
O PRIMEIRO INFORMATIVO DOS DISTRITOS DE PETRÓPOLIS

CASCATINHA - CORRÊAS - ITAIPAVA - PEDRO DO RIO - POSSE

JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA
C O R T E S I A 

  Petrópolis/RJ  l  Ano XIV   l  Nº 554  l 2ª quinzena de fevereiro de 2022                       Distribuição gratuita e dirigida

Posse da diretoria e do 
conselho do Serra Verde 

Imperial 

u ACONTECENDO

Página 05

Fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o

Sesc RJ comemora  
78 anos do Palácio 

Quitandinha  

Página 04

Foto: divulgação

Comitê vai em busca de soluções para 
autossuficiência do Parque Municipal

Em mais um encontro do Comitê Gestor do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes os representantes discutiram o uso do espaço, localizado em Itaipava. Na reunião foram 
abordados a elaboração do regimento interno do Parque, maneiras criativas de tornar o espaço autossuficiente e principalmente os reparos de infraestrutura mais urgentes.

Caixa disponibiliza Saque Calamidade para moradores de Petrópolis
 A liberação, decorrente das fortes chuvas nas cidades, pode ser solicitada à CAIXA por meio do Aplicativo FGTS.
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

  CIRuRgIA PláStICA: 
O PERIGO DO  IMEDIATISMO  

O mundo moderno 
vem atravessando 

uma fase muito interes-
sante, onde é preciso 
chamar a atenção, e o 
mais rápido possível! Só 
que a cada dia, isto fica 
cada vez mais difícil. As 
redes sociais em pro-
fusão impressionante, 
os aplicativos fotográ-
ficos que transformam 
qualquer imagem, e a 
necessidade de se desta-
car são quase uma obri-
gação. Músculos cada 
vez maiores, cabelos 
multicoloridos, carecas, 
tatuagens gigantescas, 
“piercings sinistros”, e 
outras coisas mais que 
tentam fugir, totalmente, 
a qualquer padrão an-
teriormente conhecido. 
Esta tendência ao exage-
ro começa a afetar, tam-
bém, aqueles que lidam 
com a estética, inclusive 
a cirurgia plástica. 

Está havendo uma  
mudança no padrão de 
estética:  a harmonia das 
formas e a sutileza dos 
resultados cirúrgicos, ob-
jetivos buscados com 
afinco pelos cirurgiões e 
desejados pela clientela 
- gradativamente estão 
dando espaço para mu-
danças mais radicais e 
apressadas. Tudo em 
nome da beleza, só que 
na verdade, aos poucos 
se afastando dela.

 O que vem acontecen-
do (em variados graus) 
nos procedimentos de es-
tética e cirurgia plástica, é 
um afastamento da segu-
rança em prol da rapidez 
de resultados. Podemos 
ver isto através da divul-
gação de lipoaspirações 
mágicas, que dão resul-
tados mirabolantes, em 
poucos dias. Retoques em 
cirurgias de face (lifting, 
lift, ou ritidoplastia) que 

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

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

dão à face um aspecto 
artificial, uma sensação 
de que tudo está esticado 
demais que até a boca se 
deforma, por serem reali-
zados pouco tempo após 
a cirurgia original; preen-
chimentos de lábios que 
deixam um aspecto es-
tranho, parecendo que 
há algo errado e que os 
lábios estão inchados, 
com um “bico”. 

Muitos desses pro-
blemas surgem por que 
os procedimentos são 
realizados, em inter-
valos muito curtos, por 
insistência das clientes! 
As lipoesculturas com 
retirada excessiva de 
gordura, tirando o con-
torno suave e modelado 
que um pouco de gordu-
ra dá ao corpo – muitas 
vezes são resultado de 
pedidos de clientes a 
médicos inescrupulo-
sos, que se passam 
por cirurgiões plásticos. 
Mas o pior de tudo isso é 
que até a vida da cliente, 
pode estar em risco. 

Muitos resultados 
desastrosos, inesté-
ticos e complicações 
surgem do imediatis-
mo! Vemos por exem-
plo que os emagreci-
mentos muito rápidos, 
com perda de mais de 
1kg por semana, são 
deletér ios a saúde 
alem de dificultar a 
adaptação da pele ao 
novo contorno corpo-
ral. As associações de 
cirurgias de grande 
porte, no intuito de 
encurtar o tempo para 
ficar bem, devem ser 
bem discutidas com 
seu c i rurgião para 
não aumentar os ris-
cos de complicações. 
Tudo isso deve ser 
avaliado. 

A pressa em se obter 
um bom resultado pode 
acabar encurtando o 
seu caminho para o 
que não é desejado: 
o mau resultado. Pen-
se bem, tenha calma 
nas decisões, fuja do 
imediatismo.  

  

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!

Já iniciamos mais um 
ano letivo em muitas 

escolas. E junto às ex-
pectativas dos alunos em 
retornarem para as sa-
las de aula, há por outro 
lado, a preocupação dos 
pais com o rendimento 
escolar que foi afetado 
significativamente com a 
pandemia. E neste dia a 
dia, outras questões que 
fazem muita diferença, 
como problemas visuais.

A médica oftalmolo-
gista, Ana Luísa Aleixo, 
responsável pela Oftalmo 
Clinica de Petrópolis e 
doutora em infecções pela 
Fiocruz, salienta que uma 
das principais condições 
que afetam a saúde dos 
olhos nas crianças, é a 
miopia. O distúrbio é ca-
racterizado por dificulda-
des na visão para longe. 
Quem sofre de miopia, 

Miopia pode trazer prejuízos para o desempenho escolar
não tem a imagem corre-
tamente focada pela retina 
devido à distorções criadas 
na passagem da luz através 
do olho.

Segundo a OMS, a 
Organização Mundial da 
Saúde, a Miopia acomete 
atualmente cerca de 2,6 
milhões de pessoas no 
mundo. Há a expectativa 
de que até 2050, 89% de 
aumento seja registrado no 
número de casos da doen-
ça e a nível global, 49%.

“Apesar de não haver 
uma cura para a miopia, 
hoje há tratamentos efi-
cazes para retardar a pro-
gressão do grau e trazer 
melhorias para a rotina es-
colar dessa criança. Vale 
ressaltar que, os míopes 
com mais  de 3 graus, tem 
mais risco de descolamen-
to de retina, glaucoma e 
degenerações retinianas. 

Também precisamos lem-
brar que quanto maior o 
grau, mais essa criança 
vai ser dependente dos 
óculos e também terá 
menor chance de poder 
operar com laser depois 
dos 18 anos”, explica Ana 
Luísa Aleixo.

A miopia tem um com-
ponente hereditário e gené-
tico, mas também pode so-
frer influência do ambiente 
e comportamentos visuais. 
Há uma forte tendência 

ao desenvolvimento do 
problema na faixa etária 
dos 6 aos 15 anos.

“Um fator muito 
importante nesse pro-
cesso de controle da 
miopia em crianças e 
adolescentes é a redu-
ção do tempo de expo-
sição às telas de com-
putadores, celulares 
e demais dispositivos 
digitais. É recomendado 
também o aumento do 
tempo de exposição à 
luz natural. Além disso, 
o médico oftalmologista 
pode prescrever o uso 
do colírio de atropina 
milesimal e novas tec-
nologias de lentes de 
contato e de óculos 
com design especial 
estão chegando para 
nos ajudar no processo 
de controle da miopia.”, 
orienta a oftalmologista.

Foto: Divulgação
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Em mais  um en-
contro do Comitê 

Gestor do Parque Mu-
nicipal Prefeito Paulo 
Rattes os representan-
tes discutiram o uso 
do espaço, localizado 
em Itaipava. A secretá-
ria de Turismo, Silvia 
Guedon, conduziu a 
reunião, na qual foram 
abordados a elaboração 
do regimento interno 
do Parque, maneiras 
criativas de tornar o 
espaço autossuficiente 
e principalmente os re-
paros de infraestrutura 
mais urgentes. “Temos 
um equipamento pú-
blico importante nas 
mãos, mas que está 
precisando de atenção 
e ressignificação. Ao 
reativar este Comitê, 
o prefeito Bomtempo 
nos mostra a preocu-
pação com os espaços 
comuns do município 
e, principalmente, que 
com a união de esfor-
ços vamos melhorar 
nossa cidade”, pontuou 
Silvia.

O grupo se encon-
tra a cada 15 dias e já 

Trabalhadores já po-
dem enviar a docu-

mentação para liberação 
dos valores pelo apli-
cativo FGTS Os traba-
lhadores residentes em 
Itabirito e Santo Antônio 
do Monte, em Minas 
Gerais, e em Italva e 
Petrópolis, podem soli-
citar, desde o dia 10/02, 
o saque do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) por ca-
lamidade. A liberação, 
decorrente das fortes 
chuvas nas cidades, 
pode ser solicitada à 
CAIXA por meio do 
Aplicativo FGTS.

Os moradores das 
á reas  a fe tadas  nos 
municípios mineiros, 
conforme endereços 
identificados pela De-
fesa Civil Municipal, 

podem solicitar o saque 
até 14/04. Os residen-
tes nas áreas afetadas 
em Petrópolis (RJ), 
conforme endereços 
identificados pela De-
fesa Civil Municipal, 
podem solicitar o saque 
até 02/05. Já os traba-
lhadores de Italva têm 
até 03/05. É necessário 
possuir saldo positivo 
na conta do FGTS e 
não ter realizado saque 
pelo mesmo motivo em 
período inferior a 12 
meses. O valor máximo 
para retirada é de R$ 
6.220,00.

O aplicativo está 
disponível para down-
load gratuito nas pla-
taformas digitais e é 
compat ível  com os 
sistemas operacionais 
Android e IOS.

Comitê Gestor do Parque Municipal vai elaborar um 
regimento interno e buscar soluções para o espaço

na primeira reunião, o 
Comitê decidiu por fazer 
um levantamento sobre 
as ações mais urgen-
tes. A Comdep montou 
uma frente com 30 tra-
balhadores para reali-
zar reparos em um dos 
banheiros, manutenção 
em geral com corte de 
grama e pintura, deso-
bstruindo galerias de 
águas pluviais, troca de 
caixas d’agua e retirada 
de entulho.

O Comitê  Gestor 
é composto por repre-

sentantes de diversas 
secretarias municipais, 
poder legislativo, socie-
dade civil organizada e 
conselhos municipais. 
Os integrantes vêm se 
articulando para trazer 
soluções para problemas 
antigos do Parque, como 
melhora na dragagem do 
terreno e ideias criativas 
para tornar o espaço 
autossuficiente. Além 
disso, a equipe sinalizou 
a importância da elabo-
ração de um regimento 
interno para nortear os 

diversos usos do espa-
ço. “Ter um documento 
oficial nos dá condições 
de cobrar ações dos con-
tratantes que trazem 
eventos para a cidade 
e também garante que 
a exploração do espaço 
não cause danos e pre-
juízos ao município. Um 
local com tantas possibi-
lidades precisa de nor-
mas para oferecer o me-
lhor aos petropolitanos 
e visitantes”, enfatizou o 
coordenador de Articula-
ção Institucional.

Saque calamidade para 
moradores de petrópolis

Os impactos da pan-
demia do novo co-

ronavírus são cada vez 
mais sentidos na área da 
Educação. Trata-se de 
uma situação de emer-
gência educacional mun-
dial. Segundo um estudo 
realizado pelo Fundo de 
Emergência Internacio-
nal das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), 
mais de 5 milhões de 
crianças e adolescentes, 
entre 6 e 17 anos, não 
têm acesso ao ensino no 
Brasil. A pesquisa revela 
a estreita relação entre 
pobreza e exclusão es-
colar. Aproximadamente 
90,1% dos estudantes 

que vivem em situação 
de vulnerabilidade eco-
nômica e social foram os 
mais afetados pela evasão 
escolar.

Diante de tantos de-
safios, a Legião da Boa 
Vontade (LBV) inicia 
mais uma importante 
mobilização social em 
apoio à educação brasi-
leira. Intitulada “LBV: 
Educação: Futuro no 
Presente!”, a iniciativa 
visa angariar doações e 
entregar no começo do 
ano letivo 20 mil kits de 
material pedagógico para 
crianças, adolescentes 
e jovens atendidos pela 
Instituição e também por 

organizações parceiras 
no país.

Para a LBV, inves-
tir na educação é eficaz 
combate à pobreza. Com 
o intuito de romper o 
ciclo de escassez, a orga-
nização apoia as famílias 
ajudando-as a minimizar 
riscos, reduzir os custos 
no orçamento, promo-
vendo assim o incentivo 
à escolarização e a con-
tinuidade dos estudos 
do público atendido, em 
épocas do ano em que há 
um aumento de gastos 
com o material escolar.

A entrega dos kits 
ocorre sempre no prin-
cípio do ano letivo, de 

fevereiro a março. Ainda 
nesse período do ano, a 
Instituição doa conjuntos 
completos de uniformes 
a milhares de crianças, 
adolescentes e jovens 
que participam de suas 
atividades. 

A LBV conta com a 
solidariedade do povo 
brasileiro para arreca-
dar as doações. Para 
contribuir com a cam-
panha, acesse o site 
www.lbv.org ou ligue 
0800 055 50 99. Ou-
tras informações podem 
ser obtidas acessando 
o per f i l  @LBVBra -
sil no Facebook e no 
Instagram.

LBV investe em ações de apoio à educação de crianças, 
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social 

Um dos principais te-
mas do Encontro Re-

gional para o Desenvol-
vimento Econômico que 
será realizado pelo gover-
no do Estado em Petrópo-
lis, o setor de turismo já 
vem se mobilizando para 
a participação no evento 
marcado para o dia 18, 
no Palácio Quitandinha, 
das 9h às 18h. A inicia-
tiva é uma realização do 
governo do Estado como 
uma das ações de uma 
agenda estratégica que 
envolve todos as cidades 
fluminenses. O Petrópolis 
Convention & Visitors 
Bureau participou no dia 
09/02, e uma reunião pre-
paratória realizada pelas 
secretarias municipais de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo e mobiliza 
empresas do trade para a 
participação no evento.

No encontro, rea-
lizado pela Secretaria 
estadual de Desenvolvi-
mento Econômico, estão 
previstas as participações 

de lideranças públicas 
e privadas para debates 
sobre vocações, oportu-
nidades, investimentos e 
desafios, além de serem 
estabelecidas agendas 
para o desenvolvimento. 
O evento que será reali-
zado durante todo o dia 
prevê ainda rodada de 
negócios com presença 
de empresas âncoras, de-
bates e oficinas. As prin-
cipais demandas e gar-
galos identificados pelos 
empresários participantes 
vão compor um docu-
mento com propostas 
para soluções. O Governo 
do Estado também vai 
apresentar investimentos 
previstos para Petrópolis 
em todos os setores, in-
cluindo o Turismo.

O segmento,  em 
2021, gerou 513 no-
vos postos de trabalho, 
de acordo com dados  
Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempre-
gados (Caged).

Turismo se prepara para Encontro 
Regional no Palácio Quitandinha

Foto: Divulgação
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Na ocasião da cerimônia de posse da diretoria e do conselho do Serra Verde 
Imperial no Sesc Alpina em Teresópolis.  

Da esquerda pra direita: Edson Bia, Presidente do conselho do Serra Verde 
Imperial; Humberto Costa, presidente do Convention de Guapimirim; Samir El 
Ghaoui, vice presidente do Conselho do Serra Verde Imperial e Mário Seixas, 
Secretário de Turismo de Guapimirim.

Buscar uma vida com 
mais sentido e com um 

propósito maior fez Jonas 
Masetti largar uma carrei-
ra empresarial sólida e de 
sucesso para ir à Índia es-
tudar com grandes mestres 
do autoconhecimento. Ao 
voltar, quatro anos depois, 
escolheu Petrópolis para 
fundar o Instituto Vishya 
Vidya, que ensina disci-
plinas da tradição védica e 
leva o nome do município 
para todo o mundo. Pelo 

Moção congratulatória 

Foto: Divulgação

Foto: Ascom CMP

conjunto de seu trabalho, 
o professor Jonas Masetti 
recebeu o reconhecimen-
to da Câmara de Petrópo-

lis, no dia 09/02, através de 
uma  Moção Congratula-
tória no plenário da Casa 
Legislativa.

O Ano de 1992 , marcou a Conquista do Primeiro 
Titulo Profissional da Primeira Divisão, pelo 

Serrano Foot-Ball Club e os membros do elenco 
vencedor daquele ano, realizam uma grande come-
moração no próximo dia 13 de Março, no Estádio 
Carlos Guinle do Clube Petropolitano no Valparaíso. 
Será um jogo entre a Equipe Campeã de 1992 e uma 
Seleção de Petrópolis. A equipe vencedora levará 
o Troféu dr. Arnaldo Rippel, em homenagem ao 
Médico da Equipe naquela época. Rippel que fará 
a entrega do Troféu, foi medico dos Profissionais do 
Serrano por 18 anos.

30 anos
Foto: Divulgação
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05De 16 a 28 de fevereiro de 2022CORREDOR DO TURISMOJORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA

O Sesc Quitandinha inaugura 
uma projeção de fotos e vídeos 

antigos que contam a história do 
Palácio. A exibição acontece na 
Cúpula, espaço que nos tempos 
áureos do cassino no Brasil abrigou 
a sala de apostas. Com 46,4 metros 
de diâmetro, a Cúpula do Quitandi-
nha é a segunda maior do mundo, 
comparada à redoma da Basílica de 
São Pedro, no Vaticano.

 O público pode aproveitar tam-
bém e visitar a exposição permanente 
“Memória Quitandinha”, na Sala Dom 
Pedro. Em 8 módulos expositivos, 
com 10 segmentos temáticos, estão 
objetos, informações e conteúdos 
audiovisuais de diferentes épocas, 
permitindo ao visitante uma viagem 
pela história desse que já foi consi-
derado o maior centro internacional 
de turismo do Brasil.

Outra atração é a exposição 
“Brinquedos do Brasil: Uma inven-
ção de muitas mãos”. A mostra 
reúne brinquedos artesanais de 
diferentes regiões do país na Sala 
das Crianças. No local, os visitantes 
também podem apreciar as obras 
de Alceu Penna (1915-1980), figu-
rinista, desenhista e ilustrador da 
revista O Cruzeiro. Seus desenhos, 
inspirados nas fábulas de Jean de 
La Fontaine, estampam as paredes 
da sala.

 
SAIBA MAIS SOBRE 

o SESC QuItAnDInHA
O palácio onde está localizado o 

Sesc Quitandinha, um dos principais 
cartões-postais do Estado do Rio 
de Janeiro, foi inaugurado em 1944 
para ser o maior hotel-cassino da 
América Latina. O Palácio chama a 
atenção por sua beleza arquitetônica 
e grandiosidade:  são aproximada-
mente 60 mil metros quadrados de 
área, que inclui todo o palácio e um 
grande lago.

O prédio faz referência ao estilo 
normando, tendência dos grandes 
cassinos europeus, decorado com 

Sesc comemora 78 anos do Quitandinha  

inspiração nos cenários hollywoo-
dianos pela cenógrafa americana 
Dorothy Draper. Seus amplos salões 
são um dos principais atrativos do 
lugar, tendo recebido personalida-
des nacionais e internacionais como 
Errol Flynn, Marlene Dietrich, Orson 
Wells, Lana Turner, Henry Fonda, 
Juan Domingos Perón e Evita, o rei 
Fassau, Getúlio Vargas, Emilinha 
Borba, Grande Otelo, entre outros, 
que por ali passeavam na época 
áurea dos jogos.

Em 2007, depois de um longo 
período fechado, o Sesc assumiu a 
administração do local e promoveu 
uma ampla reforma que revitalizou o 
local. Para 2023, a instituição plane-
ja ampliá-lo e torná-lo o maior polo 
cultural, gastronômico e de lazer 
da Região Serrana. A cozinha do 
Quitandinha, onde eram preparadas 
as refeições das grandes persona-
lidades que frequentaram o local, 
será reativada. Ali será criado um 
espaço de alimentação, convivência 
e lazer inspirado no Mercado da 
Ribeira, de Lisboa, e no mercado 
gastronômico Eataly, de Nova York. 
O objetivo também é envolver a 
agricultura familiar da região, que 
poderá usar o espaço como vitrine 
para seus produtos.

Em 8 módulos expositivos, com 
10 segmentos temáticos, estão 
objetos, informações e conteúdos 

audiovisuais de diferentes épo-
cas, permitindo ao visitante uma 
viagem pela história desse que 
já foi considerado o maior centro 
internacional de turismo do Brasil. 
Erguido pelo ex-tropeiro e poste-
rior magnata do jogo e do entrete-
nimento do Brasil Joaquim Rolla, 
o empreendimento passou apenas 
dois anos como hotel-cassino. Em 
1946, foi obrigado a encerrar sua 
principal fonte de receita depois de 
um decreto do presidente Eurico 
Gaspar Dutra proibir os jogos de 
azar no Brasil.

A exposição, organizada de 
forma cronológica, começa mos-
trando o que havia naquela área da 
Zona Sul da Cidade Imperial antes 
do suntuoso palácio: uma fazenda 
da criação de gado. Segue apre-
sentando o empreendedor Joaquim 
Rolla, dono de uma rede de cassi-
nos, entre eles o da Urca, no Rio, 
e o processo de construção do pa-
lácio de 28 mil metros quadrados, 
com sua cúpula de 46,4 metros de 
diâmetro – sendo a segunda maior 
do mundo, comparada à redoma da 
Basílica de São Pedro, no Vaticano. 
O visitante pode ver fotos da cons-
trução, as plantas arquitetônicas 
e conhecer os profissionais que 
trabalharam no projeto – que além 
do palácio, incluía a urbanização 
do entorno.
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Final do Mundial e o Palmeira continua 
sem conseguir a taça. Deu Chelsea, da In-
glaterra. Muitos gostam, mas esse sistema 
de jogar fechado e tentar o gol numa bola 
esticada nem sempre dá certo. O mais co-
mum é acabar perdendo mesmo.

A FIFA colocou ordem no galinheiro. 
Depois do vexame da ANVISA, no jogo das 
eliminatórias da Copa entre Brasil e Argen-
tina, a entidade futebolística multou as duas 
seleções e obrigou a fazerem outro jogo. 
Agora pelo menos, com torcida presente.

Campeonato Carioca com os quatro 
grandes dominando. Com certeza farão as 
finais. Só esperara as posições finais para 
saber dos cruzamentos.

Chato é que a Libertadores começa sua 
fase de grupo já agora, mudando o grau de 
disputa e entrega das equipes no Carioca. 
Isso piora mais ainda o nível do futebol.

Enderson Moreira vinha como técnico do 
Botafogo com ótimo percentual de vitórias, 
desde a metade da Série B no ano passado. 
Clube empresa já mandou ele embora...

Times no Carioca com altos e baixos, 
normal pela época do ano e pelo baixo ní-
vel da equipes. O Fla continua amplamente 
favorito esse ano, de novo.

Fla conseguiu o bicampeonato mundial 
de basquete vencendo com muita tranquili-
dade o time americano, e depois o campeão 
europeu, o campeão espanhol Burgos. Ex-
celente resultado.

Mesmo com o nivelamento por baixo os 
campeonatos regionais continuam com os times 
tradicionais dominado. Vem mais um 7x1 por aí...

NBA chega ao meio da temporada com o 
jogo AllStar. Agora sim os times começarão 
a jogar à vera, e podem ocorrer mudanças 
na tabela. "Hora da onça beber água"...

A NFL, futebol americano, esse ano foi fan-
tástica. Vários jogos decididos nos instantes 
finais dos jogos, inclusive o Super Bowl, onde 
os Los Angeles Rams fizeram valer o mando 
de campo, já pro haviam decido que será em 
LA, muito antes de saberem os finalistas.

IMPOSTO DE RENDA 2022
Um contribuinte da cidade de São 
Paulo teve sua declaração rejei-
tada pela Receita Federal por-
que, aparentemente, respondeu a 
uma das questões incorretamente. 
Em resposta à pergunta “Você tem 
dependentes?” o homem escreveu: 
"513 deputados federais, 81 sena-
dores, 94 deputados estaduais, cin-
quenta e cinco vereadores...também 
40.000 imigrantes ilegais, 10.000 vi-
ciados, 150.000 servidores públicos, 
180.000 criminosos em nossas prisões. 
A Receita afirmou que o preenchi-
mento que ele deu foi inaceitável. 
A resposta do homem à Receita foi: 
- De quem foi que eu me esqueci?

A TOMADA
O caipira entra numa loja de material 
para construção e pede:
- Ei, moço... cê tem aí uma tomada?
- Você quer uma tomada macho ou 
fêmea? - pergunta o balconista.
- Sei não, seu moço! Eu queria uma 
tomada pra acender a luz e não pra 
fazer criação! 

CARACOL
Sabe porque o homem é igual ao 
caracol?
R: Porque tem chifre, baba, se ar-
rasta e ainda pensa
que a casa é dele.

ESPoRtES / VARIEDADES

* * *

* * *

O EC Corrêas saiu na fren-
te nas finais do Futebol 

de Campo em Petrópolis. No 
Sub-15, a equipe que está in-
victa na competição, venceu 
o AM Osvaldo Cruz. Já pelo 
Sub-17, a equipe ganhou do 
Petropolitano FC, e busca o 
tricampeonato da categoria. 
O campeonato que é organi-
zado pela Liga Petropolitana 
de Desportos, é válido pela 
temporada de 2021. 

O primeiro jogo aconte-
ceu no dia 12/02, no Estádio 
Osório Júnior, Corrêas e 
Petropolitano jogaram pela 
partida de ida da final do 
Sub-17. E mesmo fora de 
casa, o Corrêas venceu o 

Corrêas vence nas finais das duas categorias do Futebol de Campo

Petropolitano por 2 a 0, e se 
aproximou da conquista do 
tricampeonato da categoria. 
A equipe foi a campeã em 
2018 e 2019. No jogo de 
volta, o Corrêas pode perder 
por 2 gols de diferença, que 
levará o título para casa. O 
Petrô precisa ganhar por 3 

gols de diferença para ser 
o campeão. 

No Sub-15, a partida 
foi realizada neste do-
mingo. Osvaldo Cruz e 
Corrêas se enfrentaram no 
primeiro jogo da decisão. 
Em partida disputada, o 
time de Corrêas levou a 

melhor e  venceu o confronto 
por 3 a 2. A equipe mantém 
a invencibilidade na compe-
tição de 100% de aprovei-
tamento, com 8 vitórias em 
8 jogos. No jogo de volta, 
o time de Corrêas pode ser 
derrotado por até um gol de 
diferença, que será o cam-
peão. Já o Osvaldo Cruz, 
precisa vencer por 2 gols de 
diferença para levar o título 
para casa.

Os jogos de volta das 
finais serão realizados no pró-
ximo fim de semana, no Está-
dio Ernane Duarte. As duas 
partidas serão realizadas no 
sábado (19),  a primeira às 
13h e outra às15h .

Foto: Ari Gomes



7De 16 a 28 de fevereiro de 2022JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA ClASSIFICADoS

Autos & Acessórios FArmáciAs

serviços e vAriedAdes

mAteriAis de construção

PARA ANUNCIAR LIGUE 9925-5636



08  JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVAPublICIDADEDe 16 a 28 de fevereiro de 2022


