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Casa de Santos 
Dumont e Casa do 

Colono reabrem

Prefeitura adquire imóvel no Centro 
para atender famílias desabrigadas

Prédio, no valor de R$3,5 milhões, será adquirido com parte do recurso enviado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para Pe-
trópolis e irá abrigar 32 famílias vítimas da chuva do dia 15 de fevereiro. O anúncio foi feito pelo prefeito Rubens bomtempo no dia 15/03.
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Prefeitura abre processo seletivo para assistentes 
de alfabetização do Programa Tempo de Aprender 
A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Educação, abriu 

processo seletivo simplificado para assistentes de alfabetização do 
Programa Tempo de Aprender. As inscrições seguem até o dia 25 de março 
e devem ser feitas na escola de interesse do candidato              Página  03

LPD abre inscrições 
para o Campeonato de 

Futebol de Botão
A competição que será realizada em parceria com a Liga 

Imperial de Futebol de Mesa, precisou sofrer alterações 
de data e local. As disputas acontecerão no Estádio Osório 
Júnior, do EC Cascatinha, no dia 1 de Maio.      Página 06
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

DICAS DE VERão 

Oficialmente o verão 
termina em 20 de 

março, mas em nossa 
cidade, o sol nunca quer 
ir embora! Um bonito 
bronzeado, cores vi-
vas, muita alegria, mui-
ta praia e muito sol. 
Cuidado! Obviamente 
não estamos aqui, nes-
ta coluna, para dizer a 
você para não curtir o 
sol, pelo contrário, que-
remos que você o curta 
sem prejudicar-se.  

Cada vez mais somos 
atingidos pelos raios UV 
(ultravioleta), e mesmo 
para os que não são mui-
to observadores, é fácil 
perceber que mesmo 
cedo do dia, já podemos 
sentir aquela sensação 
de queimação e ardência 
na pele quando nos ex-
pomos ao sol. Enquanto 
discussões acaloradas 
sobre a camada de ozô-
nio (camada que filtra 
os raios solares) acon-

tecem, constatamos que 
o número de cânceres de 
pele tem aumentado em 
todo o mundo. 

Como se proteger?
Considerava-se que 

o melhor horário para 
expor-se ao sol seria até 
às 10h da manhã e após 
as 16h...aí é que está o 
problema! Podemos notar 
que as 9h da manhã , e 
mesmo as 17h ,  o sol nos 
“frita”! Sendo assim, seria 
ótimo vocês consultarem 
o índice UV , em seus 
celulares, e evitar expor-
-se  a níveis acima de 3 
a 4., exceto é claro, por 
aqueles 15 minutos em 
torno de meio dia, para 
fixar a Vitamina D.  

Como este horário é 
muito difícil para todos nós, 
até por questões sociais,  
use um potente filtro solar 
de preferência com lipos-
somas, para que o filtro 
resista mais ao suor e à 

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

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

água. O fator de proteção 
(FPS) deve ser no mínimo 
30, para as  peles claras. 

Os filtros solares mais 
usados são bloqueado-
res químicos, porque não 
deixam a pele com aquele 
tom esbranquiçado. Os 
bloqueadores (ou filtros) 
físicos, deixam a pele com 
um tom branco, mas são 
os mais indicados quando 
se deseja uma proteção 
maior. Não confie que o 
filtro irá protegê-la total-
mente, pois na verdade 
eles alongam o tempo 
possível de exposição ao 
sol, mas não impedem sua 
ação sobre a pele. Proteja 
bem a cabeça, o nariz e as 
orelhas, pois estas partes 
sofrem muito com os raios 
solares, principalmente, 
em caminhadas. 

Se você  está na praia, 
é interessante levar uma 
garrafinha com água 
doce para molhar o rosto 
de vez em quando, isto 
diminui a agressão da 
pele pelo sal. Se voce 
está na serra, não se es-

queça que o sol é mais 
forte nas altitudes, e 
há menor proteção aos 
raios solares UV. 

Muito importante 
também é proteger os 
olhos com lentes de 
boa qualidade, e não 
somente escuras, e 
os óculos devem ser 
grandes para prote-
ger não só os olhos, 
mas também, a região 
das pálpebras. Alem 
do mais, quanto menos 
você franzir a testa e a 
região palpebral, me-
nos rugas você terá; e 
se você já fez sua “visi-
ta” ao cirurgião plástico, 
esta proteção te ajudará 
a manter o resultado.

Para finalizar, lem-
bramos  que dispomos, 
hoje, de roupas e cha-
péus que são filtros so-
lares. Algumas chegam 
a bloquear mais de 98% 
dos raios UV. Sem dú-
vida alguma, o verão 
é maravilhoso...mas 
curta-o com sabedoria. 
Proteja sua pele ! 

  

ITAIPAVA TÊNIS CLUBE -  Estrada das Arcas s/n, 
Santa Mônica - Itaipava - Petrópolis - RJ 

Tel. (24) 2222-2019  |  e-mail: itc@compuland.com.br

O Itaipava Tênis Clube está comemorando 78 
anos, de muita dedicação, charme, tranqui-

lidade, conforto, e uma natureza maravilhosa. 
Ele fica localizado num dos melhores lugares 
da Serra. Fundado em 10 de março de 1944, na 
Sede da antiga Fazenda Boa Esperança, por um 
grupo de amigos tenistas do Tijuca Tênis Clube, 
fundaram a nossa agremiação, que recebeu 
o nome de Clube Repouso de  Itaipava – CRI.  
Passando em janeiro de 1963, a se chamar ITAI-
PAVA TÊNIS CLUBE, que carinhosamente é 
chamado pelos sócios ITC.

São 78 anos de muitas histórias, em meio a 
muito trabalho, dificuldades e alegrias: Carna-
vais, Festas Juninas e Julinas, Páscoa, Dia das 
Crianças, Torneios de Tênis e muitas comemo-
rações, durante esse 78 anos de existência. 

Agradecemos aos administradores, tantos Pre-
sidentes passaram a frente do clube, dedicando 
o seu tempo para fazer o seu melhor, ao corpo de 
associados, amigos, empregados, que fizeram 
do ITC um dos mais completos e agradáveis 
clubes, e está entre os melhores da Região 
Serrana do Estado do Rio de Janeiro.

Em um mundo globa-
lizado, como o que 

vivemos, tanto as coisas 
boas como as más estão 
interligadas entre si para 
que  tudo se componha 
totalmente de forma uni-
forme, dado que nenhum 
país é auto suficientemen-
te, o bastante, para produ-
zir tudo o que precisa sem 
buscar o auxílio de outros 
países colaboradores.

Há muitos anos es-
tamos em presença des-
sa guerra entre Rússia e 
Ucrânia, que só agora se 
deflagrou de forma assus-
tadora e de consequências 
inimagináveis.

O Brasil, como todos 
sabem, é um grande pro-
dutor de grãos, tais como 
o soja o milho e outros 
alimentos que compõem 
a carteira do agronegó-

O Brasil e a globalização da guerra
cio. Para que isso ocorra 
é necessária uma série de 
insumos tais como terra, 
água, sol, máquinas e den-
tre outras necessidades es-
tão os defensivos agrícolas! 
Nos defensivos agrícolas 
vários são elementos que 
compõem esses produtos 
permitem a eliminação de 
seres agressivos à planta-
ção, porque se alimentam 
dela.  Dentre esses pro-
dutos está o Potássio (K) 
Kalium, elemento químico 
da tabela periódica e que 
é de grande utilidade em 
vários segmentos da vida, 
dentre eles na produção de 
defensivos agrícolas.

Essa guerra de hoje 
tem três grandes vítimas, 
sendo a primeira, as verda-
des que envolvem o conflito, 
a segunda são interesses  
sobre o petróleo que movi-

mentam o desenvolvimento  
de todos os países, terceiro 
o gás que promove aque-
cimento que aplaca a força 
do frio congelante como 
estamos a assistir e o trigo 
como sendo o alimento 
mais básico de todos eles 
e que dá vida ao nosso 
pãozinho de cada dia!  

Essa guerra acaba por 
nos envolver, mesmo es-
tando a milhares de quilô-
metros do teatro das ope-
rações bélicas, uma vez 
que dependemos de fatores 
envolvidos nela e que nada 
tem a ver com instrumentos 
militares que matam de 
forma diferente do que os 
elementos químicos como 
potássio, por exemplo, que 
envolve os defensivos agrí-
colas que protegem as nos-
sas plantações.

Isso nos envolve, de 

forma indireta nesse con-
flito que só serve para 
disseminar sentimentos 
nocivos a nossa saúde 
física, social e econômica.

Como sabemos, 
numa guerra não há 
vencedores mas só 
perdedores! 

O mais dramático 
nessa guerra, é ver pes-
soas entregues ao mais 
perverso dos desespe-
ros e deixarem as suas 
residências em direção 
ao abismo que repre-
senta uma situação de 
refugiado onde o que 
lhes cabe é aceitar o que 
sobra para eles.

O Brasil está integra-
do na globalização da 
ajuda humanitária para 
atender os necessitados.

 Prof. Cícero Maia

PARABÉNS!
78 ANOS, DE UMA VIDA, DE 

UMA HISTÓRIA!!
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Presidente da Câmara Municipal e deputado federal se 
reúnem com o ministro da Saúde em busca de recursos

Indicação Legislati-
va do vereador Ro-

naldo Ramos, apro-
vada no início deste 
mês, solicita que o 
Governo Municipal 
firme convênio com 
o Estado para a rea-
lização de obras de 
drenagem e asfalta-
mento da Estrada dos 
Albertos, no Brejal, 
na Posse. A via tem 
7,6 km de extensão e é 
via indispensável para 
o escamento da produ-
ção agrícola da região, 
além de ser importante 
pólo de turismo rural 
do município.

“A Estrada dos Al-
bertos é uma via extre-

mamente importante 
da região, que não 
conta com a infraes-
trutura necessária. 
Falta drenagem, as-
faltamento e também 
iluminação pública, 
o que gera prejuízos 
constantes aos mora-
dores e produtores, 
principalmente nos 
períodos de chuvas, 
quando surgem muitos 
buracos e há lama, di-
ficultando o escoamen-
to da produção rural”, 
explicou o vereador 
Ronaldo Ramos.

A Indicação, ago-
ra, será encaminha-
da à Prefeitura, para 
análise.

A Prefeitura de Pe-
trópolis, por meio 

da Secretaria de Edu-
cação, abriu proces-
so seletivo simplifi-
cado para assistentes 
de  a l fabe t ização  do 
Programa Tempo de 
Aprender. As inscri-
ções seguem até o dia 
25 de março e devem 
ser feitas na escola de 

interesse do candidato, 
das 8h às 15h. 

Para se inscrever é 
preciso ter ensino superior 
em pedagogia (completo 
ou em andamento a partir 
do 5º semestre), ser profis-
sional com curso de magis-
tério em nível médio ou 
cursando o 3º ano do curso 
de magistério; ter no míni-
mo 18 anos e ser brasileiro. 

O resultado do processo 
seletivo será divulgado no 
dia 30 de março.  

Os interessados em 
atuar nas escolas que es-
tão fechadas (aguardan-
do laudo da Defesa Civil 
ou em obras) devem 
fazer as inscrições na 
Secretaria de Educação 
(na Rua da Imperatriz, 
na Praça da Águia, no 

Centro da Cidade). Já 
quem quiser atuar nas 
unidades que ainda são 
pontos de abrigo das 
vítimas da chuva, as 
inscrições podem ser 
feitas nessas escolas, 
pela equipe gestora.

No ato da inscrição é 
preciso levar fotocópias 
nítidas dos seguintes do-
cumentos, com a apre-

sentação dos originais 
para fins de conferência:

Carteira de Identi-
dade (frente e verso); 
CPF, comprovante de re-
sidência; diploma (para 
candidatos graduados 
ou Histórico atualiza-
do) e comprovante de 
matrícula da Universi-
dade, quando se tratar 
de estudante universi-

tário; diploma em Nível 
Médio na modalidade 
Formação de Professo-
res dos anos iniciais; 
comprovante de exercí-
cio no Magistério como 
Professor; curriculum 
atualizado e compro-
vante de matrícula da 
Unidade escolar, quando 
se tratar de estudante do 
Magistério.

O presidente da Câ-
mara Municipal 

de Petrópolis, vereador 
Hingo Hammes, junto 
do deputado federal 
Hugo Leal, se reuniu, 
no dia 09/03,  em Bra-
sília, com o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiro-
ga, em busca de recur-
sos para o município. 
Durante o encontro, 
vereador e deputado 
participaram dos deba-
tes sobre a proposta do 
novo piso salarial para 
os agentes comunitários 
de saúde e apresen-
taram dados sobre a 
tragédia registrada no 
dia 15 de fevereiro, 
pleiteando a liberação 
de recursos de emendas 

parlamentares conquis-
tadas em 2021, durante 
a gestão de Hammes 
como prefeito interino. 
As emendas garantem ao 
município investimentos 
importantes na área de 
saúde neste momento 
delicado para a cidade.

Hammes explicou 
que, segundo o ministro 

Marcelo Queiroga, o 
novo piso salarial dos 
agentes comunitários 
de saúde ainda depende 
de alguns ajustes finan-
ceiros, que estão sendo 
discutidos com o Con-
gresso Nacional, mas 
há um grande somatório 
de esforços para que a 
medida saia do papel. “O 

reajuste, se aprovado, 
vai beneficiar todos os 
agentes comunitários de 
saúde do país. Em Petró-
polis, são cerca de 140 
profissionais”, lembrou.

Hugo Leal lembrou 
que há recursos sendo di-
recionados para a área de 
atenção básica e atenção 
especializada. “Estamos 
fazendo um grande es-
forço para ajudar o mu-
nicípio. Estamos, todos, 
mobilizados, unidos por 
Petrópolis”, garantiu o 
deputado, lembrando que 
parte dos recursos são 
provenientes de emen-
das parlamentares apre-
sentadas por deputados 
federais para Petrópolis 
em 2021. 

Vereador quer convênio com 
o Estado para obras no Brejal

Aberto processo seletivo para assistentes de alfabetização do Programa Tempo de Aprender

O prefeito Rubens 
Bomtempo anun-

ciou a compra de um 
prédio na Rua Floriano 
Peixoto, no Centro da 
Cidade, para abrigar 32 
famílias vítimas da chu-
va. O imóvel, no valor 
de R$3,5 milhões, será 
adquirido com parte do 
recurso enviado pela As-
sembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj): R$ 
30 milhões no total.

“Neste primeiro mês 
após as chuvas, traba-
lhamos dia e noite para 
retomar a normalidade do 
município e dar respostas, 
principalmente para ga-
rantir dignidade às vítimas 

PMP compra imóvel para atender 32 famílias vítimas da chuva

da chuva. Com este imóvel, 
em área central do muni-
cípio, estamos ajudando a 
escrever um novo começo 
para essas 32 famílias”, 
concluiu o prefeito.

O imóvel conta com 
20 kitnets e 12 apartamen-
tos. Assim que a compra 
for concluída o local, que 
será a nova moradia das 
famílias que estão nos 
pontos de abrigo, passará 

por limpeza da Comdep.
O anúncio foi feito 

ao lado do secretário de 
Administração, Ramon 
Mello, no dia 15/03,  data 
em que completa um 1 mês 
do temporal, que assolou 
a cidade. “Com a com-
pra desse imóvel vamos 
conseguir reduzir a fila do 
aluguel social e retirar es-
sas famílias da situação de 
abrigamento para um novo 
lar, em segurança. Os se-
cretários de Administração 
e Fazenda, Ramon Mello 
e Paulo Roberto Patuléa, 
estão se esforçando para 
assinarmos o contrato de 
compra o mais breve pos-
sível”, disse o prefeito.

Fotos: divulgação

Foto: Divulgação
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Depois do atendimen-
to de emergência, 

acolhendo vítimas das 
chuvas do dia 15/02 em 
Petrópolis, em diversas 
paróquias, principalmente 
na Paróquia Santo An-
tônio, no Alto da Serra, 
onde mais de 250 pessoas 
foram acolhidas e atendi-
das na primeira semana da 
tragédia.

A Diocese de Petró-
polis reativou o Projeto 
Presença Samaritana para 
atender as vítimas, desa-
brigados e desalojados, ao 
longo dos próximos meses  
com as doações que rece-
beu vindas das mais diver-
sas regiões do país. Desde 
a semana do carnaval, o 

Projeto Presença Samaritana da 
Diocese de Petrópolis 

Diácono Permanente, 
Marco Carvalho assu-
miu a coordenação do 
Projeto Presença Sama-
ritana e organizou todo 
o trabalho, com apoio de 
uma equipe para que as 
doações possam chegar 
às famílias. No primeiro 

momento, a entrega de 
cesta básica, material de 
limpeza e higiene pessoal 
foram entregues as pes-
soas que pediam, mas, 
a partir de agora, toda 
entregue será para as 
famílias cadastradas nas 
paróquias. 

Em nome das forças de 
segurança do Estado, 

o delegado titular da 106ª 
DP, em Itaipava, Nei Lou-
reiro, entregou em mãos 
ao presidente do Petrópolis 
Convention & Visitors Bu-
reau, Fabiano Barros, um 
agradecimento especial ao 
setor turístico que ajudou 
em hospedagem e alimen-
tação agentes que estiveram 
em socorro à cidade após as 
chuvas de 15 de fevereiro.   
A entrega do documento foi 
feita na manhã do dia 10/03.

Desde o dia 15 de fe-
vereiro, a rede hoteleira 

Forças de segurança agradecem ao trade turístico

registrou mais de 700 
hospedagens gratuitas 
para policiais, bombeiros 
e agentes da Defesa Civil 
de outras cidades que 
atuaram em Petrópolis. 
O setor de gastronomia 

da cidade também forneceu 
mais de 30 mil refeições no 
período, também de forma 
gratuita, para os agentes em 
serviço em buscas e deso-
bstrução de vias a atendi-
mento a vítimas.

No dia 16 de março, a 
Mostra Bossa Criativa 

Arte de Toda Gente, realiza 
o Concerto por Petrópolis, 
com a Orquestra Sinfônica 

da UFRJ e músicos con-
vidados, com regência de 
Felipe Prazeres, no Teatro 
Dulcina, no centro do Rio, 
com renda revertida para 

socorrer as famílias desabri-
gadas pelos deslizamentos 
no Morro da Oficina, hoje 
acolhidos pela Paróquia de 
Santo Antônio. Já no dia 19 

de março, também às 19h, 
a orquestra sobe a serra e 
apresenta o mesmo con-
certo na Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus, em Pe-

trópolis, com ingressos a R$ 
20, no local. A iniciativa faz 
parte do Sistema Nacional 
de Orquestras Sociais – Si-
nos, que integra o programa 

Arte de Toda Gente (ATG), 
parceria entre a Fundação 
Nacional de Artes – Funarte 
e a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - UFRJ.

Concertos beneficentes para Petrópolis no aniversário da cidade
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Casa de Santos 
Dumont e Casa do 
Colono reabrem 

Os museus Casa de Santos 
Dumont e Casa do Colono 

reabriram ao público depois 
de três semanas fechados em 
decorrência da chuva de fe-
vereiro. Nenhum dos imóveis 
sofreu danos estruturais. Os 
museus passam a funcionar 
agora em novo horário: a Casa 
de Santos Dumont terá aten-
dimento das 10h às 17h e a 
Casa do Colono das 9h às 16h. 
Devido ao aniversário da cidade 
e do Museu Casa do Colono, 
o projeto “Minha Cidade tem 
História para Contar” estará se 
apresentando no museu. A inicia-
tiva leva aos visitantes, de forma 
lúdica e interativa, a história de 
Petrópolis. As apresentações da 
historiadora Vânia Nicolau acon-

tecem no sábado e domingo, de 
9h as 11h.

O Museu Casa do Colono 
tem entrada gratuita e a entrada 
da Casa Santos Dumont custa 
R$10 inteira e R$ 5 meia. "A 
reabertura dos museus muni-
cipais é importante para forta-
lecer a retomada econômica 
da cidade, especialmente no 
setor de turismo", disse a pre-
sidente do Instituto Municipal 
de Cultura (IMC) Diana Iliescu. 
Para o coordenador da Casa de 
Santos Dumont, Claudio Gomi-
de, a reabertura dos museus é a 
certeza de manter as tradições. 

“Petrópolis mantém suas 
tradições vivas e integradas a 
história. Que os petropolitanos e 
os turistas sejam sempre muito 

bem vindos", ressaltou. Já o 
coordenador do Museu Casa do 
Colono é Didayr da Silva, conhe-
cido como Senhor Didi. Aos 92 
anos de idade, ele é a memória 
viva da cidade.
Até o domingo (dia 20), morado-
res de Petrópolis com compro-
vante de residência terão entrada 
gratuita na Casa Santos Dumont.

  

SERVIçO:
Casa de Santos Dumont: Rua 
do Encanto, 22 - Centro.
Telefone: (24) 2247-5222

Rua Cristovão Colombo, 1034 
- Castelânea
Telefone: (24) 2247-3715

Concertos beneficentes para Petrópolis no aniversário da cidade
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O Grêmio de Porto Alegre está numa fase 
terrível. Além dos jogos com péssimos resultados, 
queda para a Segundona no Brasileiro e agora ter 
uma semifinal contra o arquirrival Internacional, 
antes do jogo nesse final de semana prestou ho-
menagem de um minuto de silêncio pela morte de 
um ex-funcionário, que está vivo e trabalhando...

 Na Taça Guanabara o campeão foi o Flu e 
agora teremos o quadrangular final, finalmente 
com os quatro times grandes. Fazia um tempo 
que isso não ocorria.

Ainda acho que o Fla é o time a ser vencido, 
e cada dia está jogando melhor, com o novo téc-
nico Paulo Sousa.  A mudança no estilo de jogo 
da equipe está sendo muito melhor que o futebol 
apresentado no ano passado.

 
O Botafogo, após ser vendido, tem contratado 

jogadores melhores do que os que tinha, o que não 
é complicado, mesmo com pouco dinheiro na mão. 
Agora está fazendo um time com mais chances 
de manter-se na divisão especial do Brasileirão.

 O Vasco vai ter problemas o ano inteiro. Além 
de já estar na Segunda Divisão, foi eliminado da 
Copa do Brasil pelo Juazeirense. Menos dinheiro 
para esse ano. Ainda deve passar para o SAF, 
mais uma equipe vendida para investidores, 
que no final só vão querer recuperar o dinheiro 
investido.

O basquete do Fla ganhou o mundial Interclu-
bes pela segunda vez. Resultado excelente, e vai 
indo bem na nossa NBB e na Copa dos Campeões 
das Américas, tendo vencido ontem o excelente 
Boca Juniors, da Argentina.

O Campeonato Paulista de futebol tem tudo 
para a final ser entre Corinthians e Palmeiras, esse 
ano. O Timão tem uma equipe em formação, mas 
bem versátil, enquanto o Palmeiras continua com 
aquele futebol de resultados, joga sempre por uma 
bola e marca lá atrás... Estratégias bem diferentes, 
que valerá a pena observarmos.

Em Minas deve dar Atlético e Cruzeiro mesmo. 
A diferença técnica é enorme entre os times, mas 
no primeiro jogo do ano o time do Galo precisou 
de um pênalti bem 'mandrake' para ganhar dos 
garotos do Cruzeiro.

Na Champions, o Real Madrid de Benzema, 
Vini Jr e Modric, detonou o PSG de Neymar, Mba-
pé e Messi. Foi um jogo bastante interessante, 
com virada sensacional do time espanhol. Mostrou 
que uma equipe bem treinada ainda vence a outra 
cheia de medalhões, meio desinteressados...

Mais uma convocação de "TITEnic" e a se-
leção vai indo no seu velório natural. Já era hora 
de juntar os vinte e dois jogadores ideais para 
ganhar conjunto. Agora, se esses convocados 
forem os ideais do técnico, está na hora de trocar 
de técnico...

CASAIS
No Tribunal, o juiz entrevista o casal 
que quer se divorciar:
- Por que é que o senhor quer o 
divórcio?
- Excelência, a minha mulher é pregui-
çosa e péssima dona de casa. E além do 
mais, estou farto de chegar em casa e 
ver a nossa cama cheia de parasitas.
- Isso não me parece ser motivo su-
ficiente para o divórcio! - exclama o 
juiz e virando-se para a mulher: 
- E a senhora? O que tem a senhora 
a dizer?
- Sr. juiz, o meu marido é um ordi-
nário! O senhor não ouviu como ele 
chamou os meus amigos?

Ao chegar mais cedo em casa o marido 
encontra sua esposa nua, deitada na 
cama e respirando ofegantemente.
- O que houve, querida? Você está 
passando mal?
- Acho que estou tendo um ataque 
cardíaco.
O marido corre como um louco para 
pegar o telefone e chamar a ambulân-
cia. Enquanto tentava desesperada-
mente discar o filho desesperado diz:
- Papai, tem um fantasma no banheiro!!
O marido vai até o banheiro, abre a 
porta e encontra uma pessoa coberta 
por um lençol. Ele puxa o pano e dá 
de cara com seu melhor amigo. In-
dignado diz:
- Pelo amor de Deus, Ricardo! Minha 
mulher tendo um infarto e você fica 
aí assustando as crianças?

ESPoRTES / VARIEDADES

Foto: Yuri Araújo

* * *

Estão abertas as inscri-
ções para o primeiro 

Campeonato Municipal 
de Futebol de Botão, 
realizado pela Liga Pe-
tropolitana de Desportos 
(LPD). A competição 
que será realizada em 
parceria com a Liga Im-
perial de Futebol de Mesa 
(LIFM), precisou sofrer 
alterações de data e local. 
As disputas acontecerão 
no Estádio Osório Júnior, 
do EC Cascatinha, no dia 
1 de Maio. As inscrições 
poderão ser feitas até o 
dia 14 de abril.

Quem se interessar 

LPD abre inscrições para o Campeonato de Futebol de Botão
em participar da com-
petição, pode se inscre-
ver no site da LPD em 
ligapetropolitana.com.
br, clicando na aba “Pré-
-inscrição”. Os atletas 
serão divididos em duas 
categorias entre jogado-
res ranqueadas pela Liga 
Imperial de Futebol de 
Mesa da modalidade e 
atletas com a primei-
ra experiência com a 
modalidade.

O presidente da Liga 
Petropolitana de Des-
portos, José Luís Neto, 
explicou que a inten-
ção com a competição é 

promover o fomento da 
modalidade na cidade. 
“Todo mundo já jogou o 
Futebol de Botão em al-
gum momento da vida. A 
nossa intenção é trazer 
de volta o público sau-

dosista amante do es-
porte e a nova geração. 
Por isso convidamos 
todos que se interessam 
a participar do evento, 
seja jogando ou assis-
tindo”, disse ele.
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