale-
gria e esperança inerentes 
à essa época do ano.  Con-
fira a programação com-
pleta do evento em www.
jornaldeitaipava.com.br

Os shows de Toni 
Garrido e Leoni 
acontecerão no 

Parque Municipal, 
em Itaipava

Fotos: Divulgação
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Visita
A sogra chega na casa da filha e 
o genro pergunta:
-Quanto tempo a senhora vai 
ficar?
-Ate voces enjoarem de mim! 
O genro responde:
-Poxa!Não vai dar nem para tomar 
um cafezinho?

Ladrões
Um belo dia, Joaquim e Manoel, 
que estavam lascados, resolveram 
assaltar um banco.
Naquela correria danada os dois 
se separaram e cada um levou um 
malote diferente.
Depois de 2 anos, os mesmos se 
encontram e Manoel diz:
- Joaquim, estou muito bem de 
vida, com aquele dinheiro do 
assalto comprei ações de várias 
empresas e hoje vivo só de inves-
timento e festa. E você?
- Bem , Manoel, não estou mui-
to bem de vida não. Peguei um 
malote cheio de notas promis-
sórias e duplicatas e até hoje, 
você acredita que ainda estou 
a pagar estas contas?

ESPORTES / VARIEDADES

* * *

A Prefeitura, por meio 
da da Secretaria de Es-

portes, Promoção da Saúde, 
Juventude, Idoso e Lazer 
(SEPJIL), deu início, no dia 
24/11,  aos Jogos Estudantis 
Unificados de Petrópolis. 
A primeira modalidade 
realizada foi o vôlei, que 
aconteceu no Centro de 
Iniciação ao Esporte (CIE) 
de Petrópolis, no Caxam-
bu. A competição seguiu 
com a disputa do atletismo, 
xadrez, tênis de mesa e o 
taekwondo nas categorias 
sub-13, 15 e 18. Ao todo, 
14 escolas participam do 
torneio, que retorna neste 
ano (em 2020 os jogos não 

Vôlei é a primeira modalidade em disputa do Jeups
foram realizados em virtude 
da pandemia da covid-19).

O prefeito interino 
Hingo Hammes, ao lado 
dos secretários de Espor-
tes, Leandro Kronember-
ger, e de Saúde, Aloísio 
Barbosa, e do vereador 
Júnior Coruja, realizou a 
abertura do Jeups. A ideia 
da Prefeitura é realizar 
a competição em me-
nor escala neste ano para 
que, em 2022, os jogos 
ganhem uma proporção 
maior, com a presença de 
mais alunos.

A adolescência é mar-
cada por alterações hor-
monais, picos de cresci-

mento, além de ser uma 
fase essencialmente de 
individuação da perso-
nalidade. Nesse con-
texto, o esporte auxilia 
promovendo integração 
social – especialmente 
os coletivos. “O esporte 
ajuda a reduzir as chan-
ces do desenvolvimento 
de quadros perigosos 

como a ansiedade e a de-
pressão. Não podería-
mos ficar dois anos sem o 
Jeups", destacou o secretá-
rio da SEPJIL, Berg.

Mais detalhes sobre o 
Jeups estão disponíveis no 
site da Prefeitura (www.
petropolis.rj.gov.br) ou 
pelo telefone da SEPJIL: 
2233-1218.

Divulgação

Flamengo perdeu a Libertadores por al-
guns motivos: não teve esquema para driblar 
a forte retranca armada pelo Palmeiras, erros 
individuais nos dois gols levados e perder 
as três oportunidades de gol que conseguiu 
durante o jogo.

Todos sabíamos que o time paulista jo-
garia dessa forma, no erro do Fla, que por 
deficiência de treinamentos específicos, coisa 
que o técnico Renato não fez ou não sabe 
fazer, acabou sendo o grande fator contrário 
ao time carioca.

Atlético MG venceu o Flu e já pode ser 
declarado campeão. Basta uma vitória em 
três jogos, mesmo que o Fla ganhe todos os 
quatro jogos que faltam. Depois de 50 anos, 
novamente campeão.

Botafogo voltou para a divisão especial 
sendo campeão da Série B. Com certeza, 
para não correr risco no próximo ano, deve 
trocar uns sete a oito jogadores, e torcer para 
o Gatitto retorne em boa fase no gol.

O Vasco conseguiu se manter na Se-
gundona, mas ficou a seis pontos do rebai-
xamento. Muito preocupante para o próximo 
ano. Pior, que vai faltar dinheiro para trocar 
o elenco e o técnico.

O Flu continua na luta pela vaga direta 
na Libertadores, agora bem mais difícil, mas 
com boa possibilidade para ficar na fase pré 
Libertadores. Não pode vacilar agora no final 
do campeonato.

Na NBA o Golden State tem feito milagres, 
muito por causa do Cury. Esse cara desequi-
libra muito, e tem feito muitas mágicas para 
levar o time, ainda sem o excelente Thomp-
son, à liderança da Liga, até agora.

Acabando a Fórmula 1, ainda acredito 
muito que o Hamilton irá vencer esse ano. A 
temporada foi muito disputada,  com o Vers-
tappen liderando até agora, quando faltam 
duas provas, mas são apenas oito pontos.

Gil Baiano, aquele meu amigo do Clipper, 
aquele bar no Leblon, era a cara da revolta 
após a decisão: o técnico do Fla, se recusan-
do a falar o nome do Renato Gaúcho, não 
devia nem dormir no hotel hoje. Despediria 
ele no campo. Não entendeu nada do que 
é Flamengo  hoje em dia. Ainda acha que 
é aquela zona de antigamente... que venha 
alguém que seja profissional realmente.
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