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Deputado Hugo Leal cobra ações do 
Dnit na Estrada itaipava-teresópolis

Conhecendo as Próteses 
Mamárias de Silicone

Dr. Márcio Guimarães
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Integrante da Comissão de Viação e Transportes da Câmara, o deputado federal relatou no mesmo ofício diversos problemas em relação ao DNIT no Rio 
de Janeiro como dificuldades de comunicação com a Superintendência Regional e falta de resposta aos questionamentos e demandas apresentadas.

Chef Dann Mattos homenageia 
bicentenário da Imperatriz

Teresa Cristina
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Projeto municipal 
permite uso de cão 
de apoio emocional 
em lugares públicos
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VARiEDADES

 EXPEDIENTE:

CONHECENDO AS PRÓTESES
 MAMáRIAS DE SILICONE 

O silicone é utilizado 
com diversas finali-

dades diferentes em vá-
rias regiões  do corpo, 
mas foram os implantes 
para aumento mamário 
que tornaram o silicone 
famoso. Quando fala-
mos em próteses de 
silicone, a primeira coi-
sa  em que pensamos 
é nos implantes para 
aumento das mamas, 
porem, temos  implan-
tes de silicone para uso 
nos ouvidos, nos olhos, 
no coração, e  prati-
camente em todas as 
partes do corpo. Vamos 
conhecer os implantes  
mamários. 

Primeiro ponto im-
portante a saber é que 
o silicone usado nos  
implantes mamários, 
está em forma de gel e 
não líquido, e está pro-

tegido  por um invólucro 
que também é feito de 
silicone. Hoje temos três 
tipos de  implantes para 
aumento das mamas:: o 
liso (porque a superfície 
do  invólucro é lisa), o 
texturizado (a superfície 
é de silicone rugoso) e 
o de  poliuretano , cuja 
superfície é recoberta por 
poliuretano. O implantes 
lisos  foram praticamente 
abandonados, deixando 
então os texturizados e 
os de  poliuretano como 
as melhores opções. Os 
estudos apontam uma 
vantagem  para os de 
poliuretano, porem entre 
os cirurgiões não há ain-
da um consenso  sobre 
“qual é o melhor” . No 
mundo todo, o tipo de 
implante mais utilizado  
é o texturizado. Mas qual 
é a diferença entre eles? 

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

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

Bem, todo implante  
mamário quando é co-
locado no organismo, é 
envolvido por um tecido 
de  defesa do próprio 
corpo a que damos o 
nome de cápsula. Esta 
cápsula  pode ou não se 
contrair com o passar 
do tempo. A contração 
desta cápsula,  se ex-
cessiva, dá um aspecto 
desgracioso à mama 
, que transmite (ao to-
que) uma sensação de 
dureza da mama. Um 
implante sem contratura 
da cápsula  confunde-
-se perfeitamente com o 
tecido mamário normal. 
Aí está a  diferença entre 
os implantes!

 As pesquisas têm 
apontado que os im-
plantes  de poliuretano 
seriam os de menor 
chance de contratura, 
seguidos dos  texturiza-
dos e por ultimo viriam 
os lisos (por isto foram 
abandonados).  Porém 
tais pesquisas ainda es-

tão se aprimorando, e 
não há ainda uma  ver-
dade absoluta sobre a 
questão.Do ponto de 
vista prático, podemos 
optar  pelo texturizado.
ou poliuretano. 

Como já dissemos 
em outras ocasiões, o  
principal é que cliente 
e cirurgião conver-
sem sobre o assunto 
e escolham o  tipo de 
implante que melhor 
se adapte ao caso, 
para que se possa tirar 
o  máximo proveito 
da cirurgia. E qual o 
tamanho à escolher? 
Depende de quanto 
"poder “ você quer ter! 

Se você tem mama 
pequena e quer ficar  
poderosa isto em geral 
significa um implante 
mínimo de 195cc. Po-
rem não  se esqueça: 
uma prótese inadequa-
da para seu tamanho 
de tórax, pode fazer  
você parecer gorda, 
em vez de poderosa!

  

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

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

O Senac RJ está com 
inscrições abertas 

para preencher mais de 
140 vagas em cursos 
de qualificação pro-
fissional gratuitos na 
unidade de Petrópolis. 
As inscrições devem ser 
feitas pelo site do PSG: 
http://psg.rj.senac.br. 
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo 
telefone (24) 2017-6050 
e WhatsApp (21) 99149-
6150. A unidade do Se-
nac RJ em Petrópolis 
fica na Rua Alfredo Pa-
chá, 26 - Centro.

    Cursos:   

Assistente de Crédito 
e Cobrança - Início: 
20 de junho - Dias e 
horár ios: Segunda, 
quarta e sexta, das 
18h às 22h 

Mais de 140 vagas gratuitas em cursos do Senac RJ

A MAIS COMPLETA INFRAESTRUTURA EM ITAIPAVA 
PARA EVENTOS EM GERAL

CASAMENTOS

FORMATURAS

CONFRATERNIZAÇÕES

O Itaipava Tênis Clube está localizado
 no meio das  montanhas, em um dos
 melhores climas da região serrana.

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.

Assistente Adminis-
trativo - Início: 20 de 
junho - Dias e horá-
rios: Segunda, quarta 
e sexta, das 13h às 
17h 

Assistente de Recur-
sos Humanos - Início: 
20 de junho - Dias e ho-
rários: Segunda, quarta 
e sexta, das 8h às 12h
 
Organizador de Even-
tos  - Início: 20 de ju-

nho - Dias e horários: 
Segunda a sexta, das 
13h às 17h 

Técnico em Masso-
terapia - Início: 20 de 
junho - Dias e horários: 
Segunda a sexta, das 
13h às 17h
 
Repositor de Merca-
dorias - Início: 21 de 
junho- Dias e horários: 
Terça e quinta, das 
13h às 17h 

 Cuidador de Idoso 
- Início: 21 de junho - 
Dias e horários: Terça 
e quinta, das 8h às 12h 

 Técnico em Guia de 
Turismo - Início: 21 de 
junho - Dias e horários: 
Segunda a sexta, das 
8h às 12h 

 Estoquista - Início: 
28 de junho - Dias e 
horários: Terça, quarta 
e sexta, das 18h às 22h 
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O deputado federal 
Hugo Leal (PSD/RJ) 

cobrou, em ofício ao dire-
tor-geral do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT), 
Antonio Leite dos Santos 
Filho, providências para 
recuperação da BR-495, 
trecho Itaipava-Teresópo-
lis, que está em completo 
estado de abandono. "In-
felizmente, a situação da 
BR-495 repete-se em ou-
tras rodovias federais no 
estado do Rio sob respon-
sabilidade do DNIT, que 
têm graves problemas de 
manutenção, verdadeiras 
ameaças à vida dos usuá-
rios", afirma o parlamentar

Integrante da Comis-
são de Viação e Transpor-
tes da Câmara, Hugo Leal 
relatou no mesmo ofício 
diversos problemas em 
relação ao DNIT no Rio 
de Janeiro: dificuldades 
de comunicação com a 
Superintendência Regio-
nal; atividade tímida do 
superintendente; falta de 

Hugo Leal cobra do DNIT abandono da 
BR 495, que liga Itaipava a Teresópolis

resposta aos questionamen-
tos e demandas apresenta-
das. "Não é possível que um 
Estado com a importância 
industrial, turística e comer-
cial como é o caso do Rio 
de Janeiro não possa ter a 
atenção devida do DNIT", 
acrescenta o parlamentar.

O deputado chama a 
atenção para recentes re-
portagens sobre a BR-495: 
"e imagens de buracos, fis-
suras no asfalto, falta de 
sinalização, desníveis na 
pista e falta de cuidado com 
a vegetação". O trecho da 
rodovia federal entre Itai-
pava e Teresópolis não tem 
acostamento e o pequeno 
espaço que poderia ser utili-

zado por ciclistas e pedestres 
está coberto pela vegetação. 
"O risco é constante; o de-
sânimo, também. Essa não 
é uma situação nova, mas 
um problema antigo que 
não tem sido enfrentado 
como deveria pelo Governo 
Federal", alerta o ofício.

Hugo Leal explica que 
a falta de ação da supe-
rintendência o fez apelar 
ao direção-geral do DNIT. 
"Não é de hoje que busca-
mos soluções junto à Supe-
rintendência e não temos 
retorno. Inúmeras obras pa-
radas, falta de sinalização, 
falta de manutenção, mas 
principalmente de atenção 
da administração regional 

nos levam a questionar o 
motivo dessa ineficiência e 
solicitar a Vossa Senhoria 
uma intervenção imediata 
no Estado para que o DNIT 
tenha aqui a atuação que 
a sociedade fluminense 
necessita e espera", cobra 
o deputado.

Relator do Orçamento 
da União 2022, o parla-
mentar lembra que buscou 
assegurar os recursos ne-
cessários para permitir que 
o departamento tenha condi-
ções de cumprir com as suas 
obrigações. "No entanto, o 
atraso e desídia estão deixan-
do a população indignada, 
com razão, já que necessita 
utilizar as rodovias federais 
todos os dias, com risco da 
própria vida. Solicito que 
sejam adotadas as providên-
cias necessárias para o DNIT 
no Estado do Rio de Janeiro 
seja reestruturado para aten-
der às demandas de obras de 
melhoria na infraestrutura 
rodoviária federal", conclui 
o deputado Hugo Leal em 
seu ofício ao diretor-geral.

No f ina l  do  ano 
de 2021, a Casa 

d’Itália de Petrópolis 
(Casa D'Italia Anita 
Garibaldi) e o Estação 
Cultural Wilma Borsato 
se uniram para realizar 
ações sócio-educativas 
em prol da população de 
Petrópolis. O primeiro 
projeto efetivado foi a 
criação do Curso gratui-
to de introdução à língua 
italiana, chamado ABC 
D’ITÁLIA.

A escolha do Es-
tação Cultural Wilma 
Borsato, tem um peso 
histórico por ter sido lá 
o bairro que acolheu os 
Italianos, quando che-
garam em Petrópolis, 
para trabalharem na Fá-
brica Companhia Pe-
tropolitana de Tecidos. 
Ela foi instituída por 
decreto imperial de 17 
de setembro de 1873, 
e atraiu várias famílias 
de imigrantes italianos. 
Segundo arquivos de 

1906, a fábrica tinha, 
nessa época, cerca de 
1.100 operários, quase 
todos de origem italiana.

O curso terá dura-
ção de 06 meses, com 
aulas de 1:30h, minis-
tradas quinzenalmente 
aos sábados, pela Maes-
tra  Grazia Vescovini, 
professora e presidente 
da Casa d’Itália Anita 
Garibaldi de Petrópo-
lis. O material didático, 
também disponibilizado 
gratuitamente, foi 100% 
desenvolvido por ela.

O Centro Cultural 
Wilma Borsato – fun-
ciona na antiga estação 
de trem, o local guarda 
a memória da imigração 
italiana no bairro e tam-
bém a história da Com-
panhia Petropolitana de 
Tecidos, uma das mais 
importantes indústrias 
têxteis de Petrópolis.

Mais informações 
nas redes sociais da Casa 
d’Itália de Petrópolis.

Casa d´Itália oferece curso 
de Língua Italiana gratuito 

A Câmara Municipal de 
Petrópolis aprovou 

em primeira discussão 
no dia 05/05,  um projeto 
que garante às pessoas 
com deficiência mental, 
intelectual ou sensorial 
o direito de ingressar em 
locais públicos ou priva-
dos com um cão de apoio 
emocional. De autoria da 
vereadora Gilda Beatriz 

(PSD), o projeto de lei 
6671/2021 propõe que 
seja assegurado o direito 
de permanecer com o 
animal em todos os meios 
de transporte e em estabe-
lecimentos comerciais em 
todo o município. 

De acordo com a pro-
posta, para a identificação 
da pessoa com transtornos 
mentais é necessário que 

seja providenciado um 
atestado emitido por um 
psiquiatra ou psicólogo 
indicando o benefício do 
tratamento com o auxílio 
do cão de suporte emocio-
nal, devendo este atestado 
ser renovado a cada seis 
meses.

"Existem relatos de 
pessoas com níveis de 
ansiedade que consegui-

ram retomar uma vida 
quase que normal devido 
ao companheirismo des-
tes animais", defendeu a 
vereadora, lembrando que 
países do exterior já ado-
tam a medida como uma 
realidade consolidada, 
como nos Estados Unidos, 
por exemplo, conhecida 
pela sigla ESA (Emotional 
Support Animals).

Já estão abertas  e se-
guem até 31/08 as ins-

crições para o Prêmio 
Firjan de Sustentabilida-
de 2022, novo nome do 
tradicional Prêmio Firjan 
Ambiental.

 Podem participar 
empresas, associações, 
sindicatos, instituições de 

pesquisa, terceiro setor, 
universidades e demais 
pessoas jurídicas com pro-
jetos concluídos ou em fase 
de implantação, desenvol-
vidos no estado do Rio e 
com resultados mensurá-
veis em 2020 e/ou 2021. 

 A edição atual, a 
décima desde 2013, pos-

sui seis categorias, uma 
delas incluída este ano: 
Estratégias de Engaja-
mento e Promoção da 
Agenda 2030 dos Objeti-
vos do Desenvolvimento 
Sustentável. As demais 
continuam, embora a 
maior parte com nomes 
atualizados. São elas: 

Água e Efluentes; Bio-
diversidade e Serviços 
Ecossistêmicos; Mudan-
ça do Clima e Eficiência 
Energética; Resíduos Só-
lidos; e Gestão de Impac-
to e Investimento Social.

O regulamento com-
pleto está disponível no 
site do Prêmio.

Câmara aprova projeto que permite uso de 
cão de apoio emocional em lugares públicos

Inscrições abertas para o Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2022

O Procon Petrópolis au-
tuou a concessionária 

de energia Enel pela falta 
de atendimento prioritário. 
Na loja física, os fiscais 
constataram que há ape-
nas uma fila inicial, sem 
distinção de prioridade, 
onde se concentra o maior 
tempo de espera. A autar-
quia foi até o local após 
denúncias de clientes.

“A falta de atendimen-
to prioritário infringe a lei 
de acessibilidade e também 
o Código de Defesa do 
Consumidor. Intimamos a 
concessionária para que 
se adeque imediatamente 
às normas vigentes, de 
forma a garantir o direito 
dos clientes”, informou o 
coordenador do Procon, 
Fafá Badia.

O Centro de Artes e 
Esportes Unifica-

dos (CEU) da Posse está 
oferecendo atendimento 
para os moradores que 
precisam realizar serviços 
pela internet. Solicita-
ções para CPF, Carteira de 
Identidade, Título de Elei-
tor, Alistamento Militar; 
além de consultas sobre o 

IPTU e SPC fazem parte 
dos serviços oferecidos. 
 O atendimento acontece 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. O atendi-
mento é gratuito e aberto 
para todos os moradores. 
O CEU da Posse – Praça 
CEU Corta Rio - fica loca-
lizado na Estrada União e 
Indústria, números 32.877

Procon autua Enel por falta 
de atendimento prioritário

CEU do distrito da Posse oferece 
serviços via internet a moradores

Foto: Divulgação
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Medalhão de palmito 
em alusão a Palmei-

ra-Imperial um dos símbo-
los de Paraíba do Sul. Para 
acompanhar: nhoque de 
banana da terra, que repre-
senta o ouro que passava 
pela Estrada Real (Cami-
nho Novo), que corta a ci-
dade. Cada detalhe foi cui-
dadosamente pensado pelo 
Chef petropolitano Dann 
Mattos, para fazer jus ao 
bicentenário da Imperatriz 
Teresa Cristina, durante a 

Itaipava Esporte Clube
O Itaipava Esporte Clube está de volta aos campos! Após anos desativado, o clube, 

fundado em 1989 para desenvolver a prática esportiva no distrito de Itaipava, pas-
sou por uma reestruturação administrativa e, em maio de 2021, retornou às atividades 
originais para atender o lado social e esportivo de jovens adolescentes que buscam 
seu desenvolvimento pela prática futebolística. Os treinos e amistosos vêm sendo 
realizados desde então e o Itaipava já está próximo da sua estreia oficial. A equipe 
entrará em campo no mês de junho para disputar o Campeonato Municipal Sub 17.

O Festival Rock the 
Mountain acaba de 

anunciar novas atrações 
para a edição de novembro, 
a segunda de 2022. Grandes 
estrelas da música nacional 
vão integrar o line-up do 
evento, como o cantor Ney 
Matogrosso, a rainha do 
pop Duda Beat, o rapper 
L7nnon, a banda Afroci-
dade e a equipe de som 
Furacão 2000. Gilberto Gil 
e Gloria Groove, também 
estarão no festival.

O Rock the Mountain 
acontecerá em dois finais 
de semana de novembro, 
dias 05 e 06, 12 e 13, com as 
mesmas atrações, tal como 

Um olhar sobre a cidade 
O objetivo é trazer os espaços culturais da bela cidade de Petrópolis mais 

para perto da população e dos visitantes, que sobem a serra para usufruir de 
sua beleza e do seu rico patrimônio cultural. Entre tantos atrativos que a cidade 
oferece, a Casa de Petrópolis, o Centro Alceu Amoroso Lima para Liberdade/
CAALL e o Segmento de Museus uniram-se para criar momentos culturais em 
cada um desses espaços museológicos da cidade. No dia 27/05, das 18 às 20h 
haverá o lançamento do Livro “Tempo de Cidade”, de Vicente Loureiro. Mesa 
Redonda com a presença do autor, arquiteto e urbanista Vicente Loureiro e do 
arquiteto Mário Lordeiro

Mediadora: Rachel Wider, na Casa de Petrópolis, Rua Ipiranga, 716, Centro, 
tel.: 24 99318 6716. Entrada Franca.  

A Diocese de Petrópolis, 
por meio do Projeto 

Presença Samaritana, já 
doou cerca de 290 tone-
ladas de alimento, além 
de água mineral, produtos 
de limpeza e higiene pes-
soal. Nas últimas semanas, 
além destes itens, o Pro-
jeto começou a entregar 
eletrodomésticos e móveis 
às pessoas que perderam 
tudo ou parte de seus bens 
por causa das barreiras e 
enchentes. Todo trabalho 
tem sido realizado a partir 
da visita da assistente so-
cial, que verifica as neces-
sidades de cada família.

Alguns dias após a 
tragédia em Petrópolis, 
ocorrida no dia 15/02, que 
vitimou 234 pessoas, dei-
xando três desaparecidos 

Chef Dann Mattos homenageia 
bicentenário da Imperatriz Teresa Cristina

1ª edição Festival Gastro-
nômico Delícias do Vale 
do Café, que acontece 
nos fins de semana de 12 
a 15 e de 19 a 22 de maio 
. O prato especial poderá 
ser encontrado no Hotel 
Pousada Eco Palmeira, na 
Estr. da Palestina, 3058 - 
Paraíba do Sul. No local 
será possível conferir 
ainda uma programação 
diversificada com ex-

posições de artesanato, 
gastronomia e música! 

Onze  munic íp ios 
compõem o Vale do Café, 
são eles: Valença, Vassou-
ras, Barra do Piraí, Pi-
raí, Engenheiro Paulo de 
Frontin, Mendes, Rio das 
Flores, Miguel Pereira, 
Paty do Alferes, Paraíba 
do Sul e Rio Claro, além 
dos distritos Ipiabas e 
Conservatória.

Diocese entrega eletrodomésticos e móveis 
às vítimas da tragédia de Petrópolis

e agravada com a chuva 
do dia 20 de março, com 
sete mortos. Dom Gregó-
rio Paixão, OSB, bispo 
da Diocese de Petrópolis, 
preocupado com o que 
chamou de “síndrome do 
céu azul”, afirmando que 
“ninguém será esque-

cido” reativou o Projeto 
Presença Samaritana que 
desde abril vem entregan-
do as vítimas a chamada 
linha branca, são móveis e 
eletrodomésticos doados 
às pessoas que perderam 
tudo devido a barreira ou 
a enchente.

Rock the Mountain anuncia 
nova data e novos nomes

aconteceu na edição anterior, 
no Parque de Exposições de 
Itaipava, região Serrana do 
Rio de Janeiro. Os ingressos 
do terceiro lote estão disponí-
veis no site da Sympla.

Criado com inspirações 
em produções internacio-

nais como Coachella e 
Glastonbury, o Rock the 
Mountain carrega o DNA 
cultural brasileiro, que 
preza por experiências 
interativas, inovadoras e 
com olhar atento para a 
sustentabilidade.-

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação
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Um dos maiores encontros de 
autoconhecimento e espiri-

tualidade do Brasil acontece na 
próxima semana, de 19 a 22 de 
maio, e vai aquecer a economia e 
fomentar o turismo de Petrópolis. 
Isso porque a expectativa é que 
o I Festival Indiano de Vedanta 
e Autoconhecimento receba oito 
mil pessoas nos quatro dias de 
evento, movimentando cerca de 
R$ 2 milhões no período. Além 
da rede hoteleira, o comércio 
local, bares e restaurantes tam-
bém serão impactados não só 
pelos petropolitanos que vão 
prestigiar o evento, mas princi-
palmente por turistas de várias 
partes do Brasil que estão vindo 
a Petrópolis especialmente para 
o festival e vão aproveitar a esta-
da também para passear. 

“Noventa por cento do pú-
blico do festival é de fora de 
Petrópolis. Ou seja, teremos 
muitos turistas na cidade, o 
que vai movimentar bastante 
o município, aquecendo vários 
setores. É um público que vai 
consumir na cidade. Temos 
orgulho em participar deste mo-
mento de retomada do turismo 
em Petrópolis depois de duas 
tragédias. Nosso objetivo é que 
este festival também entre para 
o calendário oficial de eventos 
da Prefeitura para que todos 
os anos possamos celebrar o 
autoconhecimento, a espiritua-
lidade e a diversidade cultural”, 
explicou Rodrigo Ribas, diretor 
do Instituto Vishva Vidya, insti-
tuição organizadora do evento.

O evento traz aulas, pales-
tras e práticas de meditação 
e yoga com professores re-

I Festival Indiano de Vedanta e Autoconhecimento 
aquece economia e turismo de Petrópolis

nomados do Brasil e de várias 
partes do mundo como Índia e 
Portugal. Além disso, haverá 
apresentações culturais indianas 
e de povos originários, rodas 
de conversa, curso e culinária 
típica. Ter contato com a maior 
comunidade espiritual Indiana do 
Brasil e acesso ao conhecimento 
que não está nos livros, receber 
a força de mantras e orações e 
celebrar a passagem por este 
momento histórico de união 
cultural e espiritual com música, 
dança, alegria e ensinamentos 
são alguns dos motivos para 
prestigiar o I Festival Indiano de 
Vedanta e Autoconhecimento, 
que vai contar com atrações para 
toda a família. 

Para o professor tradicional 
de Vedanta Jonas Masetti é uma 
oportunidade única de experen-
ciar um conhecimento ancestral, 
que vem da Índia, da Tradição 
Védica, de onde vem o yoga, 
os mantras e a meditação. “O 
Festival vai contar com diversas 
atrações para todos os tipos de 

mente, de coração, com vários 
professores internacionais 
de Vedanta e também com 
lideranças de outros grupos 
espirituais que neste momento 
unem forças para o bem da hu-
manidade. Toda espiritualida-
de disponível no mundo é uma 
coisa só”, declarou Masetti.

O I Festival Indiano de Ve-
danta e Autoconhecimento é 
uma iniciativa do Instituto Vishva 
Vidya, em parceria com o Con-
sulado Geral da Índia, com o 
apoio da Prefeitura de Petrópolis 
por meio da Turispetro.

O Festival também cele-
bra o aniversário de oito anos 
do Instituto Vishva Vidya em 
Petrópolis. “Serão momentos 
que tenho certeza que fica-
rão gravados no coração de 
todos”, finaliza o professor 
Jonas. Para conferir a pro-
gramação completa e fazer a 
sua inscrição entre em  http://
festival.vedantalife.com/ ou no 
Instagram oficial do evento @
festivaldevedanta.
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Seleção Brasileira convocada para a penúltima 
atividade antes da Copa do Mundo. Impressionante 
que, mesmo com um mau ano onde vários dos jo-
gadores foram reservas nos times europeus,  Tite 
continue acreditando neles.

Chance de ganhar? Claro, o Brasil sempre será 
um dos favoritos ao título, mas há décadas não temos 
a alegria de ver a seleção tentar conquistar a taça, 
já que mesmo em 2002 não acreditávamos muito na 
seleção do Felipão...

Libertadores seguindo seu rumo com as princi-
pais equipes dominando seus grupos, mesmo sem 
jogar muito bem. Exceção apenas ao Palmeiras, que 
tem um estilo de jogo mais seguro, e faz manter um 
equilíbrio maior entre suas linhas.

O Brasileirão tem de surpresa o péssimo começo 
do Fla. O time ainda não achou seu ponto de equilí-
brio, sofrendo com erros individuais, mal entendimen-
to do plano do seu novo técnico e também por erros 
importantes da arbitragem em dois jogos, provocando 
a perda de cinco pontos até o momento.

O problema rubro negro piorou com a decisão do 
Conselho do clube em limitar a participação de sócios 
off Rio das discussões e votação dos rumos do clube. 
A chapa vai esquentar muito ainda...

Deram início a formação de uma Liga no fute-
bol brasileiro, chamada de Libra. Já tem 10 times, 
e precisa de 13 para ser lançada. Pela lista inicial 
temos todos os grandes de SP, três grandes do Rio 
e Cruzeiro. Ainda irão discutir com outros grupos de 
clubes, mas quem ficar prá trás vai ter que ficar na 
mão da CBF, o que nunca é muito bom...

Djokovic voltou a vencer, e está muito favorito 
para o Aberto de Roland Garros. Esse jogador real-
mente é um monstro.

 
Vendo as finais masculina e feminina podemos 

notar a diferença que tem que existir nos prêmios dos 
torneios por gêneros. As meninas jogavam para um 
estádio bem vazio. Isso acontece em vários esportes 
onde a diferença técnica entre os dois grupos aconte-
ce, mas não em outros onde se aproximam e até no 
que feminino é melhor, como na ginástica artística... 
Isso é mercado...

 
NBB já na semifinal e o Fla vai vencendo o Minas 

na série. Não vai ser fácil, mas tem tudo para chegar a 
final. Na outra disputa o São Paulo vai passando pelo 
Franca. Mesmo assim está tudo bastante nivelado por 
bom nível de basquete atualmente.

 Na NBA Miami e Golden State esperam pelos 
seus adversários, no Leste e Oeste, para saber que 
jogará a grande final neste ano. O equilíbrio foi tão 
grande que essas dúvidas serão decididas no jogo 
7, em ambas as conferências.

 
Gil Baiano, meu amigo que vive no Cliper, aquele 

bar no Leblon, entre um chopp e outro avisa que não 
aguenta mais o Tite, Paulo Souza, Brás, o chorão 
do Nenê, arbitragem do Brasilierão, explicações do 
técnico Fernando Diniz entre outras coisas, e olha 
que ainda estamos em maio...

O lOucO e a carta
Num hospicio um louco recebeu uma 
carta.
Passando por perto,um médico 
pergunta:
- Juca, voce recebeu uma carta?
- Sim, do meu irmão
O louco abre a carta e mostra ao 
médico, que constata que o papel está 
em branco.
 Mas não tem nada escrito aqui!
O louco então responde:
E que estamos sem nos falar  há 10 
anos..

cINeMa
Dois ratos entraram num cinema e 
foram direto para a sala de projeção. 
Roeram todo o rolo do filme. Terminado 
o jantar, um perguntou para o outro: 
- E aí, você gostou do filme? 
- Pra ser sincero, gostei mais do livro!

Sete
Explicação sobre o porquê de certas 
pessoas fazerem aquele traço hori-
zontal no meio do algarismo 7 que, 
como se vê aqui, não deve tê-lo. Conta 
a lenda que uma multidão estava reu-
nida para ouvir os 10 mandamentos 
proclamados por Moisés, quando, ao 
chegar no sétimo mandamento, ele 
disse em alto e bom som: 'Não cobiça-
rás a mulher do próximo!'. A multidão 
instantaneamente gritou, num sonoro 
coro: 'Corta o sete, corta o sete!'.

ESpoRtES / VARiEDADES

* * *

* * *

O Esporte Clube Vera 
Cruz é mais novo re-

presentante de Petrópolis 
no futebol profissional. O 
clube está disputando a 
Série C do Campeonato 
Carioca, organizada pela 
Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro 
e estreou com uma vitória 
por 2x1 contra o Barcelona, 
em partida disputada no dia 
12/05, no Estádio Eduardo 
Guinle, em Nova Friburgo. 

Na segunda rodada, 
realizada na tarde do 
domingo, dia 15/05, a 
equipe foi derrotada pelo 

Com 94 anos de existência, Vera Cruz faz sua estreia 
no futebol profissional jogando pela Série C do Estadual

Bréscia pelo placar de 1x0.
Sediado no bairro 

Moinho Preto, na Mose-
la, o Vera Cruz aderiu ao 
profissionalismo no fim 
de 2021 se filiando à Ferj, 

porém o sonho começou 
bem antes, há dez anos, 
com a chegada do gestor 
esportivo Alex Arruda. 
Após isso o clube precisou 
passar por uma série de 

adequações para atender 
ao estatuto e à legislação 
esportiva, além de todas 
as certidões necessárias.O 
próximo passo foi obter 
parcerias e patrocínios 
que pudessem viabilizar 
alimentação, atendimento 
médico, exames clínicos, 
transporte, espaço para 
preparação física. 

Uma destas das par-
cerias é com o Serrano, 
que atualmente disputa 
a Série B do Estadual e 
que cedeu o Estádio Atílio 
Marotti para que o Vera 
Cruz mande seus jogos.
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