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Petrópolis pode ter moeda social
O objetivo é fazer política social de 

transferência de renda e, ao mesmo 
tempo, fortalecer a economia local. O 
primeiro encontro, realizado na sede da 
Prefeitura, discutiu mecanismos jurídi-
cos e legais para a implantação, além 
do nome e abrangência da moeda.
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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 localizado
 no meio das  montanhas, em um dos
 melhores climas da região serrana.

PNEUMOLOGIA: O qUE O LEIGO DEVE 
SABER SOBE A ESPECIALIDADE

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

Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp

O pneumologista é o es-
pecialista, responsável 

por diagnosticar e tratar 
das doenças pulmonares.  
A mais conhecida delas 
é a pneumonia, uma das 
principais causas de morte 
por infecções respiratórias, 
segundo a Organização 
Mundial da Saúde. O pa-
ciente deve estar sempre 
atento à sua saúde e pro-
curar o especialista quando 
apresentar sintomas como: 
falta de ar, chiado no peito, 
catarro, cansaço, dificul-
dade em respirar, tosse e 
escarros com a presença 
de sangue.  

A pneumologia é a es-
pecialidade responsável 
por tratar as doenças que 
afetam as vias respiratórias, 
e os pulmões. Algumas 
dessas doenças são cau-
sadas pela poluição atmos-
férica e fumaça de cigarros, 
como: asma, e a  doença 
pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC) representada pela 
bronquite crônica e pelo 

enfisema pulmonar.
Segundo a Organiza-

ção Pan-Americana da 
Saúde, as doenças pulmo-
nares matam milhões de 
pessoas por ano. Entre as  
mais letais estão as infec-
ções de vias aéreas infe-
riores, como a pneumonia e 
a bronquite, que causaram 
cerca de 3 milhões de óbi-
tos em 2016.  

A DPOC (doença pul-
monar obstrutiva crônica), 
condição que obstrui vias 
aéreas dificultando a respi-
ração também foi respon-
sável por tirar 3 milhões 
de vidas no mesmo ano. 
Quando diagnosticada 
por pneumologistas, essa 
doença pode ter diversos 
tratamentos que retardam 
sua progressão, controlan-
do sintomas e reduzindo 
suas complicações.  Jun-
to às doenças acima, a 
tuberculose, que matou 
1,3 milhão de pessoas em 
2016, entrou para as 10 
principais causas de morte 

no mundo. Todas elas po-
dem ser diagnosticadas e 
tratadas precocemente se 
apresentadas a um profis-
sional especializado.  

O pneumologista tam-
bém trata outras doenças, 
como:  Asma; Pneumonia; 
Tuberculose; Câncer do 
Pulmão; Coqueluche; Em-
bolia Pulmonar; Pleurisia, 
que são as doenças que 
acometem a pleura que é a 
membrana que envolve os 
pulmões; Tosse crônica; En-
fisema Pulmonar; Bronquite 
Crônica; Enfisema Pulmo-
nar; Transtornos respirató-
rios relacionados ao sono; 
as Infecções Respiratória 
especialmente o resfriado e 
a gripe entre outras.  É pre-
ciso ter atenção aos sinais 
dessas doenças, principal-
mente quando o tempo está 
muito seco ou as tempera-
turas estão muito baixas. 
Algumas dessas doenças 
também são confundidas 
umas com as outras, porém 
possuem diferenças, como 
asma e o enfisema pulmo-
nar, por exemplo.  

A consul ta com o 
pneumologista é seme-
lhante com a de outros 
médicos.  Inicialmente o 
pneumologista perguntará 

sobre o que mais inco-
moda o paciente naquele 
momento. É fundamental 
para o especialista saber 
se o paciente é fumante 
ou não e a quantidade a 
que ele foi exposto e por 
quanto tempo. O médico 
também vai querer saber 
se o paciente teve con-
tato próximo com outras 
pessoas que apresentam 
os mesmos sinais e sinto-
mas. Conhecer a profissão 
do paciente também é 
importante uma vez que 
várias delas colocam em 
risco sua saúde pulmonar.  
A história de doenças pul-
monares em outros mem-
bros da família também 
tem importância nesta 
avaliação inicial.  Esta 
parte inicial da consulta 
serve para que o médico 
entenda a quais riscos 
seu paciente está expos-
to e como evitar danos. 
Além disso, o médico vai 
realizar um exame clínico 
no consultório que deve o 
mais completo possível e 
não se limitar ao exame do 
aparelho respiratório. Em 
seguida o pneumologista 
poderá solicitar exames 
que vão definir ou orientar 
o diagnóstico

Mais informações (24) 2222 2019 
(24) 98839-7916

itc@compuland.com.br

Venha nos conhecer, agende 
a sua vista.Você vai adorar!

A MAIS COMPLETA INFRAESTRUTURA EM ITAIPAVA 
PARA EVENTOS EM GERAL

CASAMENTOS

FORMATURAS

CONFRATERNIZAÇÕES

A aplicação de mais de 
um recurso tecnológico 

para mediar o processo 
de ensino aprendizagem, 
em si não é e nunca foi 
novidade, basta lembrar da 
correspondência escrita, as 
famosas cartas, trocadas 
entre mestres e seus apren-
dizes que remonta desde a 
Grécia Antiga em 387 A.C., 
com a escola de filosofia 
fundada por Platão, de 
onde se originou o conceito 
de Academia.A combinação 
de métodos, técnicas e 
recursos para viabilizar a 
interação presencial e não 
presencial entre os elemen-

tos fundamentais do proces-
so de ensino-aprendizagem 
é o que torna o modelo de 
ensino híbrido. Para ser 
reconhecido como tal, essa 
combinação deve ser im-
plementada baseada em 
uma proposta pedagógica 
planejada para potencializar 
a contribuição de cada tipo 
de interação.
Com a pandemia, e a neces-
sária interrupção das intera-
ções presenciais, tivemos o 
movimento de migração das 
aulas presenciais para aulas 
remotas mediadas por plata-
formas de comunicação via 
Internet, que acelerou e deu 

notoriedade às soluções de 
ensino a distância. Com o 
retorno às aulas presenciais, 
as discussões sobre os mo-
delos híbridos no ensino ga-
nharam força e visibilidade, 
apesar de já fazerem parte 
do cotidiano das instituições 
de ensino, principalmente, 
do segmento superior, há 
mais de uma década. Com 
as experiências impulsio-
nadas pelo distanciamento 
social, o cerne da discussão 
avançou e passou a ser 
sobre o aprimoramento das 
soluções de ensino não 
presenciais e a integração 
harmônica com o ensino 
presencial.
A integração dos diversos 
métodos de ensino-apren-
dizagem, tanto presenciais 
como não presenciais, ago-
ra avança a passos lar-
gos, resultante das lições 
aprendidas e, também, da 
mudança da natureza do 

trabalho que impõe novas 
competências capazes de 
implementar e produzir 
soluções para os novos 
desafios do mundo con-
temporânea onde o real 
e o virtual estão cada vez 
mais integrados.
Hoje o que vemos é um 
processo de consolidação 
de um novo ensino, em 
que as possibilidades de 
integração entre a sala de 
aula física e a virtual foram 
potencializadas após a 
superação das amarras de 
preconceitos cultivados no 
passado. Com a pandemia, 
esta geração descobriu, 
ou melhor, redescobriu o 
que os mestres de 387 
A.C já sabiam: o processo 
de ensino-aprendizagem é 
vivo, colaborativo e utiliza 
todos os meios disponíveis 
para acontecer.

Por: Josué Viana

E-mails para redação: jorita@terra.com.br

O ENSINO HíBRIDO PÓS-PANDEMIA 
VEIO PARA FICAR
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A Prefeitura inaugu-
rou a reforma e am-

pliação do Centro de 
Educação Infantil (CEI) 
Augusto Pugnaloni, na 
Estrada do Catobira, em 
Itaipava. São mais 62 
vagas de Educação In-
fantil. Somando as 42 
que já eram ofertadas 
pela unidade, a partir de 
agora serão 104 crianças 
dos quatro meses aos 4 
anos de idade atendidas 
no novo espaço. 

A secretária Che-
fe de Gabinete e pre-
sidente do Conselho 
Municipal dos Direitos 

da Criança e do Ado-
lescente  (CMDCA), 
Luciane Bomtempo, 
destacou que o governo 
está atento à crescente 
demanda por vagas de 
Educação Infantil. 

Os vereadores Ronal-
do Ramos, Júnior Paixão 
e Gil Magno acompa-
nharam o evento; assim 
como a diretora da unida-
de, Maria Regina Pereira 
de Araújo; o presidente 
da Associação de Mora-
dores do Manga Larga, 
José de Souza; morado-
res e pais de alunos da 
instituição. 

Mais de 700 alunos 
do quinto ano do 

Ensino Fundamental de 
20 escolas da rede mu-
nicipal de Petrópolis se 
formaram no Programa 
Educacional de Resistên-
cia às Drogas (Proerd), 
desenvolvido pela Polí-
cia Militar (PM) em par-
ceria com a Prefeitura. 
As duas formaturas acon-
teceram no dia 28/06, no 
Palácio Quitandinha e 
contaram com a presença 
da secretária de Educação 
Adriana de Paula, do co-
mandante do 26º Batalhão 
de Polícia Militar (BPM), 
o tenente coronel Celso 
Jorge Lydia Filho, do sub 
coordenador técnico do 
Proerd tenente Cabral; 
do subcomandante do 
26ºBPM Major Paiva; 
além de professores, di-

A Prefeitura vai rees-
truturar a sede da 

Agência Regional de Pe-
dro do Rio. O anúncio 
foi feito pelo prefeito 
Rubens Bomtempo, em 
visita ao local ao lado 
dos vereadores Júnior 
Paixão, Ronaldo Ramos 
e Júnior Coruja nesta se-
mana. O galpão precisa de 
intervenções. Com isso, a 
ideia é ampliar o trabalho 
realizado pela Agência.  
Quando foi inaugurado, 

em 2016, o local, além 
de ser a sede da Agência 
Regional de Pedro do 
Rio, também funcio-
nava como núcleo de 
apoio para veículos e 
equipamentos das se-
cretarias de Obras, Ha-
bitação e Regularização 
Fundiária e Educação, 
além da Comdep. No 
espaço havia um posto 
de lavagem, lubrificação 
e manutenção de veículos 
pesados.

O governador Cláudio 
Castro anunciou a 

redução da alíquota de 
ICMS da gasolina de 
32% para 18% no Rio de 
Janeiro, o que deverá re-
presentar uma economia 
de R$ 1,19 por litro do 

combustível para o con-
sumidor. Com a redução 
do tributo, o preço médio 
da gasolina no estado, 
que hoje é de R$ 7,80, 
passa para R$ 6,61, valor 
que deve ser praticado 
nos postos a partir da 

próxima segunda-feira. 
A partir da próxima 

segunda-feira, equipes 
do Procon Estadual e 
da Secretaria de Defesa 
do Consumidor, com 
apoio das polícias Ci-
vil e Militar, iniciam a 

fiscalização dos postos 
de combustíveis, com a 
Operação Lupa na Bom-
ba. As equipes vão atuar 
nas cinco regiões do 
estado e os postos que 
descumprirem o decreto 
serão multados.

Aconteceu, no dia 
28/06,  a primeira 

reunião do Grupo de Tra-
balho que discute a cria-
ção de uma moeda social 
na cidade. O primeiro en-
contro, realizado na sede 
da Prefeitura, discutiu 
mecanismos jurídicos e 
legais para a implantação, 
além do nome abrangên-
cia da moeda.

O objetivo da moeda 
social em Petrópolis é 
fazer política social de 
transferência de renda e, 
ao mesmo tempo, forta-
lecer a economia local. 
Na prática, o beneficiário 
por determinada políti-
ca social do município 
receberá recursos por 
essa moeda, que somente 
poderá ser gasta em es-

PMP estuda criação de moeda social
tabelecimentos creden-
ciados no município. Ou 
seja, são beneficiadas as 
famílias em condição 
de vulnerabilidade e o 
comércio local.

O município de Mári-
cá, na Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro, é 
o exemplo mais bem su-
cedido no assunto. Criada 
em 2013, a "Mumbuca" 
foi destaque em artigo 
sobre economia circular 
publicado no blog Ges-
tão, Política e Sociedade, 
do jornal O Estado de S. 
Paulo, em março deste 
ano. Segundo o muni-
cípio, foram repassados 
aos beneficiários R$ 26 
milhões somente naquele 
mês.  Ao todo, são 12.608 
microempreendedores 

locais e pequenos negócios 
credenciados no banco 
comunitário, que recebem 
e movimentam a moeda.

Segundo  a  Rede 
Brasileira de Bancos 
Comunitários,  há no 
país pelo menos 103 
moedas sociais ,  que 
também são conhecidas 
como complementares. 
Este tipo de transação 

financeira, não substitui 
o Real, mas força o di-
nheiro a circular dentro 
de uma determinada  
comunidade. É que elas 
são lastreadas à moeda 
nacional, mas só valem 
no comércio local. Ou 
seja, a riqueza gerada 
em uma comunidade é 
obrigatoriamente rein-
vestida ali mesmo.

Mais de 700 alunos de 20 escolas se formam no Proerd 

retores, policiais mili-
tares que fazem parte 
do programa e fami-
liares dos estudantes. 

Em Petrópolis, qua-
tro policiais do 26º BPM 
ministram as atividades 
do Proerd nas escolas. 
São eles: a sargento Mi-

rian, o sargento Martins, a 
cabo Ana e o sargento Ar-
naldo. As aulas do progra-
ma ajudam a conscientizar 
as crianças sobre as conse-
quências físicas, sociais e 
legais do uso das drogas. 

O Proerd começou no 
Brasil há 30 anos e é uma 

adaptação do programa 
americano chamado de 
Dare (Drug Abuse Resis-
tence Education - “Educar 
para Resistir ao Abuso de 
Drogas”). A implantação 
no Estado do Rio de Janei-
ro foi em 1992 e em Petró-
polis começou há 26 anos.

Postos que não baixarem o preço da gasolina poderão ser multados 

PMP vai reestruturar Agência 
Regional de Pedro do Rio

CEI inaugurado em Itaipava 
vai atender mais 62 crianças 

O Projeto de Lei que 
torna obrigatória a 

divulgação dos estoques 
de medicamentos e in-
sumos de atenção à saú-
de no site da Prefeitura 
foi aprovado na Câmara 
Municipal, em segunda 
discussão, no dia 28/06. 
O projeto é de autoria 
dos vereadores Fred 
Procópio, Domingos 
Protetor, Hingo Ham-
mes e Octavio Sampaio.

O texto aprovado 
determina que a infor-
mação publicada no site 
e nas unidades de aten-
dimento deverá incluir 
o nome e a descrição do 

medicamento ou insu-
mo, a quantidade dispo-
nível, os níveis mínimos 
e críticos de estoque, a 
data de validade, o custo 
unitário e total, além de 
onde se encontra esse 
medicamento.

O projeto também 
prevê a possibilidade 
de o governo permitir a 
gravação de relatórios 
em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive 
abertos e não proprie-
tários, tais como plani-
lhas e texto, de modo 
a facil i tar  a análise 
das informações pela 
população. 

Projeto pede divulgação dos 
estoques de remédios em site

Foto: Divulgação



ACOntECEnDO04 JORNAL DE ITAIPAVAJORNAL DE ITAIPAVA De 01 a 15 de julho de 2022

Guia de Gastronomia 

O time sub-17 do Itaipava Esporte Clube, estreou no campeonato de futebol da LPD, 
jogando contra o time do Boa Esperança, em Cuiabá. Em um jogo disputado e com 

muitos gols, o Itaipava venceu a equipe do Boa Esperança na estreia do Campeonato 
Municipal. Os gols do Itaipava foram marcados por Daniel (3) e Vinicius.

O cantor Lulu Santos 
abrirá a 20ª edição do 

Festival Sesc de Inverno, 
um dos maiores eventos 
culturais multilinguagem do 
país que este ano acontece 
de 15 a 31 de julho em 12 
municípios do estado do 
Rio. O artista se apresentará 
no Sesc Quitandinha, em 
Petrópolis, dia 15 de julho, 

Lulu Santos abre o Festival 
Sesc de Inverno em Petrópolis 

Itaipava Esporte Clube

às 20h, com o show “Alô 
Base!”, que comemora 
seus 40 anos de sucessos. 

Outro nome confir-
mado de Petrópolis é o 
da cantora Iza, que fecha 
o evento no dia 31 de ju-
lho, às 19h, no Parque de 
Itaipava. A programação 
completa será divulgada 
em breve.

O inverno chegou trazendo a 
22ª edição do Guia de Gas-

tronomia, Hospedagem e Lazer de 
Petrópolis, Itaipava e Arredores da 
jornalista e escritora Christiane Mi-
chelin. Por conta do novo aumento 
de casos de Covid não haverá 
lançamento presencial, mas o Guia 
já se encontra na Livraria Nobel e 
na loja “Repiques D´Omar”, no 
Shopping Vilarejo. Vale Conferir

Atleta petropolitana na competição 
de fisiculturismo internacional

Mirian Barbosa se preparou durante 
15 semanas para o evento e se 

destacou em sua estreia como atleta pro-
fissional. Aconteceu entre os dias 24 e 26 
de junho, na cidade do Rio de Janeiro, a 
Expo Super Show 2022, um dos maiores 
eventos de fisiculturismo da América 
Latina, que reuniu atletas renomados de 
todo o Brasil e diversos países. 

A petropolitana Mirian Barbosa 
concorreu na Categoria Bikini ao lado 
de 14 participantes e alcançou o 6° lugar 
em sua estreia como profissional. Essa 
categoria define que as atletas apresen-
tem uma beleza mais natural, músculos 
definidos com pouco volume e baixo 
percentual de gordura. 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Nos dias 08 e 09 de julho de 
2022 teremos a 1º edição do 

Festival SerraForró, na Praça da 
Liberdade, reunindo a música e 
a dança da classe artística forro-
zeira petropolitana. 

Em dezembro de 2021 o 
Forró foi reconhecido como pa-
trimônio imaterial nacional pela 
sua relevância na identidade da 
cultura brasileira. Dessa manei-
ra, surge a primeira edição do 
SerraForró como celebração à 
essa cultura popular, pontuando 
a sua importância e prestigiando 
a classe artística local. 

Segundo Silvia Magalhães, 
uma das coordenadoras do pro-
jeto, “realizar essa 1ª edição do 
Festival SerraForró, é festejar 
duplamente, a legitimidade do 
forró como patrimônio imaterial 
e a gradual retomada cultural de 
Petrópolis”.

A abertura do SerraForró 

1º edição do Festival SerraForró de Petrópolis

PROGRAMAçãO:
Sexta 08/07 
20:00 _ Tribo de Gonzaga

Sábado 09/07
11:00 _ Forró do Aguinaldo
13:00 _ Oficina do Bloco Fole 
e Folia
14:00 _ Trio Dona Flô
15:20 _ Apresentação de 
Dança Pedrinho Alves
15:40 _ Forró da Gente
17:00 _ Apresentação de 
Dança Leandro Marques
17:20 _ Ziriguidó
18:40 _ Apresentação de 
Dança coletiva
19:00 _ Fulô da Maravilha
20:20 _ Apresentação de 
Dança Coletiva
20:40 _ Os Improváveis

fica por conta da Tribo de Gon-
zaga, na sexta feira dia 08 de 
julho às 20:00. Sábado dia 09, o 
Festival acontecerá durante todo 
o dia, das 11:00 às 22:00, trazen-
do as bandas Forró do Agnaldo, 
Trio Dona Flô, Forró da Gente, 
Ziriguidó, Fulô da Maravilha e os 
Improváveis. E ainda, Pedrinho 
Alves e Leandro Marques na 
dança e uma oficina do Bloco 
Fole e Folia. 

Além das apresentações artís-
ticas, o SerraForró tem parceria, 
na praça de alimentação, da Vila 
Cervejeira de Petrópolis, da Bu-
dega Produtos Nordestinos, do 
Empório Germânico e dos Pastéis 
da Paróquia São Sebastião.

O Festival SerraForró é de 
produção de Silvia Magalhães, 
Kika Notini, Marcia Ganem e Tião 
do Forró na Serra e conta com o 
apoio da prefeitura de Petrópolis e 
do Instituto Municipal de Cultura.
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 A Libertadores começou a fase de oitavas de 
final com algumas surpresas, mas só o Corinthians 
goleou e tirou a chance do Santos passar. Nos 
demais jogos, muita indefinição.

 O Cruzeiro finalmente parece que vai sair da 
'segundona', depois de três anos. É um clube de 
tradição e foi arrasado pela direção. Está muito 
bem no primeiro turno, e dificilmente deixará de 
subir.

 Na primeira divisão a disputa ficou mais inten-
sa após duas rodadas sem o Palmeiras vencer e 
vários times colaram no grupo de cima. O segundo 
turno promete ser muito disputado, até porque 
alguns clubes desse grupo estarão disputando 
Libertadores e Copa do Brasil, dificultando a si-
tuação no Brasileirão.

 Vai começar a pior fase do futebol brasileiro. 
As equipes já montadas poderão ser desmontadas 
por propostas aos jogadores vindos do exterior, 
já que a janela de transferência se abrirá. Claro 
que os nossos clubes poderão se armar também, 
o Fla já anunciou Cebolinha e Vidal, mas poucos 
clubes podem disputar contra os Euros e Dólares 
dos outros continentes.

Copa do Mundo chegando e muito pouca 
empolgação da população brasileira. Claro que 
na hora 'H' tudo muda, mas que falta empolgação 
isso tá faltando mesmo...

Começou a Tour de France, a mais famosa 
volta ciclística do mundo. Mesmo quem não gos-
ta de ciclismo, vale a pena assistir porque é um 
passeio incrível pelo interior da França e a final 
chega a Paris... Um show!

Depois de ser Campeão Mundial e perder 
a Liga Nacional para o Franca, o basquete do 
Flamengo se reforçou com dois argentinos de 
altíssimo nível. Vem nessa próxima temporada 
prá continuar lutando por títulos.

Final da carreira do Fred, do Fluminense, 
numa fase em que mal consegue jogar, mas que 
lhe deu uma chance absurda de felicidade. Entrou 
no final da partida contra o Corinthians, quando 
o seu time já goleava, e fez o último gol do jogo. 
Agora terá o jogo contra o Ceará para as festivi-
dades, mas no momento o ideal era entrar, ganhar 
uma placa comemorativa e sair...

ESPORtES / VARIEDADES

* * *

Foto: Divulgação

CANTINHO
Certo dia chega no escritório de um En-
genheiro Civil, um cliente que lhe pede um 
projeto de uma casa toda circular, toda 
redonda. O Engenheiro assustado e curio-
so quer saber o motivo, para tal pedido. E 
o cliente explica:
-É que eu escutei uma conversa entre mi-
nha sogra e minha mulher. A minha sogra 
falou: 
- Minha filha, me arranje um lugar na sua 
casa para eu morar, qualquer cantinho serve.

EMPREGADA MATUTA
Uma empregada matuta, vinda do interior, 
estava arrumando a casa de sua patroa. 
Arrumando aqui arrumando ali, de repen-
te ela encontrou uma camisinha usada no 
quarto da sua patroa:
- Patroa o que é isto aqui?
A patroa respondeu:
- Ah, Maria, isto é o resultado de uma noite 
de amor!! Disse a mulher.
A empregada:
- Resultado de uma noite de amor?
- É por quê, você nunca teve uma noite 
de amor?
A empregada:
- Olha, ter eu já tive,  mas até arrancar 
a pele não.

SENTINELA
De sentinela na guerra, o comandante avis-
ta uma tropa em direção ao acampamento 
e avisa pelo rádio ao superior:
 Senhor, uma tropa se encaminha direta-
mente ao nosso forte!
- São amigos ou inimigos, sentinela?
- Olha, eu acho que são amigos, porque 
estão vindo todos juntos e rindo.

* * *

Teve início no dia 26/06,  
no Ginásio João Ale-

xandre Cordeiro, no La-
ginha FC, o Campeonato 
Municipal de Handebol 
de Petrópolis de 2022. 
Três jogos marcaram o pri-
meiro dia da competição, 
da modalidade que está 
sendo realizada pela Liga 
Petropolitana de Desportos 
(LPD) pela terceira vez na 
cidade. São cinco equipes 
brigando pelo título entre 
as mulheres e quatro entre 
os homens.

 O primeiro jogo do 
dia foi pelo feminino. 
E a equipe do UFRRJ/

Campeonato de Handebol começa em Petrópolis

AHS/PM Seropédica não 
tomou conhecimento do 
time do Santa Isabel FC e 
venceu pelo placar de 45 
a 7. No outro jogo entre 
as mulheres, o EC Cas-
catinha/Tenente Hande-
bol ganhou da equipe do 

Magé Handebol/SportsK 
por 25 a 19. Com os resul-
tados, a equipe de Seropé-
dica e de Magé dividem a 
liderança com os primeiros 
3 pontos conquistados 
na competição. As atuais 
campeãs do EC Corrêas/

Titãs folgam nesta rodada.
 Na partida do dia pelo 

masculino, o resultado foi 
o empate. Em um jogo 
disputado EC Cascatinha/
Tenente e Magé Hande-
bol/SportsK fizeram um 
placar de 18 a 18. Com o 
resultado, as duas equipes 
conquistaram o seu primei-
ro ponto na competição. 
Laginha FC e Santa Isabel 
FC não jogaram nesta ro-
dada entre os homens. 

 No ano passado o EC 
Corrêas/Titãs foi o cam-
peão no feminino e o Pe-
tropolitano FC/Handebol 
Três Rios no masculino. 

Foto: Reprodução
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