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Samir El Ghaoui é eleito 
vice-presidente do 

Conselho Serra Verde 
Imperial

u ACONTECENDO

Os trabalhos envolvem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na articulação com 
empresas e na concessão de incentivos fiscais, e a Secretaria de Obras, Habitação e Re-

gularização Fundiária, na delimitação dos lotes às empresas. O objetivo é que, em algumas 
semanas cinco empreendimentos se instalem no local.         Página 03
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Guapimirim:
paraíso verde na 
Serra dos Órgãos

PMP se movimenta para efetivar 
o Condomínio Industrial da Posse

M moradores de Petrópolis já podem contar com mais uma 
facilidade para pagar os impostos e as taxas municipais. 

A Prefeitura passará a receber os pagamentos via Pix. A no-
vidade vale para IPTU, ISS, ITBI e todas as taxas municipais.

A Variante Ômicron da 
Covid-19

Dr. Mauro Zambonni
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Impostos e taxas 
municipais já 

podem ser pagos 
através do Pix

Foto: divulgação
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Petrópolis terá primeiro Campeonato de Futebol de Botão
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

A VARIANTE ÔMICRON DA COVID-19

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

Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp

Os sintomas da Covid-19 
foram se modificando à 

medida que novas varian-
tes do vírus SARS-CoV-2 
surgiram desde o início da 
pandemia, em março de 
2020. Atualmente, circulam 
pelo mundo pelo menos 
cinco variantes, considera-
das mais transmissíveis e 
com maior risco de levar a 
casos de gravidade: alfa, 
beta, gama, delta e Ômicron. 
Nesta matéria abordaremos 
a variante Ômicron que é 
mais frequente no momento 
no nosso país. Esta variante 
surgiu na África do Sul, em 
novembro de 2021, e se 
espalhou rapidamente por 
vários países em todo o 
mundo. A grande preocupa-

ção com esta variante é o fato 
dela conter um número extre-
mamente alto de mutações 
do coronavírus. Já foram 
identificadas 32 mutações na 
chamada proteína S que os 
vírus usam para prender às 
células humana e infectá-las. 

Na variante delta, consi-
derada altamente infecciosa, 
foram encontradas oito muta-
ções. O número de mutações 
na proteína S não é uma indi-
cação exata do quão perigosa 
a variante pode ser, mas pode 
sugerir que o sistema imuno-
lógico humano pode ter maior 
dificuldade em combatê-la. 
Existem indicações que a va-
riante Ômicron possa escapar 
das respostas imunológicas 
do corpo humano.  

As infecções com a nova 
variante não necessaria-
mente são mais graves do 
que com as cepas anterio-
res. Mas há sinais de que 
a Ômicron se dissemina 
muito mais rapidamente 
que as demais cepas.  Ela 
se multiplica 70 vezes mais 
rapidamente nos brônquios 
humanos que as demais 
cepas.   Desde o surgi-
mento da versão original 
do vírus, os sintomas da 
Covid-19 considerados mais 
comuns são febre, tosse 
seca, cansaço e perda do 
paladar ou do olfato. Os 
menos comuns, mas tam-
bém relatados, são dor de 
cabeça, garganta inflamada, 
olhos vermelhos ou irritados, 
diarreia, erupção na pele 
ou descoloração dos dedos 
das mãos ou dos pés. Já os 
sintomas mais graves envol-
vem dificuldade de respirar 
ou falta de ar, perda de fala 

ou mobilidade, confusão 
mental e dor no peito.  

A Ômicron já corres-
ponde a 98,7% dos casos 
de covid no nosso país.  
Com o surgimento da va-
riante Ômicron, muitas 
pessoas estão preocupa-
das se as vacinas contra o 
coronavírus ainda vão ofe-
recer uma boa proteção. 
No entanto, vale ressaltar 
que ainda não existem tan-
tos estudos que cheguem 
a uma conclusão definitiva. 

A OMS afirmou que 
mais pesquisas são ne-
cessárias para descobrir 
se os atuais imunizantes 
oferecem proteção ade-
quada contra a variante, 
mesmo com os fabricantes 
desenvolvendo a próxima 
geração de vacinas. En-
quanto isso: usem másca-
ra, lavem as mãos, não se 
aglomerem. E lembrem-se 
a vacinação é a solução.

  

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

itc@compuland.com.br

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!

Cores e odores na 
urina podem indicar se 
há algum problema de 
saúde. Fique atento!

Tons e odores, na urina 
podem dizer muito 

sobre a saúde de um 
indivíduo. Normalmente, 
o famoso “xixi” transporta 
os resíduos e as toxinas 
que precisam ser elimina-
dos do organismo.

Sobre tonalidades e 
cheiros, o amarelo claro, 
quase transparente, com 
pouca espuma e sem 
cheiro, é o líquido ideal 
a ser despejado no vaso 
sanitário.

Cores como rosado 
(pode indicar infecção 
urinária); vermelho (pode 
apontar cálculo renal, 
lúpus, doença de Ber-
ger, etc), castanho ou 
alaranjado (pode haver 
problemas hepáticos), 
são indicativos que deve 
haver algum problema no 
organismo.

Na maioria das ve-
zes, o cheiro forte na 
urina é sinal de pouca 

Atento à situação dos pro-
fissionais e à qualidade 

dos serviços prestados à po-
pulação, o vereador Eduardo 
do Blog foi autor, ao longo do 
segundo semestre de 2021, 
de três Indicações sugerindo 
ao Executivo Municipal a 
realização de concursos pú-
blicos para as áreas de Saú-
de, Educação e Assistência 
Social.  O último certame foi 
realizado em 2016, quando 
foram foram disponibilizadas 
62 vagas em todos os ní-
veis de escolaridade, sendo 
a maior parte na área da 
Saúde. A primeira Indicação 
protocolada pelo vereador foi 
em agosto e pediu a realiza-
ção de concurso para suprir 
as vagas de profissionais 
da Saúde sob regime de 
RPA (Recibo de Pagamento 
Autônomo), uma vez que 
estes são prejudicados por 
não estarem amparados 
pela CLT (Consolidação 
das Leis Trabalhistas). Outra 
Indicação, de dezembro, 
prezou a Educação, área ca-
rente de profissionais e que 
conta hoje com mais de mil 
trabalhadores sob contratos 
temporários. 

“O concurso público va-
loriza o servidor, melhora a 

qualidade do serviço e con-
tribui ainda para a redução 
do endividamento do Inpas, 
hoje em torno de R$ 120 
milhões, comprometendo a 
capacidade de investimen-
tos da máquina pública”, 
ressaltou o vereador. 

Por fim, a terceira In-
dicação, protocolada, tam-
bém no mês de dezembro 
de 2021, pediu o mesmo 
processo para a área de 
Assistência Social. Recente-
mente, o governo municipal 
anunciou os primeiros pre-
parativos para o concurso 
público com previsão para 
ser realizado no segundo 
semestre deste ano. A ex-
pectativa é de que sejam 
abertas mais de duas mil 
vagas, a maioria nas áreas 
de Educação e Saúde. 
“Fico satisfeito em ver que 
o nosso prefeito, ciente da 
importância deste tema, 
acolheu nossas indicações. 
Isso demonstra o compro-
misso do governo com a 
qualidade e a valorização 
do serviço público, além 
de ser um gesto importante 
para o equilíbrio das con-
tas, garantindo também os 
rendimentos dos servidores 
aposentados”, finalizou.

Petrópolis terá concurso público 
para várias áreas em 2022SAÚDE

O xixi fala...

água ingerida ao longo do 
dia. No entanto, há casos 
em que o mau cheiro pode 
estar relacionado à uma 
infecção urinária ou a uma 
possível presença de açú-
car no sangue.

“Devemos ficar aten-
tos quando esse cheiro for-
te vier acompanhado por 
outros sinais e sintomas 
como dor ou ardor para 
urinar, sede excessiva e 
inchaços. Nestes casos, a 
recomendação é consul-
tar o urologista para que 
se identifique a possível 
causa dessa alteração”, 
adverte o urologista Dr. 
Danilo Galante.
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A Prefeitura, na atual 
gestão, vem traba-

lhando para efetivar o 
Condomínio Industrial 
da Posse. O objetivo é 
que, já no curto prazo, 
cinco empresas se ins-
talem lá. Os trabalhos 
envolvem a Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico, na articula-
ção com empresas e na 

Prefeitura trabalha para efetivar o Condomínio Industrial da Posse
concessão de incentivos 
fiscais, e a Secretaria 
de Obras, Habitação e 
Regularização Fundiária, 
na delimitação dos lotes 
às empresas.

“A instalação de em-
presas no condomínio 
significará a movimen-
tação da economia de 
Petrópolis. É geração de 
renda e de emprego para 

a Posse. Uma ação que 
vai fortalecer a Posse. 
E os impactos serão não 
só sociais e econômicos, 
mas também na mobi-
lidade urbana. Quem 
mora na região vai ter 
mais opção de trabalho 
na região, não preci-
sando se deslocar, por 
exemplo, para o Centro 
da cidade para trabalhar. 

Isso ajuda a desafogar o 
trânsito”, disse o prefei-
to Rubens Bomtempo.

N o  d i a  2 5 / 0 1  
Bomtempo visitou o 
terreno ao lado do ve-
reador Ronaldo Ramos, 
do secretário de Desen-
volvimento Econômi-
co, Marcelo Soares, e 
de outros membros da 
secretaria.

O secretário de Fazen-
da de Petrópolis, 

Paulo Roberto Patuléa, 
esteve no dia 24/01, no 
Rio de Janeiro, em reu-
nião com o secretário 
estadual de Fazenda, 
Nelson Rocha. O objeti-
vo do encontro foi firmar 
convênios e cooperações 
técnicas entre o municí-
pio e o estado, para que 
haja um intercâmbio 
de informações fiscais 
sobre as atividades eco-
nômicas em Petrópolis.

A ideia é que dados 
sobre IPVA (Imposto 
sobre Propriedades de 
Veículos Automotores), 
ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Merca-
dorias e Prestação de 
Serviços), operações em 
máquinas de cartões de 
crédito e outros dados 
sejam colocados à dis-
posição pelo estado ao 
município.

“O nosso objetivo 
é buscar formas de au-
mentar a arrecadação 
do município sem au-
mentar a carga tributá-
ria. Estamos construin-
do essa parceria para 
aumentarmos a nossa 
base de dados sobre os 
dados fiscais em Petró-
polis. Assim, saberemos 
cada vez mais onde há 
inadimplência, onde os 
valores arrecadados não 
correspondem à realida-
de. Também queremos 
buscar os valores dos 
impostos de atividades 
que são realizadas em 

Município busca convênio 
com Secretaria do Estado

Petrópolis mas que são 
pagos em outros municí-
pios”, disse o secretário 
Patuléa.

 Com uma maior 
base de dados sobre os 
contribuintes de ICMS 
e de IPVA na cidade, a 
Secretaria de Fazenda 
do município terá uma 
maior capacidade de 
fiscalização.

 “Teremos assim um 
maior controle sobre 
a inadimplência com 
relação a esses impos-
tos. E esse combate à 
inadimplência é fun-
damental não só para 
o  munic íp io  aumen-
tar a sua capacidade 
de invest imentos em 
saúde, educação e na 
cidade como um todo, 
mas também por uma 
questão de justiça com 
aqueles que estão em dia 
com os seus impostos, 
que pagam tudo em dia. 
Além disso, uma maior 
arrecadação de ICMS e 
IPVA é importante não 
só para o município, mas 
também para o estado, 
que arrecada também 
com esses impostos”, 
finalizou Patuléa.

Foto: DivulgaçãoOs moradores de 
Petrópolis, ganha-

ram, no dia 18/01, uma 
facilidade para pagar 
os impostos e as taxas 
municipais. A Prefei-
tura passará a receber 
os pagamentos via Pix. 
A novidade vale para 
IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano), ISS 
(Imposto Sobre Ser-
viços), ITBI (Imposto 
sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis) e todas 
as taxas municipais.

“Petrópolis é um 
dos municípios que 
saem na frente nesse 
sentido. Assim, esta-
mos construindo uma 
relação cada vez mais 
transparente com o 

Impostos e taxas municipais já podem ser pagos pelo Pix
cidadão. Além disso, 
damos mais um passo 
rumo à nossa meta de 
acabar com o papel na 
administração pública”, 
disse o prefeito Rubens 
Bomtempo.

 O anúncio foi feito 
no dia  18/01,  na sede da 
Prefeitura, pelo prefeito 
Rubens Bomtempo e pelo 
secretário de Fazenda, 
Paulo Roberto Patuléa. A 
medida foi desenvolvida 
pelo Departamento de 
Tecnologia da Informa-
ção (Detec) da Prefeitura.

Quem for pagar o im-
posto por Pix deve acessar 
o site da Prefeitura (www.
petropolis.rj.gov.br), 
emitir a guia e fazer o 
pagamento via QR Code.

 PIx
Pix é o pagamento 

instantâneo brasileiro. 
O meio de pagamen-
to criado pelo Banco 
Central (BC) em que os 
recursos são transferidos 

entre contas em poucos 
segundos, a qualquer 
hora ou dia. O Pix pode 
ser realizado a partir de 
uma conta corrente, con-
ta poupança ou conta de 
pagamento pré-paga.

munidade escolar e tem 
representatividade para 
debater a questão, e os 
conselheiros entenderam 
a necessidade de adiar 
por uma semana o re-
torno às aulas. Estamos 
trabalhando com plane-
jamento para haja um re-
torno seguro do ponto de 
vista sanitário tanto para 
os alunos quanto para os 

profissionais”, disse a 
secretária de Educação, 
Adriana de Paula. 

A secretária escla-
receu ainda que o adia-
mento, além de garantir 
segurança sanitária para o 
retorno às aulas, também 
será importante para o 
treinamento das equipes. 
“Estamos acompanhando 
toda a movimentação do 

O Conselho Munici-
pal de Educação 

(Comed) aprovou, no 
dia 31/01, o adiamen-
to do início das aulas 
na rede municipal de 
ensino para o dia 14 
de fevereiro. A medi-
da, proposta pela Pre-
feitura, foi avalizada 
pelo Comitê Científico 
de Enfrentamento à 
Covid-19, se deu em 
função do avanço da 
vacinação de crian-
ças de 5 a 11 anos e 
também por conta da 
necessidade de obras 
nas unidades da rede 
do município.

“Submetemos a 
questão ao Comed, 
que envolve toda a co-

Aprovado adiamento das aulas na rede municipal 
quadro epidemiológico, à 
luz do parecer do comitê 
científico. Estamos aten-
tos a todos os protocolos 
necessários e esperamos 
que a volta às aulas seja 
o ponto de partida para 
um novo momento na 
Educação”, afirmou.

Além do  Comi tê 
Científico, a Prefeitu-
ra também organizou a 
Comissão Especial de 
Volta às Aulas, que conta 
com a participação de 
gestores da Educação, 
representantes de alunos, 
professores e diretores, 
bem como setores do go-
verno como as secretarias 
de Saúde, Assistência 
Social, Obras, além de 
Comdep e CPTrans.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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O único curta metragem 
brasileiro selecionado 

para concorrer ao Urso 
de Ouro no Festival do 
Berlim, tem a produção 
executiva da petropolitana 
Laís Diel, que começou os 
passos no audiovisual em 
2011, no Ensino Médio Vo-
cacional Profissionalizante 
em Produção de Áudio e 
Vídeo (EMI-AV) no Colé-
gio Estadual Dom Pedro II. 
Com oito anos dedicados 
à produção de cinema, 
com foco no segmento 
de projetos audiovisuais, 

Exposição no Espaço Arte em Casa 

Prêmio Sesc de Literatura
O Prêmio Sesc de Literatura, um dos mais importantes e consagrados do país na 

distinção de escritores inéditos, está com as inscrições abertas até o dia 11/02. 
Podem concorrer autores não publicados nas categorias, Romance e Conto. O Prêmio 
avalia trabalhos com qualidade literária para edição e circulação nacional. Os inte-
ressados devem acessar o site para concluir o processo de inscrição, que é gratuito e 
online. O regulamento completo pode ser acessado em www.sesc.com.br/premiosesc.

Mulheres em situa-
ção de violência 

doméstica e vulnerabi-
lidade social, atendidas 
pela rede de enfrenta-
mento à violência podem 
passar a ter direito ao 
Cartão Mulher Petrópo-
lis. O benefício, propos-
to pelo vereador Hingo 
Hammes, em indicação 
legislativa que tem como 
co-autora a vereadora 

Gilda Beatriz, prevê um 
auxílio financeiro de R$ 
400, como forma de aju-
da para a saída do ciclo 
de violência.

Presidente da Câ-
mara Municipal, Hingo 
Hammes diz que o au-
xílio pode contribuir de 
forma significativa para 
encorajar mulheres em 
situação de violência e 
vulnerabilidade social. 

Segundo o texto da 
indicação, para garantir 
a atualização periódica 
do valor, o benefício, 
uma vez criado pelo 
governo municipal, será 
corrigido anualmente 
pelo IPCA.

A matéria aguarda 
análise do Poder Exe-
cutivo para que retorne 
à Câmara em forma de 
Projeto de Lei.

Membro do Conse-
lho Administrativo 

Consultivo do Petrópolis 
Convention & Visitors 
Bureau, o empresário Sa-
mir El Ghaoui foi eleito 
vice-presidente do Conse-
lho Serra Verde Imperial. 
O organismo representa 
as cidades de Petrópo-
lis, Teresópolis, Nova 
Friburgo, Guapimirim e 
Cachoeiras de Macacu. 

Edson Biá, empresário de 
Nova Friburgo, é o novo 
presidente do Conselho. 
A eleição foi realizada no 
dia 19/01 em Teresópolis 
e a posse dos eleitos será 
em 09 de fevereiro.  

O Conselho Serra Ver-
de Imperial é uma entidade 
que tem como objetivo 
planejar ações conjun-
tas entre os municípios 
que possam fomentar o 

setor turístico da região. 
A Instância de Go-

vernança Regional (IGR) 
Serra Verde Imperial vem 
discutindo a elaboração de 
projetos para a captação de 
recursos visando o fomento 
do turismo na região. No 
Rio de Janeiro, apenas as 
IGRs das regiões Serra 
Verde Imperial e da Costa 
do Sol estão certificadas 
pelo Ministério do Turismo.

Serra Verde Imperial

Petropolitana concorre ao Urso 
de Ouro no Festival de Berlim

onde realiza a produção 
executiva, se formou pela 
Universidade Federal Flu-
minense em 2020.

O filme tem a pro-
dução e distribuição da 

Reduto Filmes, onde a 
jovem atua ao lado de Ad-
ler Costa, Bruno Ribeiro e 
Tuanny Medeiros. O curta 
foi filmado em 2019 no 
Rio de Janeiro e Magé.

A jovem ressaltou as 
dificuldades enfrentadas 
pelos realizadores de ci-
nema independente bra-
sileiro. Com isso o grupo 
busca apoio para conseguir 
custear os valores necessá-
rios para a viagem. Quem 
quiser colaborar pode fa-
zer as doações pelo site: 
http://vaka.me/2635846.

O Espaço Arte em Casa 
abre suas portas 

para receber a Exposição 
de Óleo sobre Tela de 
ADRIANOBRE  e MAR-
CELA MATTOS, nos dias 
12 e 13 de fevereiro, das 
14h30 às 18h30 à rua Mar-

cilio Dias 42-Valparaiso.  
O *Grupo Arte em 

Casa*, surgiu em plena 
pandemia, reunindo artis-
tas locais, com o intuito de 
valorizar a "Prata da Casa", 
pessoas talentosas que em 
suas casas, em seus ateliês 

produzem Arte, nesta bela 
cidade serrana, e que pre-
cisam de um Espaço para 
divulgação e venda se seus 
produtos. 

Informações : Insta-
gram @grupoarteemcasa 
e (24) 999022244

Câmara Municipal e o Cartão Mulher  

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação
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Fotos: Divulgação

Ao lado de Teresópolis, Petró-
polis, Friburgo e Cachoeiras 

de Macacu, Guapimirim forma a 
chamada Serra Verde Imperial, 
um dos mais belos circuitos tu-
rísticos do estado. A cidade tem 
ainda o charme de estar em um 
vale emoldurado pela Serra dos 
Órgãos, e mais: aos pés do pico 
do Dedo de Deus, o principal 
cartão-postal da região, com 
1.680 metros de altura.

Guapi é o destino perfeito 
para quem gosta de passeios 
ecológicos, como trilhas, cachoei-
ras e esportes de montanha. A 
cidade tem 75% de seu território 
em área de preservação ambien-
tal. Possui também a maior rede 
de trilhas do Brasil, com mais 
de 130 km em vários níveis de 
dificuldade.  O conjunto natural é 
perfeito para a prática de ativida-
des como mountain bike, ciclis-
mo, rapel, escalada e trekking. 

As cachoeiras, de águas cris-
talinas, são uma atração à parte 
com destaque para as quedas 

Guapimirim: paraíso natural 

Pantanal Fluminense

Outra atração do município é 
a Área de Proteção Ambien-

tal (APA) Guapi-Mirim,  também 
conhecida como "Pantanal Flu-
minense", reserva ecológica mais 
completa do estado do Rio de Ja-
neiro. Foi criada em 1984, como a 
primeira Unidade de Conservação 
do Brasil, com a finalidade de pro-
teger os manguezais do fundo da 
Baía de Guanabara, últimos rema-
nescentes desse ecossistema na 
região, onde resguardam dezenas 
de espécies da fauna e da flora.  
No local é comum a observação 
de botos-cinza nadando na baía.

do Véu da Noiva (acessível pela 
trilha da Concord) e do Escorrega 
(Estrada da Barreira), entre deze-
nas de outras.

O município reserva ainda, 
experiências gastronômicas onde 
é possivel experimentar produtos 
de fabricação local com queijos, 
doces, geleias, licores, sucos, 
pão de queijo e outras delícias. 
As cervejas artesanais também 
fazem parte deste roteiro, com 
mais de 25 cervejarias que com-
põem a Rota Cervejeira. 
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Campeonatos regionais começando sem 
grande entusiasmo como outrora, afinal de con-
tas virou um grande laboratório de pré-temporada 
para os times grandes.

Flamengo continua como favorito no Rio, 
contratou Marinho para o lugar do Michael e 
deverá chegar novos reforços com o fechamento 
da janela de vendas para a Europa. 

O Flu foi o que mais contratou, mas com mui-
tos nomes duvidosos e em final de carreira. Tem 
que ficar na fase inicial da Libertadores, porque 
se não tiver sucesso seu plano de crescimento 
vai por água abaixo e não conseguirá sustentar 
esse time durante o ano.

O Botafogo ainda em fase de reestruturação 
após a venda do clube e o Vasco, sem dinheiro, 
algum são incógnistas do que farão esse ano.

A Seleção Brasileira voltou a jogar muito 
mal pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, 
deixando a torcida muito desconfiada sobre a 
Copa desse ano.  Como praticamente todos seus 
jogadores estão em grandes times da Europa, e 
com destaque entre os melhores, e a seleção não 
acerta, só pode ter um culpado: o técnico Tite.

O tipo de futebol praticado pela seleção 
é igual à imagem do treinador, sem alegria, 
insossa, pouco intensa e burocrática. Ficamos 
mais uma vez dependentes do Neymar fazer 
mágicas...

Pelo pouco que tenho visto dessas rodadas 
iniciais dos campeonatos regionais, só o paulista 
vai valer a pena perder tempo para assistir. No 
Rio, nem a rivalidade entre os grandes está mais 
sendo respeitada...

Super 8 do nosso basquete teve surpresa 
esse ano. Fla e Franca foram eliminados pelo 
caminho e a final foi entre São Paulo e Minas. 
Um jogo bastante movimentado mas decidido em 
erros das equipes, ficando o time mineiro com o 
título pela primeira vez.

Já na NBA, na Conferência Oeste tem acon-
tecido resultados diferentes no normal, e times 
que não eram apostados com chance de título 
estão fazendo excelentes campanhas. Claro que 
estamos chegando ao meio do campeonato e 
muita coisa pode mudar, mas vale prestar aten-
ção nessas equipes.

NFL chegará a essa temporada ao final sem 
Tom Brady. Será que vai aposentar? Será muito 
estranho acompanhar o football sem ele, depois 
de 14 anos de sucesso.

TEMPESTADE
Durante uma tempestade em Portu-
gal Maria grita para o marido:
- Manoel, Manoel corre, corre!!
- Porque Maria? 
O aguaceiro tá levando seu carro!!
E o Manoel:
- Deixa de ser burra, gaja, que a 
chave tá aqui comigo!

BÊBADO NO BATISMO
Durante um batismo, em uma ca-
choeira o pastor mergulha os fiéis 
no rio e pergunta:
-Viu Jesus? 
Todos diziam que sim e o batismo 
estava realizado.
Um bêbado chato, que ria de tudo, 
chegou perto do pastor e pergunta: 
- Eu também posso tentar?
O pastor, já bravo com a audácia do 
sujeito diz:
Claro, vou te mergulhar e você vai 
ver Jesus!
Mergulhou a primeira vez.
- Viu Jesus?
O bêbado:
- não...
Mergulhou a segunda:
- Ainda não, disse, já ofegante!
Na terceira:
- Você viu Jesus??
E o ébrio:
- Não vi, pastor!!!  O senhor tem 
certeza que ele caiu por aqui?

Foto : Yuri Araújo

ESPoRtES / VARIEDADES

* * *

* * *

Petrópolis vai ganhar 
o seu primeiro Cam-

peonato Municipal de 
Futebol de Botão. Foi o 
que anunciou a Liga Pe-
tropolitana de Desportos 
(LPD). A competição 
será realizada em par-
ceria com a Liga Impe-
rial de Futebol de Mesa 
(LIFM) no mês de abril, 
com as disputas acon-
tecendo no condomínio 
Mon Recoin, no bairro 
Morin. A concretização 
do acordo foi firmado nos 
últimos dias, em reunião 
com representantes da 
duas entidades.

Nos próximos dias 

Petrópolis terá primeiro Campeonato de Futebol de Botão

serão definidas a fórmu-
la de disputa do cam-
peonato, assim como as 
categorias, e ainda as 
formas de inscrição. A 
intenção é que a compe-
tição seja disputada por 
clubes filiados à LPD, 
em um campeonato que 
une os saudosistas do 

Futebol de Botão e a 
nova geração de apai-
xonados pelo esporte. 
É o que explica o presi-
dente da Liga Imperial 
de Futebol de Mesa, 
Renato Guimarães.

“A parceria tem 
como objetivo difundir 
a prática do tradicio-

nal futebol de botão na 
cidade. Petrópolis tem 
forte tradição nos espor-
tes de mesa e a parceria 
promete apresentar aos 
jovens e adultos as várias 
modalidades oficiais, com 
o objetivo de aumentar a 
representatividade dos bo-
tonistas e clubes filiados 
à LPD nas competições 
estaduais e nacionais. 
O petropolitano poderá 
desfrutar de espaços para 
a prática recreativa do 
futebol de botão e ter a 
possibilidade de represen-
tar clubes do município 
nas competições oficiais”, 
disse Renato.
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Autos & Acessórios FArmáciAs

serviços e vAriedAdes

mAteriAis de construção
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