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A equipe do jornal de Itaipava deseja a todos nossos leitores um

Feliz Natal e um 2022 repleto de paz, saúde e MUITAS conquistas!
Foto: divulgação

FIM DA NOVELA

TSE decide
pela posse de
Bomtempo

E

m um dos maiores embróglios políticos da história da cidade, que durou mais de um ano, na
quarta-feira (14) o Tribunal Superior Eleitoral definiu
as eleições de 2020, deferindo decisão favorável
ao candidato Rubens Bomtempo (PSB), vencedor
do pleito. Com ele assume também seu vice, Paulo
Mustrangi (Solidariedade). Bomtempo assumirá
pela quarta vez o Executivo Municipal. Página 03

Pagamento de passagem de ônibus
por aproximação de celular é ampliado

Previsões:

tarô, anjos,
numerologia
e o horóscopo
para o próximo
ano

Foto: divulgação

ESPECIAL
FIM DE ANO

A

s empresas de ônibus
seguem investindo
para agilizar e facilitar a
vida dos passageiros em
Petrópolis. A utilização
do celular como forma
de pagamento da
tarifa, presente nos
coletivos da Petro Ita e
Cascatinha, foi ampliada
às demais empresas.

Metaverso

Salmos
que trazem
proteção para
2022
Receitas
econômicas
para as suas
ceias
Veja nas páginas
02, 04, 05, 08 e 11
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u acontecendo
Espaço Claro oferece
experiência no
mundo virtual durante
o Natal Imperial

Clima de Natal marca
abertura do Petrópolis
Gourmet
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Fim De Ano

LELAHEL: O ANJO REGENTE DE 2022

O

próximo ano
será regido pelo
anjo Lelahel, correspondente ao número
6 da numerologia.
Sua energia vibra na
direção da cura através da organização
e da beleza harmônica, sem deixar de
passar pela honestidade e justiça. Em

outras palavras, que
Lelahel tem o potencial de tornar o ano
de 2022 um ano de
consolidação de estruturas psíquicas e
físicas.
Um dos princípios
deste anjo é o de conter em si o “espelho
da alma”, o que nos
leva a importantes

O "cheiro de fim de ano" existe,
e a neurociência explica!

O

último mês do ano
é também um mês
repleto de nostalgia que
remete a surpresa, novidade, amor, paz e recomeço. São as duas
datas, Natal e Ano Novo,
que fazem com que o
mês de dezembro tenha
características únicas,
que para muitas pessoas
ultrapassam o sentir: o
último mês do ano tem
seu próprio jeito de ser
visto, sentido e até mesmo o seu próprio cheiro,
será mesmo?
Mais do que sentimentos relacionados,
a neurociência explica
de onde vem esse sentimento de que, tudo
nesta época do ano, é
diferente.
Cheiro de Natal e
cheiro de Ano Novo...
será?
Os cheiros são moléculas percebidas por
células especializadas
localizadas no alto da
cavidade nasal - os neurônios quimiorreceptores
olfatórios. Temos cerca
de 10 milhões deles.
E por que afinal de
contas ligamos alguns
cheiros com determinadas situações? Segundo
Livia Ciacci, neurocientista do Supera – Ginastica para o cérebro,
o córtex piriforme é
responsável pela per-

EXPEDIENTE:

cepção consciente dos
aromas e o córtex entorrinal se projeta para
o hipocampo, onde além
da consolidação da memória olfativa, também
ocorre a ligação com o
sistema límbico - a área
das emoções. “Podemos
concluir que os cheiros
têm conexão direta com
o processamento das
emoções e das memórias, afinal, diferente dos
outros sentidos que passam primeiro pelo julgamento crítico, os odores
chegam diretamente no
sistema límbico - a área
das emoções”, detalhou.
Então a resposta é
sim: o cheiro de fim de
ano existe! “Desde que
a pessoa tenha associado a data a aromas
específicos. Se alguém
memoriza o cheiro de
panetone ligado ao fim do
ano, todas as vezes que
sentir o cheiro vai evocar
as memórias de fim de
ano, ou então o contrário,
quando chega o fim de
ano, o ambiente faz com
que ela se recorde do
cheiro”, lembrou.
É possível perceber
esse fenômeno mais facilmente quando observamos as estratégias
de marketing usada por
grandes varejistas como
forma de atrair o consumidor por suas emoções

autorreflexões e introspecções, em busca
da nossa verdadeira
essência. Por conta
disso, o ano de 2022
poderá ser propício às
terapias, afinal, este
é o anjo que melhor
representa a cura através da luz divina.
Além disso, ele ajuda na cura de doenças

“O cheio de ‘shopping’ é,
na verdade, óleo essencial. Cafeterias espalham
cheiros de guloseimas,
decorações natalinas
são perfumadas. Tudo
nesta época especialmente contribui para nossas memórias olfativas
que vão se firmando com
o passar dos anos”, detalhou a neurocientista do
Supera – Ginástica para
o cérebro.
A infância no Natal
Quando falamos de Natal, algumas lembranças
são especialmente marcantes. Biologicamente
a infância e adolescência são fases da vida
em que exploramos o
ambiente com maior
intensidade, e com isso,
armazenamos informações importantes para a
sobrevivência, e dentre
elas, os cheiros. O Núcleo de Neurociências
do Instituto de Ciências
Biológicas da UFMG realizou algumas pesquisas
para explicar como os
cheiros se vinculam a
diferentes lembranças
e direcionam o comportamento. O estudo
identificou entre outras
coisas que a serotonina
(importante neurotransmissor que modula o
humor), quando liberada
no bulbo olfatório, modifica a representação
neuronal dos odores,
atribuindo significados
àquela memória olfativa.

mentais, como depressão e ansiedade, justamente por ter forte
influência no campo
cognitivo, o que também pode ajudar a
desempenhar funções
intelectuais e artísticas. Neste ano, portanto, com a força de
Lelahel mais intensa,
as atividades voltadas
para o campo cognitivo
serão levadas a seu
grau máximo e devem
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ser aproveitadas da
melhor forma!
O anjo Lelahel, por
compreender tudo o
que se relaciona com a
psique, também auxilia
na interpretação dos
nossos sonhos, tornando as mensagens
mais claras, principalmente os sonhos de
valor espiritual, sendo
a ponte para nos colocar em conexão com o
plano divino.

SALMOS PARA PROSPERIDADE

or meio dos cânticos dos Salmos, você será capaz de compreender o verdadeiro
significado de uma vida próspera. Esqueça apenas o sucesso profissional ou acumular bens materiais; a abundância deve acontecer em sua vida.
“Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu.
Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora.
Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora?
Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro!
Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito entre as tendas de Quedar!
Há muito que eu habito com aqueles que odeiam a paz.
Eu sou pela paz; mas quando falo, eles são pela guerra.”

“Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia
dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por
todos os que nelas tomam prazer.
A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre.
Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas; piedoso e misericordioso é
o Senhor.
Deu mantimento aos que o temem; lembrar-se-á sempre da sua aliança.
Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios.
As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre; e são feitos em verdade e retidão.
Redenção enviou ao seu povo; ordenou a sua aliança para sempre; santo
e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; bom
entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos; o seu louvor
permanece para sempre.”
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projeta aumento
Tse defere pedido e Bomtempo assumirá Sicomércio
nas vendas de final do ano
Prefeitura de Petrópolis pela quarta vez O
Foto: Divulgação

Demétrio do Carmo

P

or 4 votos a 3, o
Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), determinou que o candidato Rubens Bomtempo
(PSB), vencedor das
eleições de 2020, assuma o cargo de prefeito
de Petrópolis.
A sessão que decidiu os rumos políticos
da cidade começou por
volta das 19h20 da terça-feira (14) e terminou
com o voto decisivo
do Presidente do TSE
Luis Roberto Barroso,
que votou pelo deferimento da candidatura
de Bomtempo. Acompanharam Barroso ainda os ministros Mauro
Campbell, Benedito
Gonçalves e Alexandre
de Moraes, que fez um

veemente discurso a favor da sentença favorável
ao político petropolitano.
Moraes havia pedido
vistas, durante o julgamento ocorrido no dia

03 de agosto, alegando o
surgimento de novos fatos
no processo.
Contra o deferimento
votaram os ministro-Relator Sérgio Banhos, Car-

Pagamento de passagem por proximação
de smartphones é ampliado em Petrópolis

A

s empresas de
ônibus seguem
investindo em tecnologia, proporcionando mais agilidade e
facilidade aos passageiros que utilizam o
transporte público em
Petrópolis. A partir de
agora, a utilização do
celular como forma
de pagamento da tarifa, presente em todos
os coletivos da Petro
Ita e Cascatinha, foi
ampliada às empresas
Cidade Real, Cidade
das Hortênsias e Turp
Tr a n s p o r t e . P a r a o s
ônibus que ainda não
possuem a tecnologia,
o pagamento da tarifa
acontece pelos meios
tradicionais, através
de dinheiro ou cartão
Riocard Mais.
To d o s o s ô n i b u s
q u e p o s s uem o s elo
rosa “Aceita Cartão
Digital” no para-brisa

dos coletivos, passam
a contar com a transação por aproximação.
Para utilizar o recurso,
basta o cliente baixar o
App “Cartão Digital +
Valida Mais”, em um
aparelho celular com
sistema operacional
Android, que tenha a
tecnologia NFC instalada, para que seja
possível a comunicação entre o celular e o
validador do ônibus.
Inovador e seguro,
o Cartão Digital passa
a ser o primeiro do país
com caráter multimodal. Com ele, é possível comprar e validar
créditos de passagem
no próprio aparelho,
tornando mais ágil e fácil o acesso ao transporte público. O aplicativo
“Cartão Digital – Valida
Mais” está disponível
gratuitamente na loja
Google Play.

O uso do Cartão
Digital é simples e
fácil. Com o aplicativo já instalado no
celular, o cliente dá os
primeiros passos com
a a j u d a d o To m a i s ,
o assistente virtual
da Riocard Mais. Por
lá, o usuário recebe
informações sobre os
serviços disponíveis, é
orientado a preencher
um cadastro com dados
básicos e alertado para
a criação de uma senha
segura para acessar e
usar o aplicativo. Após
passar pelas etapas de
validação, já é possível solicitar a criação
do Cartão Digital, estabelecendo um PIN
que será utilizado para
autenticar cada compra
de crédito de passagem. Antes de usar o
App, é necessário verificar se a função NFC
está ativada no celular.

los Horbach e Edson
Fachin.
Com o fim da novela, após um ano de
suspense e reviravoltas
jurídicas, agora o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deve diplomar Rubens para o
cargo executivo municipal, assim que for comunicado da decisão.
A chapa formada
por Rubens Bomtempo
e Paulo Mustrangi obteve 55,18% dos votos
(64.907) no segundo
turno das eleições municipais, realizadas no
dia 29/11/2020.
Esta será a quarta vez que Bomtempo
comandará a cidade:
ele esteve à frente do
Executivo Municipal de
2001 a 2004, de 2005 a
2008 e de 2013 a 2016.

Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio) estima
que as vendas de final de
ano tenham um aumento
de 10% a 15% com relação
ao ano passado. Enquanto
em 2020, os consumidores
utilizaram mais os meios
digitais para a escolha dos
presentes, este ano com o
avanço da vacinação e com
os setores funcionando
normalmente, a percepção
do Sindicato é de que o
movimento nas lojas físicas seja maior.
Uma pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ)
feita com 503 consumidores do estado do Rio de
Janeiro, entre os dias 26 de
novembro e 1º de dezembro mostra que a maior
parte dos pesquisados respondeu que se dividirão
entre lojas físicas e on-line
(48,9%), só física (28,9%)

e somente online (22,2%).
Ainda de acordo com a
pesquisa do IFec RJ, cerca
de 56,5% dos consumidores pretendem presentear
alguém no Natal, o que representa aproximadamente
que 7,8 milhões de pessoas
têm a intenção de comprar
presentes. .
Entre as opções de presente preferidas estão: lembrancinhas (46,1%), roupas (46,1%), brinquedos
(31%), calçados, bolsas e
acessórios (26,8%), perfumes e cosméticos (22,5%),
eletrônicos (16,9%), livros
ou ebooks (12,7%), eletrodomésticos (11,6%) e joias
e bijuterias (8,1%).
As lojas dos polos de
moda da Rua Teresa e adjacências, Rua 16 de Março
e Rua do Imperador estão
autorizadas a funcionar em
horários especiais das 8h às
22h, desde que atendendo as
determinações trabalhistas.
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A pedra
do Ano é a
Apatita Azul!

A

pedra Apatita é conhecida como o cristal da
intuição e iluminação. Apresenta altas propriedades
curativas, além de contribuir
para a saúde espiritual,
eliminando os bloqueios
emocionais e amenizando os
nossos pensamentos mais
pesados.
A Apatita Azul é uma purificadora do campo áurico,
especialmente do campo
mental. Tem uma energia
animadora, nos ajuda a ganhar uma percepção mais
elevada das situações e a
nos expressar de maneira
clara e verdadeira. Traz lucidez e fé na vida. Uma pedra
do elemento Ar que tem o
poder de limpar e ativar o 6º
Chakra Frontal.
Como energizar
Para recarregar sua
força, deixe a sob o Sol
por 10 minutos no máximo,
pois ela é sensível a luz e
pode perder a sua cor se for
exposta por muito tempo.
Deixe a também sob a Luz
da Lua por cerca de 4 horas
para equilibrar suas forças
espirituais

Fim De Ano
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O ano de Mercúrio: saiba mais
sobre o planeta regente de 2022
planeta regente do Ano de
Além disso, Mercúrio favorece
O
2022 será Mercúrio, cuja ener- novas conexões de trabalho, amigia simbolo da comunicação, zades e romance. A comunicação
movimento, criatividade e está
ligado com trabalho e estudos
porque influencia na forma como
absorvemos as informações à
nossa volta. Regente de Gêmeos e
Virgem, o astro representa a racionalidade, seja como criatividade
ou planejamento.
Com isso, o ano de 2022 traz a
oportunidade de se aprender coisas
novas, se conectando com novas
informações que realmente sejam
favoráveis para seus objetivos.
Será um ano bastante movimentado, possibilitando aberturas para
novas oportunidades de empregos,
estudos e muitas mudanças em
todos os aspectos da vida.

estará em alta, movimentando
oportunidades de trabalhos para
os setores de comunicação e saúde. Se você deseja voltar a estudar
ou se atualizar na sua área profissional, 2022 será perfeito para isso.
Tomando os devidos cuidados, o ano de Mercúrio será um
ano repleto de oportunidades e
portas abertas para mudanças
radicais na vida, principalmente,
tratando-se de estudos e trabalho.
Atente-se aos seus objetivos para
não dispersar e querer fazer mil e
umas coisas ao mesmo tempo.
Faça uma lista de prioridades com
seus objetivos e propósitos para
ter sucesso nas suas realizações.

Horóscopo chinês 2022:
saiba o que esperar do ano do Tigre
O

ano lunar chinês regido
pelo Tigre começa no dia
1º de fevereiro de 2022, em
um período em que todos
estamos cansados de
restrições, imposições
e da falta de controle
sobre nossas vidas e
nossas escolhas. Com
todos os signos do zodíaco
exaustos de indefinições, um
ano regido pelo Tigre pode impulsionar a revolta, uma forte necessidade de retomada da liberdade
e de nosso direito de ir e vir.
Desde 2020, vivemos sob uma
vibração diferente, que nos convidou à reflexão, ao confinamento
interno, à mudança de hábitos e
a padrões de limite, logicamente,
indesejáveis, mas necessários.
No entanto, o planeta continua
focado na forma que utilizamos os
recursos naturais, como temos explorado os animais, a necessidade
de mudanças nos paradigmas
econômicos e políticos.
Na astrologia ocidental, temos
vivido a luta entre Urano, o planeta
que representa o futuro, e Satur-

no, que representa o passado. Na
astrologia chinesa, com um 2022
regido pelo Tigre, vivemos também
a briga entre passado e futuro e
podemos contar com uma espécie
de intensificação dessa tendência.
O Tigre representa a liberdade,
defende com unhas e dentes sua
autonomia e independência nas
ações e no pensamento, quer re-

cuperar o que foi perdido no
conservador ano do búfalo.
O Tigre é um revolucionário,
que não vibra no meio termo:
para ele é 8 ou 80.
O que nos salva, é que o Tigre
é idealista; ele sempre luta por um
ideal maior, que visa o bem de
toda humanidade ou coletividade,
pensando sempre em mudanças
positivas. É nos anos do Tigre
que a humanidade costuma
dar grandes passos no caminho de sua evolução. O ano
de 2022 é um ano de Tigre/
água, o que nos trará uma forte capacidade de subjetividade
e flexibilidade.
Portanto, 2022 promete ser
um ano extremamente interessante com a regência do Tigre,
que pode nos trazer sensibilidade
e vontade para começarmos a
verdadeira transformação em direção a um novo paradigma social.
É para essa transformação que a
astrologia ocidental e oriental nos
direciona, tanto através da tensão
entre Urano em Touro e Saturno em
Aquário, quanto em um ano regido
pelo Tigre.
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A Pandemia em 2022
odem haver avanços em relação a novos tratamentos e
maior potência nas vacinas, mas
o próximo ano ainda vai exigir
cuidados preventivos e atenção
à pandemia.
No segundo semestre, com
regência da Morte, pode, sim, aumentar a incidência de mortes. No
entanto, não será nada próximo ao
que foi 2020 e 2021. Embora não
seja um ano catastrófico, ainda
assim, será um ano de transição.
Tudo deve finalmente de fato melhorar em 2023.

Previsões do Tarot para 2022 P
O

s Enamorados é a carta de
Tarot para 2022. Como regente do ano, o sexto Arcano maior
do Tarot é uma carta de beleza,
enamoramento, amor, afetividade
e alegria. Mas também é uma carta de escolhas, o que obrigará as
pessoas a lidarem com dúvidas e
desejos — como o de voltar a encontrar as pessoas, mesmo sem o
fim de fato da pandemia.
Além da carta do Ano, a dupla
considera mais duas cartas, a de 1º
de janeiro, A Justiça, e a de 31 de
dezembro de 2022, A Morte, como
auxiliares para entendermos o ano.
Relacionando Os Enamorados
com A Justiça e A Morte você poderá entender melhor o primeiro e o
segundo semestres com previsões
para amor, carreira e dinheiro, saúde e claro, a pandemia.
2022 é um ano de escolhas
carta de Tarot para 2022 fala de
coletividade e simboliza aproximação. É uma carta de celebração,
felicidade, encontro e vontade de
estar junto de outras pessoas, de
trocar ideias e afeto.

A

O amor em 2022
erá o ano do amor, segundo
o Tarot para 2022. Um ano
de "quem procura, acha". Afinal,
a carta do ano fala de encontros.
Para quem não tem um compromisso sério, a procura pode aumentar. Conhecer pessoas e ir a
encontros poderá ser algo muito
frequente em 2022. Além disso,
Os Enamorados é um Arcano a
pé, ou seja, pode vir de tudo portanto, o discernimento terá de
ser treinado, tanto em relação à
maneira como se relaciona quanto com quem se relaciona.

S

Trabalho com o Tarot
para 2022
mensagem da carta de Tarot
para 2022 é de que este é
um ano de transição. O trabalho
informal já se encaminha novos
tipos de empregos, que surgiram
por conta dos condicionamentos
da pandemia.
A grande questão em 2022 será
descobrir aquilo que você gosta
dentro do seu atual trabalho ou
fora dele, buscando por algo que

N

as previsões ciganas
para 2022, novamente,
teremos 2 cartas regentes:
As Nuvens (6) e O Caminho (22). Combinadas,
indicarão a possibilidade
de dificuldades (mais algumas, mas tenha calma)
diante de uma escuridão

A

A

BARALHO CIGANO 2022

Mais consciência
o mesmo tempo em que Os
Enamorados mostra reunião
de pessoas, não se trata apenas
de um encontro físico. O distanciamento social trouxe novos modelos de trabalho e novas formas
de se relacionar, mas que não
haviam se tornado conscientes,
elas passam a ser mais entendidas agora.
A comunicação também
será especialmente importante
em 2022. Como Os Enamorados colocam desejo acima da
razão, o entendimento do que
se diz ou escreve pode ser
comprometido.

dê prazer e que encante outras
pessoas. Pode ser um ano muito
bom para a área de marketing e
publicidade, uma vez que Os Enamorados é um Arcano do desejo,
do encanto e da conquista.

dos pensamentos e, principalmente, das escolhas.
Você poderá encontrar incertezas ao longo da sua
jornada, já que a visão sobre a realidade; sobre o que
realmente está a um palmo
de distância, se encontra
turva, deturpada.
E isso se aplica a todas
as áreas da vida: no amor,

no profissional e até mesmo na questão política do
país, considerando que
2022 será um ano eleitoral.
Pandemia
A partir do segundo semestre de 2022 a pandemia
será amenizada em 80%.
Não só no Brasil, mas na
maior parte do planeta.
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acontecendo

Clima de Natal marca abertura
do Petrópolis Gourmet

Divulgação

Rede Armazém do Grão conquista
Prêmio Abrappe 2021

A
E

m um clima de descontração e espírito natalino, o Petrópolis
Convention & Visitors
Bureau realizou no dia
03/12 a abertura oficial
da 21ª edição do Petrópolis Gourmet, um dos
cinco maiores eventos de
gastronomia do país. Com
a presença do prefeito
interino Hingo Hammes
na abertura, o festival,
que iniciou atividades no
Parque de Exposições em

N

Itaipava, segue até o dia
19 /12, nos 25 bares e restaurantes participantes.
A solenidade teve
ainda a participação dos
deputados federais Hugo
Leal e Daniel Silveira,
Samir El Ghaoui e Charles Rossi, secretários de
Turismo e de Cultura,
Marcio Salles, diretor-presidente da Águas do
Imperador, Representando o Sesc-RJ, também
parceiro no evento, o

presidente do Sicomércio, Marcelo Fiorini, e
ainda os vereadores Junior Coruja, Marcelo
Lessa, Eduardo do Blog
e Gil Magno e teve a
presença da presidente
do Conselho Municipal
de Turismo, Luciana Viveiros e o presidente do
MercoSerra, Luiz Fernando Gomes.
Informações sobre o
evento:www.petropolisgourmet.com.br.

Natal Imperial em Itaipava

a manhã do dia 05/12 , o prefeito
interino Hingo Hammes participou
de atividades do Natal do Sesc, que faz
parte da programação do Natal Imperial
2021. Ao lado do treinador da equipe de
vôlei do Sesc Flamengo, Bernardinho
(foto ao lado), acompanhou o treinamento ministrado pela equipe profissional feminina a adolescentes de clubes da
cidade como o Palmeira e Petropolitano,
além de projetos como o da Comac e
C3. Estar ao lado do Bernardinho e da
equipe de vôlei do Sesc Flamengo foi,
para a garotada, uma experiência única
e fascinante.
Um dia especial também para as jogadoras que ajudaram a passar um pouco
de conhecimento para as futuras atletas.

Divulgação

rede Armazém do Grão, de Petrópolis, foi a grande vencedora da
categoria “Sustentabilidade”, na etapa
nacional do Prêmio Abrappe 2021,
promovido pela Associação Brasileira
de Prevenção de Perdas. O prêmio, conquistado pelo estado e por Petrópolis,
foi entregue ao controller da empresa,
Gabriel Juliace Magalhães, que representou toda a equipe Armazém do Grão,
envolvida no case de projetos premiado,
no último dia 30 de novembro, durante
o evento realizado em São Paulo.
O prêmio na categoria Sustentabilidade foi concedido ao case do Armazém
do Grão que englobou quatro temas:
“Book de informações gerenciais”;
“Área de trabalho padrão”; “Projeto
acompanhamento de validade” e “Pro-

O
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dutos doados que não podem ser comercializados”. Para o Diretor-presidente da
rede, Antoane Correa, o prêmio é um reconhecimento das ações promovidas por
toda equipe Armazém do Grão, visando
a qualidade dos serviços e dos produtos
oferecidos á população em todas as lojas.

Professor de squash lança livro

professor de squash do Clube
Campestre de Nogueira, o associado Marcelo Abelheira, lançou, o
seu mais recente trabalho editorial: o
livro “Como jogar squash”, do qual é
coautor ao lado de algumas grandes
referências nacionais da modalidade.
Sobre o livro, que é pioneiro no tema
em âmbito nacional, Abelheira explica
que o trabalho busca abordar o esporte
de forma bem básica e ilustrativa, com
foco no iniciante. A publicação traz
noções básicas de técnicas de jogo,
posicionamento, além de outras instruções de aspecto técnico, físico e tático.
As fotos que ilustram o livro foram feitas pelo fotógrafo e associado
Tiago Corrêa nas quadras do Clube
Campestre, inclusive a imagem de
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capa. Quem tiver interesse em adquirir
o livro, pode fazer contato pelo instagram @comojogarsquash ou pelo
whatsapp (24) 98857-2221.
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Espaço Claro Metaverso oferece experiência
no mundo virtual durante o Natal Imperial

O

Espaço Claro Metaverso,
instalado ao lado da Casa
do Papai Noel, na sede da prefeitura de Petrópolis, oferece
para os visitantes a experiência
de entrar no mundo virtual. Através de um óculos de realidade
virtual, é possível estar em um
edifício futurista e customizado
de dois andares, exposições de
galerias virtuais, com vídeos
institucionais da operadora e
playlists especiais do Claro Música. Além disso, através de um
QR-Code, a pessoa terá acesso
a um NFT (sigla em inglês para
non-fungible token) com obras
em homenagem a empresa de
telefonia, de forma totalmente
gratuita.
“O metaverso é um negócio
que tem movimentado milhões,
impulsionado sobretudo pela
economia das criptomoedas
e a mudança cultural durante
a pandemia. Este movimento
que está acontecendo com
as artes já ocorreu em diversos outros segmentos, onde
inovação e tecnologia trazem
oportunidades e mudanças”,
ressaltaou Steffen Daueslberg,
CEO da Dellarte.
“Pela primeira vez no Brasil, uma operadora aposta em
uma experiência envolvendo
metaversos e NFTs. A inovação está no DNA da Claro e é
um orgulho levar este marco
para Petrópolis, uma cidade
altamente conectada e referência em tecnologia. O Espaço
Claro Metaverso chega para
deixar o Natal Imperial 2021
ainda mais especial. É o nosso
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toque tecnológico na tradicional
celebração natalina”, explicou
Michelle Nemer.
“Além de promover a imersão no mundo 3D, as pessoas
podem ter acesso a um NFT totalmente gratuito. Isso é um dos
pontos mais bacanas do nosso
stand”, explicou Fábio Pinto,
gerente comercial da Metaverso
Agency, parceira da Dellarte na
elaboração do espaço. “Podemos dizer que o NFT é uma obra
de arte no mundo virtual. A pessoa pode guardar esse material
com ela ou colocar no mercado
para a venda. Através do metaverso, a gente consegue trocar
as criptosmoedas da venda em
dinheiro real”, concluiu.
Iniciado no dia 2 de dezembro, o Natal Imperial 2021 tem
programação cultural gratuita
até 9 de janeiro em Petrópolis.
São mais de 300 atrações e mil
artistas em cena, em 18 locais
diferentes, incluindo o Centro

e os distritos. Será possível
prestigiar 12 concertos de
orquestras, 15 apresentações
de corais e, ainda, concertos
e recitais no Museu Imperial.
Juntos, o Natal Imperial e
Natal Sesc RJ vão gerar mais
de mil empregos diretos e indiretos, movimentando mais de
R$ 200 milhões na economia
da cidade.
A programação completa
do Natal Imperial está disponível no site oficial do evento
(www.natalimperial.com.br).
Mais informações no Disque
Turismo de Petrópolis: 0800
024 1516 e WhatsApp (24)
2237-3321. De segunda a sábado e feriados, das 9h às 17h,
e aos domingos, das 9h às 14h.
A edição de 2021 do tradicional
evento natalino é patrocinada
pela Claro e realizada pela
Prefeitura, Governo do Estado
(por meio da Lei de Incentivo à
Cultura) e a Dellarte.
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NUMEROLOGIA

OS SIGNOS EM 2022
Confira a previsão
dos astros para cada signo
no próximo ano

O

Áries - Áries tem um ano super
importante para viver em 2022
com foco bastante voltado para
sua carreira profissional. Viagens
bacanas podem surgir, mas cuidado com sua impulsividade e
impaciência.
Touro - Este é um ano importante
para você de Touro construir networking. No trabalho, questionamentos podem surgir e você pode
perceber que quer algo novo.
Pode haver sobrecarga, estresse
e insônia. Atenção!
Gêmeos - Este será um ano excelente para a vida profissional
de quem é de Gêmeos. Você
também terá a oportunidade de
planejar projetos de longo prazo.
O seu desafio no ano vai ser conciliar descanso e trabalho.
Câncer - Relacionamentos amorosos, profissionais e amizades
estão em destaque para quem
é de Câncer em 2022. A forma
como você dá e recebe afeto, e
até que ponto você está sentindo
prazer estarão em evidência.
Leão - O dinheiro e os bens de
pessoas terceiras tendem a ser
destacados em 2022 para quem é
de Leão. Problemas sobre família
e trabalho ficam em evidência
nos quatro eclipses que ocorrem
no ano.
Virgem - Este é um ano para
quem é de Virgem refletir se as
relações estão equilibradas ou
não, principalmente. Até que
ponto você está se doando em
excesso para a outra pessoa?
Libra - Este é um ano muito promissor em termos de parcerias,
contratos e negociações para
quem é de Libra. Mas trabalho,

Fim De Ano

rotina e saúde também ganham
evidência na sua vida neste ano.
Escorpião - Dois eclipses neste
ano acontecem no signo de Escorpião e você pode ver sua personalidade e seu corpo e sobre
suas parcerias em destaque pelo
fenômeno de maio e outubro.
Sagitário - O ano de Sagitário
pode ser dividido em duas partes: uma com foco em família
(ótimo para quem tem planos
sobre filhos) e outra com destaque para os seus romances,
lazer e prazer.
Capricórnio - Este pode ser
um ano de crescimento, mas
também sobrecarga! E as retrogradações do ano podem
desencadear forte desaceleração na sua vida. Também pode
acontecer necessidade maior
de mudança
Aquário - Se você quer se consolidar como autoridade diante
do mundo, ou seja, na área que
você quiser e se posicionar, este
é o ano! Também é ótimo para
mudar os sistemas de dentro
para fora.
Peixes - Júpiter é o regente de
Peixes e vai ficar no seu signo
durante boa parte do ano, trazendo muita sorte e oportunidades. Tudo o que você plantar em
2022 crescerá pelos próximos
12 anos.

número 22 está associado à
construção de bases, por isso,
o foco geral do próximo ano será
reconstruir nossas vidas e voltar à
normalidade.
A energia do 22 é muito voltada
para o trabalho, então, nesta área,
quem estiver disposto a dedicar
e trabalhar encontrará sucesso e
reconhecimento.
No entanto, será preciso tomar
cuidado para não deixar essa energia te dominar e você ficar somente
focada em trabalho, deixando todas as demais áreas da sua vida
de lado. É preciso encontrar um
equilíbrio.
Por outro lado, o ano 2022 é
composto por dois números, 20 e
22. O número 20 traz a energia da
oposição, o que temos visto muito,
principalmente em temas políticos.
Como o 20 ainda irá influenciar nossas vidas por muito tempo, temos que aprender a lidar
melhor com esses pensamentos
extremos.
O conselho da numerologia
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para o ano de 2022 é para fazermos a nossa parte para encontrar
junto aos outros um denominador
comum, um ponto de intersecção
de ideias que seja interessante
para todos, em todas as esferas
da nossa vida.
Além da composição dos números 20 e 22, o próximo ano também sentirá fortemente a vibração
do número 2, que aparece três
vezes, e uma pequena influência
do número 0.
O número 2 fala sobre dualidade, equilíbrio, adaptabilidade, fé,
confiança, cooperação e diplomacia. Esse também é o número do
amor, da família e das parcerias.
Já o número 0, além de amplificar e intensificar a energia do 2,
traz crescimento espiritual, unidade e totalidade.
O conselho dessa combinação
de números é para que a gente
preste mais atenção aos detalhes,
dedicação e paciência. Somente
assim conseguiremos realizar os
nossos sonhos.

JORNAL DE ITAIPAVA
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Farmácias

Materiais de Construção

Serviços e Variedades

Serviços e Variedades
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Temporada acabando, faltando ainda a decisão da Copa do Brasil,
e os times já se preocupando com o próximo
ano. Muita coisa deverá
mudar! Vamos ver se
aparecerá dinheiro para
os clubes.

O Botafogo vai ter que
mudar muito para passar
22 com tranquilidade no
Brasileirão. Não dá nem prá
falar em manter a base, a
mudança tem que ser muito
grande.
O Flamengo ainda está
atrás de um técnico com capacidade para dominar os craques
que tem, coisa que desde o
técnico Jesus, nenhum outro
conseguiu. Alguns reforços são
pedidos pela torcida, e realmente já está na hora de mudanças,
mas mantendo a ótima base.

O Flu se classificou
para a primeira fase da Libertadores, e também tem
que mudar várias posições.
Não dá mais prá ficar esperando que o fred resolva
alguma coisa. O tempo dele
já passou.

O Vasco vai ser o de
maior dificuldade. Continuar
na Segundona vai fazer ter
menos verba para investir
e pior: alguns times muito
organizados caíram, e estarão na briga de acesso no
ano que vem... Vai ser muito
difícil subir.
No mais não deve haver muita mudanças, com
o Flamengo, Atletico-MG
e Palmeiras disputando os
primeiros lugares dos campeonatos no próximo ano.
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Sensacional a final da
Formula 1. Hamilton foi ultrapassado na última volta,
de forma discutível, mas
com muita potência pelo
Max Vestarpen. O Max merecia o campeonato, mas
o Hamilton não merecia
perder a última prova, que
decidiu o título.
Basquete do Fla dando
show na Copa América, e
na NBB. Tudo na realidade
é preparativo para a disputa
do Mundial, em fevereiro

próximo, na Turquia, Vai
rumo ao Bi mundial.
Por falar nisso, os únicos clubes que tem título
mundial no futebol e basquete são Flamengo, Real
Madrid e Barcelona.
Feliz Natal e ótimo Ano
Novo prá todos leitores e
seus familiares. Depois de
tantas doses de vacinas,
merecemos viver um mundo
mais próximo do normal, sem
tanto terror e pressão política..

PIADAS
DE NATAL

OPORTUNIDADE ÚNICA
Seja sócio do Itaipava Tênis Clube
e fique isento de taxa de manutenção
por 05 meses.
Mais informações (24) 2222 2019
(24) 98839-7916
A MAIS COMPLETA INFRAESTRUTURA EM ITAIPAVA
PARA EVENTOS EM GERAL

CASAMENTOS
FORMATURAS
CONFRATERNIZAÇÕES

O ITAIPAVA TÊNIS CLUBE
DESEJA A TODOS UM FELIZ NATAL
E PRÓSPERO ANO NOVO

ITAIPAVA TÊNIS CLUBE - Estrada das Arcas s/n,
Santa Mônica - Itaipava - Petrópolis - RJ
Tel. (24) 2222-2019 | e-mail: itc@compuland.com.br

Dois cachorros estavam passando por uma
praça onde costumam
ir todos os dias. A
árvore principal da
praça estava toda
iluminada com decorações de Natal. Um
dos cachorros diz
para o outro:
— Olha só! Finalmente
colocaram luz no nosso
banheiro!
***
Perto do dia de Natal,
um homem foi preso.
Na delegacia o delegado então perguntou:
— Do que o senhor é
acusado?
— De fazer as compras de Natal antes
do tempo.
— Mas isso não é crime nenhum! Com que
antecedência estava
fazendo as compras?
— Antes da loja abrir!

***
A professora pergunta
ao menino Joãozinho o
que quer ser quando
for grande. O menino
responde:
– Quero ser Papai
Noel!
Espantada pergunta a
professora:
– O Papai Noel?! Mas
por que?
Explica o Joãozinho:
– Ora! Ao menos assim
só trabalharia uma vez
por ano…
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ECLIPSES 2022: DATAS E SIGNOS
DO FENÔMENO SOLAR E LUNAR

Fim de ano: confira receitas
econômicas para compor as ceias

Salpicão de repolho

S

ão quatro eclipses em 2022: dois eclipses solar e dois lunares. O
eixo astrológico dos fenômenos neste ano será Touro-Escorpião. Os
eclipses estão dentre os fenômenos astronômicos que mais despertam
curiosidade. Imagine o impacto que a ocultação do Sol ou da Lua causava
no passado, especialmente quando o eclipse era total.Como o eclipse
pode estar ligado a inícios de situações de crise, o fenômeno pode ser
potencialmente complicado para circunstâncias que envolvam algum tipo
de dependência.
Por isso, o período de um eclipse pede mais cuidado. Astrologicamente, sugere-se que comportamentos imprudentes sejam evitados, a
menos que você tenha aquilo que se chama de plano de contingência
para lidar com imprevistos.
Devido ao aumento da tensão emocional, pode ser uma boa época
para procurar por terapia e aconselhamento. No entanto, tudo é mais
delicado, também. É como se o inconsciente estivesse em ebulição e as
coisas não ficassem totalmente claras.
DATAS DE CADA ECLIPSE EM 2022
Tipo de Eclipse em 2022

Hora e Data		

Signo		

Ingredientes: 1 repolho verde pequeno (ou ½ grande), 1 cenoura, ½ xícara
(chá) de uvas-passas brancas, ½ xícara (chá) de maionese, ¼ de xícara
(chá) de vinagre de vinho branco, 1 ½ colher (chá) de açúcar, 2 colheres
(chá) de sal.
Ingredientes: Corte o repolho ao meio, e as metades em fatias finas. Transfira
para um escorredor e lave bem sob água corrente. Coloque o escorredor
sobre uma tigela, tempere o repolho com sal, açúcar e misture bem. Deixe
descansar por 10 minutos enquanto separa o restante do ingredientes – assim o repolho libera o excesso de água e fica mais macio. Enquanto isso,
separe os outros ingredientes. Descasque, passe a cenoura na parte grossa
do ralador e transfira para uma tigela.
Passados os 10 minutos, pressione o repolho com as mãos para escorrer
bem e junte à cenoura. Acrescente a maionese, o vinagre, as uvas-passas
e misture bem. Prove e, se necessário, tempere com mais sal. Sirva a seguir. Dica: Se preferir, prepare a salada com antecedência e mantenha na
geladeira até a hora de servir.

Frango ou chester com legumes

Grau

Eclipse Solar		
'
17h28min 30/04
Touro		
10:28
Eclipse Lunar			1h14min16/05		Escorpião
25:17
Eclipse Solar			7h48mn25/10		Escorpião
02:00
Eclipse Lunar			8h02min08/11		Touro		16:00
OS SIGNIFICADOS DO ECLIPSE SOLAR E DO ECLIPSE LUNAR

N
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o eclipse lunar, a Lua é eclipsada. A Lua para a Astrologia tem a ver
com o passado e com o sentido de segurança, é isso que fica mais
precário nessa fase.
As pessoas ficam com mais medo e mais reativas. Saber desta maior
insegurança pode ser um importante diferencial para lidar com pessoas
e situações. O eclipse lunar também pode fazer as pessoas saírem da
sua zona de segurança (Lua).
Algo em que se apoiavam ou com o que contavam pode ser temporária
ou definitivamente alterado.
No eclipse solar, o Sol é que fica obscurecido. O Sol, na Astrologia,
rege o futuro e o poder de escolha. A Lua se sobrepõe ao Sol, por isto
eclipses solares podem trazer um retorno do passado.
Apesar de o eclipse ter uma atuação particularmente forte nas imediações da data em que ocorre, em Astrologia se diz que um eclipse ainda
tem cerca de seis meses para se manifestar em pequenos ou grandes
eventos, até que venha outro de mesma natureza (solar ou lunar), ocorrendo em novo grau, acionando a mesma casa ou não.

Ingredientes: 1 frango inteiro ou chester, sal, Pimenta do reino preta moída, 2
cebolas grandes, 3 copos de iogurte natural, 1 lata de cerveja clara puro malte,
Ramos de alecrim, 20 mini cebolas, 1 pimenta dedo de moça, 2 cabeças de
alho (de preferência, corte as pontinhas sem desmontar a cabeça), 1 cebola
grande inteira, 20 mini batatas, 2 cenouras em rodelas, talos de salsinha, 1
colher de sopa de manteiga em ponto pomada
Modo de preparo: Tempere o frango com sal e pimenta por dentro e por
fora. Recheie com as cebolas inteiras descascadas.Numa assadeira meio
funda e untada com azeite, forre com as cenouras metade das cebolinhas
descascadas, os talos de salsinha e a pimenta picada. Coloque o iogurte, a
cerveja, o alecrim e tampe a assadeira (vale alumínio com o lado brilhante pra
dentro). 5 – Leve ao forno em 180/200 graus até ficar macio. Retire a tampa,
pincele o frango com a manteiga, acrescente as batatas e o resto das mini
cebolas que vão cozinhar enquanto o frango doura. Se tiver secado todo o
líquido da assadeira, acrescente um pouco de água pra não grudar tudo no
fundo.Quando a casca estiver bronzeada, retire do forno e sirva.

Pudim de maria mole

Ingredientes: 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, 1 lata de
leite, 1 caixinha de maria-mole sabor coco, 1 xícara de água quente.
Modo de preparo: Dissolva a maria-mole na água quente. Coloque-a no
liquidificador e bata com o restante dos ingredientes, reserve. Derreta 1
xícara de chá de açúcar e caramelize uma forma. Despeje o pudim e leve à
geladeira por 2 horas para firmar. Em seguida, desenforme e sirva.
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