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Casa de Petrópolis recebe a 
mostra ‘7 Sentidos’ com artistas 
renomadas no cenário mundial
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Convention & Visitors Bureau celebra 
26 anos somando esforços pelo turismo
Considerado um dos 

cinco melhores do 
país pela União Nacional 
de Convention Bureaux 
e Entidades de Destinos 
e pela Federação de 
Convention & Visitors 
Bureaux do Estado, o 
PC&VB conta hoje com 
mais de 140 associados.
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

QuAL O VALOR DA CONSuLTA? 

A curiosidade faz parte 
do ser humano, em uns 

mais e em outros menos.., 
mas em todos presente. 
No dicionário a palavra 
consulta aparece com a 
seguinte descrição: CON-
SULTA s.f. Pedido de pa-
recer a um médico sobre 
o estado de saúde de uma 
pessoa, a um advogado 
sobre um assunto jurídico. 

Pedido de parecer, 
de opinião dirigido à um 
especialista em deter-
minado assunto.  Sendo 
assim em que consiste, 
realmente, a consulta em 
cirurgia plástica?  

A cirurgia plástica, prin-
cipalmente a estética, 
tem uma característica 
interessante: é uma das 
raras situações em que, 
na consulta, o próprio pa-
ciente faz seu diagnóstico 
e indica seu tratamento, 
ou seja, habitualmente o 
paciente relata o que lhe 
desagrada (problema) 
e como deseja corrigi-lo 
(solução). Entretanto esta 

característica especial é 
responsável por alguns 
desentendimentos e frus-
trações entre clientes  e 
cirurgiões, como evitá-las?  

Primeiro, você deve 
ser objetivo e claro. Diga 
abertamente o que deseja, 
mesmo que possa parecer 
"absurdo" ... na realida-
de, com toda a evolução 
do mundo moderno, não 
existe mais nada absurdo!  
Sendo bem clara em re-
lação às suas aspirações, 
seu cirurgião terá a real 
dimensão dos seus dese-
jos  e suas expectativas, e 
tornar-se-á mais fácil  uma 
avaliação das melhores 
possibilidades cirúrgicas, 
ou outros procedimentos, 
que possam satisfazê-la. 
Em seguida, ESCUTE o 
que o seu cirurgião tem 
para dizer em relação ao 
procedimento que está 
sendo planejado para você.

 É muito comum que 
devido à excitação e an-
siedade que envolvem a 
proximidade de um evento, 

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

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

o cliente passe a prestar 
atenção apenas ao que 
está pensando e não, 
propriamente, ao que 
está sendo dito para ele. 
Não é raro que assuntos 
bem discutidos durante 
a consulta, possam ser 
esquecidos após a reali-
zação da cirurgia. Estu-
dos científicos ingleses 
apontaram que somente 
25% do que é dito em 
uma consulta é lembrado 
pelos clientes. Portanto 
preste atenção à todo o 
diálogo. Toda e qualquer 
dúvida deve ser esclare-
cida na hora da consulta, 
não  deixe passar nada 
que não fique bem claro. 

Lembre-se também que 
pedidos de última hora (no 
dia do procedimento) po-
dem ser extremamente di-
fíceis de serem atendidos 
(não por má vontade do 
cirurgião), mas por falta de 
instrumental, produtos, ou 
material adequados para 
executar o procedimento 
desejado. Procedimentos, 
quando bem planejados, 
precisam de um  tempo 
hábil para que produtos e 
instrumental possam ser 

adquiridos e/ou  prepara-
dos,  portanto não deixe 
para a última hora o seu 
pedido.

E finalmente, nun-
ca deixe de fazer uma 
consulta. Não há nada 
que possa substituir a 
consulta com seu cirur-
gião. Muitas pessoas e a 
própria mídia, no intuito 
de ajudar a esclarecê-
-la sobre determinados 
procedimentos, podem 
acabar por confundi-la ou 
até  mesmo, assustá-la! 
Fotos enviadas por celu-
lar, não dão a dimensão 
real do problema, e po-
dem incitar erros de inter-
pretação do que é preciso 
ser feito. Só o cirurgião 
tem domínio global sobre 
a cirurgia plástica e, prin-
cipalmente, capacidade 
de reconhecer suas reais 
necessidades e como 
atendê-las. 

Não existe em fazer 
mais de uma consulta, se 
achar necessário. Con-
verse bastante, esclareça 
todos os detalhes, saia 
sem dúvidas, com certe-
za isto ajudará você a ter 
sucesso na sua cirurgia.

  

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!

um domingo de muita alegria!

A crise mundial provo-
cada pela pandemia 

de Covid-19 reforçou (da 
pior maneira) que a trans-
formação digital, mais do 
que nunca, é essencial 
na vida das pessoas. Nas 
empresas, projetos que 
estavam programados 
para se consolidarem 
entre 3 e 5 anos estão 
sendo implementados 
em poucos meses.

A digitalização de 
serviços considerados 
sacais, e muito corri-
queiros para boa parte 
de pessoas, virou quase 
uma questão de sobre-
vivência. Afinal, o ser 
humano foi impedido de 
desempenhar a tarefa 

Serviços públicos digitais descubra 
o que resolver sem sair de casa

mais básica de todas: ir e 
vir. A pandemia acelerou 
a forma como as pessoas 
trabalham, compram e 
vivem.

O Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Em-
presas) descobriu, em um 
estudo sobre os efeitos da 
pandemia de coronavírus 
nos pequenos negócios, 
que 72% das empresas 
no setor de serviços de 
alimentação já contam 
com vendas online. Ou-
tra pesquisa, do instituto 
de pesquisas Datassen-
tial, apurou que 65% dos 
clientes de restaurantes 
já preferem cardápios 
digitais aos físicos. 

1 - Seguro-desemprego e prova de vida
2 - Fila online de vacinação da Covid 
3 - Carteira de vacinação e histórico de atendimento
4 - Alvará de obras instantâneo
5 - Bolsas de iniciação científica
6 - Carteira de trânsito 
7 - Segunda via do RG
8 - CPF digital 
9 - Abertura de MEI
10 - Programas sociais
11 - Meu INSS
12 - Passe Livre digital 
13 - Alvará para moradias sociais
14-Pesquisa de medicamentos
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A Campanha de Va-
cinação contra a 

Influenza foi  aberta aos 
idosos acima de 60 anos, 
encerrando a primeira 
fase da mobilização. 
A partir de 3 de maio, 
outros grupos prioritá-
rios, como  gestantes, 
puérperas, professores, 
profissionais das forças 
armadas, de segurança e 
salvamento, começam a 
ser imunizados.  

Os profissionais de 

A Prefeitura e o Sin-
d i ca to  Es t adua l 

dos Profissionais da 
Educação (Sepe) tive-
ram a primeira reunião  
para planejar o rateio do 
superávit do Fundeb - 
30%. A previsão é que 
os R$ 6 milhões sejam 
divididos entre cerca de 
3.280 profissionais da 
Educação, que devem 
receber cerca de R$ 1,8 
mil na folha de paga-
mento deste mês de abril. 
O encontro contou com a 
participação da secretária 

de Educação, Adriana de 
Paula que ressaltou a im-
portância dessa reabertura 
do diálogo e no avanço das 
pautas da Educação. “Te-
mos assuntos importantes 
em pauta que serão dis-
cutidos e planejados junto 
com o Sepe. A construção 
desse diálogo é essencial. 
A cidade vive um momento 
difícil e a união em prol de 
projetos vai valorizar os 
profissionais”, comentou 
a secretária.

Durante o encontro 
detalhes importantes de 

como será feito o paga-
mento do rateio e os ser-
vidores que têm direito 
ao recebimento foram 
debatidos. “Servidores 
que estão em licença prê-
mio vão receber o rateio, 
mas aposentados e profis-
sionais cedidos não têm 
esse direito. Outro ponto 
que precisa ficar claro é 
com relação aos descon-
tos, é um valor sujeito ao 
desconto do Imposto de 
Renda, não tem isenção”, 
explicou a representante 
do Sepe, Rose Silveira.

Um dos mais antigos 
do país, fundado em 

1996, o Petrópolis Con-
vention & Visitors Bu-
reau comemorou seus 26 
anos em abril,  fazendo o 
que sabe de melhor: agre-
gando os empresários 
do setor e ajudando na 
divulgação e captação de 
eventos para 2022. “Um 
dia de mangas arregaça-
das para que Petrópolis 
impulsione o turismo. 
Estamos vivendo, depois 
de um início de ano com-
plicado, um mês de abril 
especial com muitas 
atrações, principalmen-
te de esporte e cultura e 
seguimos nesta semana, 
às vésperas de um feria-
dão, com trabalho in-
tenso para que a cidade 
receba mais visitantes”, 
afirmou o presidente do 
Petrópolis Convention, 
Fabiano Barros.

Considerado um dos 
cinco melhores do país 
pela União Nacional de 

Convention Bureaux e 
Entidades de Destinos 
(Unedestinos) e pela Fe-
deração de Convention 
& Visitors Bureaux do 
Estado do Rio de Janeiro, 
o Petrópolis Convention, 
hoje com mais de 140 
associados, trabalha na 
realização de eventos 
que fazem parte do ca-
lendário da agência como 
o Festival de Fondue e 
o Petrópolis Gourmet. 
“Além disso, atuamos 
na atração de eventos 
corporativos e damos 
apoio para que sejam 
realizados em Petrópo-
lis”, pontuou Fabiano 
Barros. O escritório local 
ainda participa de fei-
ras, congressos e even-
tos, divulgando a cidade 
como destino, seus atra-
tivos e empreendimentos 
associados.

O trade turístico 
mantém atualmente na 
cidade pelo menos oito 
mil empregos diretos 

além de influenciar di-
retamente os mais de 
30 mil postos se forem 
considerados comércio 
e prestação de serviços. 
São 6,3 mil leitos em 118 
meios de hospedagem 
e mais de 200 bares e 
restaurantes que dão in-
fraestrutura para receber 
mais de dois milhões (nú-
meros pré-pandêmicos) 
de visitantes ao ano.

O PC&VB está di-
vidido em diretorias de 
acordo com o segmento, 
como hotelaria, gastro-
nomia e prestação de ser-
viços. Cada setor é traba-
lhado de acordo com suas 
características de forma 
integrada aos demais 
ou, em alguns casos, de 
maneira independente. 
Mas, a palavra de ordem 
é participação, tanto que 
sua estrutura conta, além 
dos conselhos curador e 
fiscal, com um conselho 
consultivo.

Vacinação contra Influenza começa para idosos acima de 60 anos
Saúde também estão re-
cebendo a vacina. Já as 
crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos come-
çam a ser imunizadas em 
30 de abril. 

"A vacinação contra 
influenza desempenha  
um papel crucial na ma-
nutenção da saúde dos 
adultos e ao longo da 
vida traz muitos bene-
fícios que se acumulam 
para a saúde geral e 
a expectativa de vida.               

É importante que todos 
entendam que a vacina-
ção em dia é um instru-
mento sanitário essencial 
para uma vida saudável 
e evitar a propagação de 
doenças”, frisa o secre-
tário de Saúde, Marcus 
Curvelo. 

O Dia D da Imuniza-
ção para os idosos maiores 
de 60 e trabalhadores da 
Saúde está previsto para o 
dia 30 de abril. Já a segun-
da fase da campanha vai 

de 3 de maio a 3 de junho. 
Neste grupo também 

estão incluídas as pessoas 
com deficiência, caminho-
neiros, rodoviários, popu-
lação indígena e popula-
ção privada de liberdade, 
adolescentes e jovens sob 
medidas socioeducati-
vas. Pessoas portadoras 
de doenças crônicas não 
transmissíveis e condições 
clínicas especiais também 
devem ser imunizadas 
neste período.

Petrópolis Convention completa 
26 anos trabalhando pelo turismo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Reunião na Secretaria de Educação com o Sepe 
planeja rateio do superávit de 2021 do Fundeb 

Na última semana, 
o Operador Nacio-

nal do Sistema Elétrico 
(ONS) informou que a 
taxa extra, aplicada às 
contas de luz, ficará na 
cor verde até o fim do ano, 
sem cobrança adicional 
para os consumidores. 

Em recente levanta-
mento feito pelo Sebrae, 
empreendedores do Es-
tado do Rio de Janeiro 
tomaram medidas para 
diminuição dos custos 
com energia elétrica. Nos 
últimos meses, 29% dos 
pequenos negócios evi-
tam usar energia no horá-
rio de pico, 2% instalaram 
painéis solares, 8% troca-
ram equipamentos antigos 

por outros mais moder-
nos, 9% inspecionaram a 
qualidade das instalações 
elétricas da empresa, 36% 
orientaram seus colabora-
dores sobre a importância 
de gastar menos energia e 
31% não tomaram nenhu-
ma medida.

Dicas do Sebrae Rio
u Invista em dispositivos 
econômicos com selo 
Procel, que categoriza 
produtos de A a G.

u Aposte em iluminação 
natural ou solar.

u  Substitua aparelhos 
antigos, faça revisão nos 
aparelhos e desligue apa-

relhos que não estão sen-
do usados.

u  C o n s c i e n t i z e 
funcionários.

u Evite usar muitos apa-
relhos na mesma tomada
- Observe o horário de uso 
dos aparelhos.

u  Invista em isolamento 
térmico.

u Troque  lâmpadas por 
modelos mais econômicos.

u  Busque orientação 
especializada.

u Invista em fontes reno-
váveis de energia.

Vinte e nove por cento dos pequenos negócios 
evitam usar energia elétrica no horário de pico
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Com o retorno das ati-
vidades presenciais, 

a COMAC de Petrópolis 
abriu inscrições para os 
projetos Fortalecendo 
Vínculos, Caminhando 
Juntos, Mais Vôlei, Esco-
linha de Futebol e Melhor 
Idade. As atividades para 
crianças e adolescentes 
ocorrem em contra turno 
escolar e contemplam 
judô, dança, teatro, infor-
mática, música, reforço 
escolar, cidadania, inglês, 

futebol e voleibol. As 
pessoas com idade acima 
de 55 anos podem se ins-
crever para as atividades 
de inclusão digital.

O projeto Fortalecen-
do Vínculos tem o objeti-
vo de atender crianças e 
adolescentes, com idade 
a partir dos 10 anos. As 
atividades acontecem em 
contra turno escolar, na 
parte da manhã e da tarde.

Os projetos esportivos 
ofertam voleibol e futebol. 

O COMAC Mais Vôlei 
atende aos adolescentes. 
Já o futebol, que integra o 
Programa Esporte Presen-
te, do Governo do Estado, 
será realizado nas catego-
rias Sub-9, Sub-11, Sub-13 
e Sub-15, contemplando 
crianças com idade a partir 
de 8 anos e adolescentes 
até 15 anos, ambos com 
aulas uma vez por semana.

O COMAC Melhor 
Idade é um projeto volta-
do às pessoas com idade 

acima de 55 anos, que de-
sejem ingressar no univer-
so digital: são aulas sobre 
as mais diversas formas 
de inclusão digital, como 
aplicativos de conversas, 
mídias sociais, internet 
etc.. As inscrições, que 
são limitadas, estarão 
abertas entre os dias 18 
e 20 de abril, na sede da 
COMAC, situada a Rua 
Dr. Sá Earp, 88 – Parte A, 
Morin. Mais informações 
– (24) 4104-1062. 

A Casa de Petrópolis 
vai receber a mostra 

7 Sentidos, com artis-
tas renomadas no ce-
nário mundial, durante 
o período de 16 /04 a 
11/06/2022. De quarta a 
domingo, das 10h às 16h

A mostra 7 Sentidos 
vai contar com uma expo-
sição audiovisual “Toque 
toque- Touch touch (parte 
1)”, das artistas interna-
cionais: Antonia Dias 
Leite e Nina Miranda. 
A obra imersiva mistura 
vídeo, música, desenho e 
escultura. 

De Nina, a mostra 
terá ainda vídeos com 
os títulos "Affection" e 
"Na Capela". Este últi-
mo, filmado na Capela 
da Casa de Petrópolis 
com parceria de Luciana 
Miranda Penna.

Exposição "7 Sentidos" na Casa de Petrópolis 

E de Antonia, outros 
trabalhos de fotografia e 
vídeo intitulados de "Pe-
quenas Mortes" e “Entre 
roupas brancas e fluidos 
brancos, serpentes e um 
jantar surrealista”. 

A mostra 7 Sentidos 
vai contar ainda com a par-
ticipação de Julia Miranda 
com a exposição “Pinturas 

que pulam o tempo”. 
As obras foram rea-

lizadas entre Brasil e 
Inglaterra. Julia também 
vai pintar uma tela iné-
dita durante a temporada 
na Casa de Petrópolis. A 
Casa de Petrópolis fica na 
Av. Ipiranga, 716, Centro 
. Ingressos: R$12 inteira 
e R$6 meia

Comac abre inscrições para Projetos Sociais 

O Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava funcionará em horário 
reduzido nos dias 23 e 24 de abril. O funcionamento nestes dias será das 7h às 

10h. O motivo é a realização do evento Rock the Mountain, também no próximo fin 
de semana. O parque será reaberto na segunda-feira, dia 18 até o dia 22 de abril em 
horário normal, das 7h às 17h. e no dia 26, será reaberto também em horário normal.

Projeto Araras em Trilhas

Parque Municipal de Itaipava

O Projeto Araras apro-
veita a temporada de 

trilhas em montanhas e 
reabilita um de seus pro-
jetos mais bem sucedidos 
nos anos 2000. O Projeto 
Araras em Trilhas tem 
o objetivo de ampliar a 
relação amorosa entre 
as riquezas da mata, os 
alunos, os moradores e 
os visitantes de Araras, 
compartilhando o conhe-
cimento sobre o ambiente 
e a cultura da região. 
A Trilha dos Palmares 
(foto) é uma das quatro 
trilhas educacionais que 
será realizada. Todo di-
nheiro arrecadado será 
aplicado no projeto, que 
tem a intenção de levar 
alunos de escolas públi-

cas pra fazer as trilhas 
também.

A Trilha será rea-
lizada no domingo, 24 
de abril , 9 horas da 
manhã. o Ponto de en-
contro será na torre 
de telefonia na reta do 
Malta. O que levar: 2 
litros de água, Lanche 
de trilha (preferência 

grãos energéticos, frutas, 
chocolate, sanduiche), 
Protetor solar, Boné, 
Casaco corta-vento e im-
permeável (se possível), 
Tênis ou bota de trilha, 
Calça e camisa comprida 
uv para proteção contra 
o sol. Valores: Asso-
ciados - R$ 50,00; Não 
associados: R$ 70,00. 
Número máximo de par-
ticipantes:12. Antes da 
subida todos receberão 
instruções e um lanche. 
A trilha será guiada com 
observação da flora lo-
cal, plantas, biomas e 
várias curiosidades sobre 
o trajeto. Interessados 
fazer inscrição pelo e-
-mail: projetoararas@
projetoararas.org.br

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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O mês de maio, uma das 
épocas mais gostosas 

para se visitar o Vale do Café, 
ficará ainda mais saboroso: 
no período, a região realiza 
a primeira edição do Festival 
Gastronômico Delícias do Vale 
do Café. O evento acontece em 
dois fins de semana (de 12 a 
15 e de 19 a 22/05) e reúne os 
15 municípios que compõem 
o Vale do Café: Valença, Vas-
souras, Barra do Pirai, Piraí, 
Mendes, Engenheiro Paulo 
de Frontin, Rio das Flores, Mi-
guel Pereira, Paty do Alferes, 
Paracambi, Paraíba do Sul, 
Pinheiral, Volta Redonda, Barra 
Mansa e Rio Claro. “Um dos 
objetivos do festival é valorizar 
a cultura gastronômica do Vale 
do Café como um todo, que é 
repleta de histórias e tradições”, 
comenta Maria Inês Oliveros, 

da Tropic Produções, uma das 
realizadoras do evento.

Além das dezenas de cafés, 
docerias, sanduicherias e res-
taurantes, fazendas históricas 
e produtores do Vale também 
participam do festival, ressaltan-
do a gastronomia de excelência 
da região, além de integrar os 
produtores do Vale com empre-
sas de gastronomia e hotelaria 
da região. No período, cada 
estabelecimento servirá uma 
receita criada exclusivamente 
para o evento e os pratos terão 
preços fixos: entradas, sanduí-
ches e sobremesas saem a R$ 
30; petiscos a R$ 45; e pratos 
principais a R$ 65.

Nos dois fins de semana, 
o festival promove o evento 
itinerante Delícias da Praça, 
em Conservatória, distrito de 
Valença. Por lá, patrocinadores 

do evento e produtores da re-
gião contarão com stands para 
degustação e venda de seus 
produtos. A Praça da Matriz 
será cenário, ainda, para apre-
sentações culturais.

Além do Convention lo-
cal, o festival tem apoio da 
Federação Estadual dos Con-
vention & Visitors Bureau RJ, 
SlowFood, Turisrio, Setur-RJ, 
ABIH-RJ, Sebrae, Condetur, 
Acritur, Hybatur, ADR Líder Vale 
Médio Paraíba, Movimento 
2030 Valença, Comtur de Va-
lença, Associação Comercial 
de Valença, Associação Co-
mercial de Vassouras, CitVale 
e Prefeituras dos 15 municípios 
do Vale do Café. A realização é 
da Tropic Produções.

Mais informações no site: 
http://deliciasdovaledocafe.
com.br/

Festival Gastronômico 
Delícias do Vale do Café 

acontece em maio
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Final do Carioca, com a vitória do Flu, 
mostrou que o Fla tem muitas dificuldades 
quando joga contra times que optam por uma 
bola no jogo. O time fica cercando e tem pouca 
agressividade. Falta uma movimentação maior 
dos atacantes e a chegada do meio de campo 
para chutar ao gol. Mesmo assim não podemos 
tirar o mérito do Flu, que fez muito bem a sua 
proposta de jogo e conseguiu vencer.

O que acontece com os jogadores defen-
sivo do Fla? Cada dia um se machuca e os 
machucados não voltam… Agora voltamos a 
fase do Arão de zagueiro e quatro deles no 
Departamento Médico.

O Vasco começou mal a Segundona, com 
um empate em São Januário contra o modesto 
Vila Nova de Goiás. Pior, parte da torcida bri-
gando com Nêne, com certa razão, já que este 
fez uma péssima partida.

Botafogo vem fazendo o possível no ca-
meço da transição para SAF. Contratou alguns 
jogadores de um nível mais baixo, mas bem 
acima dos que tinha no ano passado. Melhor 
assim, aos poucos, do que a bagunça que 
era. Só acho que não deveriam de iludir com 
a chegada do Patrick de Paula, que se fosse 
ou tivesse a chance de ser um ótimo jogador 
o Palmeiras não o liberaria. Tem caroço nesse 
angú…

Palmeiras continua jogando num nível aci-
ma. Sabemos também que manteve o elenco e 
o técnico, e começou a treinar antes dos demais 
times por que tinha o Mundial em janeiro pas-
sado. Atlético, Flamengo e Corinthians, outros 
excelentes elencos tiveram troca de técnicos.

 Fla-Basquete, mesmo ganhando o Bi Mun-
dial, foi eliminado no Super 8 e no Champions 
League Américas, logo nas primeiras rodadas. 
Resultados péssimos para quem tem a melhor 
estrutura desse esporte no país.

Por falar em basquete, a NBA esse ano 
mostra um nível muito melhor na Conferência do 
Leste do que na última década. Mudou de lado, 
e agora estão dando um banho na Conferência 
Oeste, embora o melhor time na fase inicial te-
nha sido o Phoenix. Que venham os playoffs!!!!

Que jogo maravilhoso vimos ontem entre o 
Real Madrid e Chelsea, pela Champions Lea-
gue. O time espanhol ganhou a vaga na raça 
e dedicação dos seus jogadores. O artilheiro 
Benzema está numa fase iluminada. No outro 
jogo o Bayern deixou a classificação passar, 
empatando o jogo contra o Villareal da Espa-
nha. Jogaram muito mais, perderam muitos 
gols, e ainda tomaram o empate no final do 
jogo sofrendo um contra-ataque, sem nenhum 
posicionamento de defesa aceitável para quem 
ganhava o jogo, como precisava… Um absurdo 
aconteceu ontem em Munich.

PEDIDO DE AJUDA
-190 Polícia, boa noite!!!
- Por favor, mandem alguém urgente, 
entrou um gato aqui em casa! É caso 
de vida ou morte!!
- Mas como assim, um gato em sua 
casa???
- Um gato!!! Ele invadiu a minha casa 
e está caminhando na minha direção.
Ele vai me matar! Preciso de ajuda!!!!!!
- Mas como assim? Você quer dizer 
um ladrão que é gato?
- Não, imbecil! Estou falando de gato 
mesmo, desses que têm quatro patas, 
rabo, fazem miau!! Vem depressa!!
- Mas o que tem de mais um gato ir 
na sua direção?
- Ele vai me matar!!  Se vocês não 
fizerem nada, serão os culpados!!!
- Quem está falando?
- É o papagaio!!!

RESULTADO DO EXAME
Um casal que não podia ter filhos vai 
fazer um teste de fertilidade e quan-
do retiram o resultado o do homem 
tem as letras: S.S.P. M e da mulher 
só tem N.
Então, o homem tentando descon-
trair, diz para a mulher:
- Olha, o problema é contigo porque 
no meu resultado diz:" São, Saudável, 
Puro e Macho" e no teu diz "Não".
A enfermeira que estava passando o 
escuta e lhe diz:
- Não é assim senhor, o de sua mulher 
diz " normal" e o seu diz " Só serve 
Para Urinar".

ESpoRtES / VARIEDADES

* * *

* * *

Os tradicionais cam-
peonatos de futebol 

de campo nas categorias de 
base em Petrópolis já têm 
data para começar. A tem-
porada de 2022 iniciará no 
mês de maio, com disputas 
do sub-11 ao sub-17. A Liga 
Petropolitana de Desportos 
(LPD), que organiza a com-
petição, definiu na última 
semana em conjunto com 
os clubes participantes a 
data de início, fórmula de 
disputa e regulamento dos 
campeonatos.

As categorias sub-11 
e sub-13 terão início no 

dia 15 de maio, com jogos 
sendo realizados com in-
tervalo de 15 em 15 dias. 
Já as disputas no sub-15 
e sub-17 começam no dia 
22 de maio, também com 
intervalo de 2 semanas 
entre uma rodada e outra.

EC Vera Cruz, Serra-
no FC, Laginha FC, EC 
Cascatinha, Boa Esperança 
FC, Itaipava EC, Carango-
la FC, EC Corrêas e AM 
Osvaldo Cruz disputarão 
a competição na categoria 
sub-17. No “quinze”, com 
exceção do Itaipava EC, as 
mesmas equipes disputarão 

a competição. Já no sub-11 
e sub-13, além da equipe de 
Itaipava, o Carangola ficará 
de fora da competição nes-
tas categorias.

O destaque entre as 
equipes fica por conta do 
Itaipava EC, clube recém-
-fundado e que disputará 
pela primeira vez na histó-
ria uma competição organi-
zada pela LPD. Além dele, 
a AM Osvaldo Cruz disputa 
competições da Liga pelo 
segundo ano consecutivo, 
após o clube realizar a sua 
filiação como convidada a 
instituição no ano passado.

Futebol de campo nas categorias de
base começa em maio em Petrópolis
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