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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

  

Muitas vezes pas-
samos por mo-

mentos na vida onde 
tudo parece desmo-
ronar e nada dá cer-
to. Nessas horas nos 
sentimos mal, como 
se todas as nossas 
conquistas fossem 
esquecidas, como se 
nada do que já fize-
mos na vida valesse e 
passamos a nos sentir 
um fracasso.

Não existe nin-
guém no mundo que 
nunca enfrentará es-
tes momentos de tri-

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

bulação, mas o que 
diferencia uma pessoa 
vencedora de uma pes-
soa comum é o que ela 
faz a partir disso, como 
ela reage e de que ma-
neira se posiciona fren-
te aos desafios.

Devemos nos po-
sicionar diante das ad-
versidades, pois tudo 
que acontece depen-
de de como você está 
se enxergando e se 
posicionando em re-
lação a isso. Lembre-
-se: você não é uma 
pessoa derrotada, está 

apenas vivendo numa 
situação passageira de 
escassez.

A primeira coisa 
que acontece quando 
passamos por momen-
tos ruins é perder a 
esperança, que acaba 
abalando a fé em nós 
mesmos e deixamos 
de acreditar que as 
coisas voltarão a ser 
como antes. Se você 
ficar só choramingan-
do e tentando procu-
rar os motivos pelos 
quais você está nessa 
situação, continuará 
nesse ciclo e não con-
seguirá sair.

Entenda que você 
precisa se posicionar, 
viver quem é de ver-
dade. Pare de culpar 
os outros, de culpar o 
mundo e busque for-

ças dentro de você 
para recomeçar. Toda 
perda é uma oportu-
nidade para começar 
de novo.

Você deve acor-
dar confiante, acre-
ditando que todos 
os problemas irão 
se resolver.  Para 
isso, é preciso mu-
dar a direção dos 
seus pensamentos, 
começar a se livrar 
dos sofrimentos e 
parar de se sentir 
um derrotado, pois 
você não é.  Viva 
como um vencedor e 
aja como se já tives-
se conquistado tudo 
aquilo que deseja!

André Oliveira é autor do 
livro Tome Posse e CEO da 

CredFácil, maior rede de fran-
quias de serviços financeiros 

do Brasil

NãO SE ACOSTuME 
COM A DERROTA

SISTEMA DE PRESERVAÇãO 
DE NASCENTES E MANANCIAIS 

A proposta está em Projeto de Lei assinado pelo pre-
sidente da Câmara Municipal, Hingo Hammes, com 

co-autoria dos vereadores Fred Procópio e Domingos 
Protetor, que foi aprovado em primeira discussão no 
dia 10/08. O sistema, denominado “Nascentes Prote-
gidas”, complementa o trabalho do Comitê Piabanha 
e visa permitir o mapeamento e a catalogação de 
nascentes e cursos d’água, abrindo caminho para 
ações de recuperação e proteção das nascentes, cór-
regos e rios situados em áreas privadas no município.
O PL, que ainda será levado votado em segunda discus-
são, prevê, primeiramente, o cadastramento de nascentes 
e cursos d’água em propriedades públicas e privadas. 
 A ideia é que o município crie mecanismos para estimu-
lar este cadastro para efeito de catalogação e registro.

POLO DE ENSINO PARA JOVENS 
E  ADULTOS EM NOGUEIRA

Foi aprovada, em sessão realizad no dia 09/08, uma 
Indicação de autoria do vereador Júnior Coruja que 

sugere a instalação do Polo de Ensino EJA - Educação 
de Jovens e Adultos, na Escola Municipal Professor Nilton 
São Thiago, na Avenida Leopoldina, em Nogueira.
O vereador justifica que a população adulta procura o 
EJA por não ter a oportunidade de terminar os estudos 
durante os anos de escolaridade.

ÔNIBuS DEVERãO INFORMAR 
ANO DE FABRICAÇÃO, INÍCIO E 
TÉRMINO DO TEMPO DE uSO

Todos os ônibus em circulação em Petrópolis deverão 
ter, obrigatoriamente, as informações sobre o ano de 

fabricação, início e término do tempo de uso permitido 
afixadas na parte traseira do veículo. A regra está prevista 
em Projeto de Lei do vereador Dr. Mauro Peralta aprovado 
em segunda discussão no dia 09/08 e vale para veículos 
de transporte coletivo do tipo padron, convencional e 
também microônibus. 
O Projeto de Lei, agora, será encaminhado ao Poder 
Executivo, que poderá regulamentar o texto em até 30 
dias contados a partir da data de publicação da mesma.

MODERNIZAÇãO SOBRE O uSO DE CO-
LEIRAS EM ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS

De autoria do vereador Domingos Protetor, o PL 
revoga a Lei Municipal 7.040, de 2012, moderni-

zando a visão sobre o uso obrigatório de coleira ou 
peitoral para a condução de cães nas vias públicas 
da cidade, a fim de propor um novo olhar não só em 
relação à proteção das pessoas, como também do 
bem-estar dos animais. 
Após pesquisas e consultas com veterinários, o projeto 
atualizou as raças consideradas potencialmente ou 
visivelmente agressivas que, quando estiverem nas 
ruas, terão que fazer uso de guia curta de condução 
e focinheira, impedindo acidentes por mordedura. O 
texto prevê que estas guias sejam não extensíveis e 
de comprimento máximo um metro e propõe, inclusive, 
multa para quem descumprir as normas previstas.

CIRURGIA PLáSTICA: MITOS E 
VERDADES  - PARTE IV 

Finalizando nossa 
serie de quatro ar-

tigos, sobre mitos e 
verdades em cirurgia 
plástica, destacamos 
algumas das pergun-
tas que mais causam 
confusão.

- Já fiz uma opera-
ção e fiquei com uma 
cicatriz alta e endu-
recida, isto sempre 
acontecerá comigo ?
Prever o que acontece-
rá com uma cicatriz é 
muito difícil. No mundo 
todo, estudos exaus-
tivos são realizados 
para procurar entender 
este fenômeno, fan-
tástico, que é a cica-
trização. Muitas vezes 
observamos que após 
uma determinada ci-

rurgia, a cicatriz não fica 
boa; e em outra cirurgia 
(na mesma paciente) 
fica ótima. Sem duvida 
alguma, o fato de uma 
cicatriz não ficar boa 
deve alertar para este 
risco, mas a cicatrização 
não será obrigatoria-
mente ruim, em uma 
próxima cirurgia. Mito

- A lipoaspiração é 
mais perigosa do que 
a cirurgia de abdome ? 
 A abdominoplastia 
ou cirurgia plástica de 
abdome é uma ótima 
cirurgia, quando bem 
indicada. Infelizmente 
existe um excesso de 
indicações de abdomi-
noplastias, em casos 
que a melhor indicação 
seria uma lipoaspiração 

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

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

ou lipoescultura. A li-
poaspiração é a cirur-
gia mais realizada no 
mundo! Considerando 
o numero de lipoaspira-
ções, e os registros de 
complicações que exis-
tem com essa cirurgia, 
podemos afirmar que 
a lipoaspiração é muito 
segura. Mito

- As aplicações de to-
xina botulínica (xeo-
mim, botox , dysport, 
entre outros) podem 
deixar um “bico” na 
minha boca ?
Esta talvez seja a mais 
freqüente confusão 
que se faz entre o efei-
to da toxina botulínica, 
e os preenchimentos. 
O que faz o “bico” 
NÂO é a toxina! São 
os preenchimentos ex-
cessivos que projetam 
os lábios para fora.  
As substancias para 
preenchimento não 

são à base de toxina. 
Mito

- Retoques de cirur-
gia não devem ser 
feitos antes de 6-12 
meses, é verdade? 
Após uma cirurgia, os 
tecidos precisam de 
tempo para cicatrizar 
e se modelar na nova 
posição. É isto que 
dará o resultado final 
da cirurgia. Qualquer 
interferência nes-
te período poderá 
alterar o resultado 
final. Um exemplo 
clássico disso foi o 
que ocorreu com o 
famoso Michael Ja-
ckson. Ele se sub-
meteu à vários reto-
ques, em um curto 
período de tempo, 
após a sua cirurgia. 
Teve como resultado 
final, um verdadeiro 
desastre em seu na-
riz. Verdade
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A 33ª edição da Bauern-
fest, a Festa do Colono 

Alemão, em Petrópolis, na 
Região Serrana do Rio, 
promete ser a recuperação 
econômica de muitos em-
presários do município. 
Após sofrer com as fortes 
chuvas nos meses de fe-
vereiro e março, diversos 
comerciantes aproveitaram 
a oportunidade para fazer 
novos investimentos com 
o objetivo de reconstruir o 
que se perdeu com a maior 
tragédia vivenciada na his-
tória da cidade.

Com uma empresa 
recém aberta, o Empó-
rio Germânico, o Chef de 
Cozinha Michel Scharder 
teve um prejuízo de mais 
de R$ 80 mil com duas 
chuvas que destruíram o 
estabelecimento localizado 
na Rua 7 de Abril, no Cen-
tro Histórico. O local que 
funciona próximo ao cora-
ção da festa, foi recupera-
do e reaberto, com novas 
contratações para receber 
turistas e visitantes que vão 
participar do evento.

Segundo o Presidente 
da Federação de Conven-
tion & Visitors Bureau do 
Estado do Rio de Janeiro, 
Guilherme Abreu, a reto-
mada dos grandes eventos 
no Estado é de suma im-
portância para o Turismo.

 "Estamos felizes em 
ver que nossa região ser-
rana vem se recuperando 

com muita força como 
sempre teve. Hotéis,  pou-
sadas, restaurantes e atra-
ções turísticas ganham 
muito com a festa do co-
lono alemão", detalhou o 
presidente da FC&VB-RJ.

O empresário do ramo 
de Gelatos comestíveis, 
André Maia, explica que 
este ano foi muito difícil 
para quem vive do próprio 
negócio em Petrópolis, mas 
que este segundo semestre 
tem sido de grandes expec-
tativas, por uma retomada 
de grandes eventos que 
estavam suspensos desde 
o pico da pandemia em 
2020. A Gelato Imperial, 
empresa que atua na cidade 
há seis anos, tem pelo me-
nos dez novas contratações 
para este período e espera 
ampliar ainda mais a marca 
durante a festa.

"Isso gera não só 
oportunidades de traba-
lho e de renda, como tam-
bém potencializa as nossas 
marcas fazendo com que 
outras pessoas possam 
conhecer. Temos nos plane-
jado bastante para encarar 
o que parece ser a nossa 
primeira vez, dado tanto 
tempo sem eventos. Pre-
cisamos manter a fábrica 
produzindo, mas também 
são outros pontos de venda 
e isso dá um novo fôlego 
para recomeçar depois de 
um período tão difícil para 
nós", pontuou.

A Prefeitura reuniu 
todos os setores da 

gestão para iniciar a res-
truturação do plano de 
contingência para o verão 
de 2023. O planejamento 
consolida todas as medi-
das que cada área deve 
adotar em situação de 
emergência, como as cau-
sadas pelas fortes chuvas 
que afetam o município, 
de forma mais intensa, 
entre os meses de dezem-
bro a março. A partir desse 
primeiro encontro, a De-
fesa Civil,  que coordena 
o Plano de Contingência,  
vai reformular a matriz 
de responsabilidade que 
envolve todos os setores 
municipais. O próximo 
passo, será acionar as de-
mais agências envolvi-
das nas ações de resposta 
em momentos de crise. 

Para a elaboração do 
plano de contingência do 

A Prefeitura e a Secre-
taria de Saúde, por 

meio do Serviço Social 
Autônomo Hospital Al-
cides Carneiro (Sehac), 
anunciaram, no dia 11/08, 
a abertura do processo de 
licitação para a pintura 
externa de todos os prédios 
do complexo do Hospital 
Alcides Carneiro (HAC). 
O serviço, estimado em 
700 mil Reais, também 
contempla as reformas das 
janelas e a limpeza aérea 
dos prédios. O edital já está 

Área externa do prédio do HAC será revitalizada
em fase de elaboração e a 
previsão de execução é de 
sete meses após a contrata-
ção da empresa vencedora.

Além da revitalização 
externa dos prédios, nas 
próximas semanas também 
serão abertas licitações 
para a execução de uma 
reforma geral do ambu-
latório, dos banheiros das 
clínicas médicas e cirúr-
gicas, além da completa 
reestruturação do pórtico 
da entrada do Hospital. "O 
Hospital Alcides Carneiro 

é de extrema importância 
para a população e merece 
toda a nossa atenção e 
comprometimento. Traba-
lhos como este nos deixam 
muito satisfeitos porque 
representam muito bem 
a retomada da dignidade 
dessa importante unidade 
de saúde", declarou o se-
cretário de Saúde, Marcus 
Curvelo. 

O diretor-presidente 
do Sehac, Ricardo Patuléa, 
comemorou o início do 
projeto. "Hoje é um dia 

emblemático. Quando che-
gamos aqui, encontramos 
uma estrutura muito ruim, 
inclusive da área externa, 
como mofo nas paredes, 
janelas quebradas, calhas 
entupidas e uma pintura 
muito ruim. Hoje, o objeti-
vo do governo municipal, é 
transformar o hospital em 
um ambiente acolhedor e 
humanizado. A abertura 
desta licitação representa 
um grande avanço na re-
vitalização desse hospital, 
que é do povo", afirmou.

Bauernfest já impulsiona 
empregabilidade na cidade

Depois de dois anos 
sem ser realizado de-

vido a pandemia, a Pre-
feitura vai promover no 
dia 7 de setembro (Dia da 
Independência) o desfile 
cívico na Rua do Impera-
dor, no Centro da Cidade. 
Pelo menos 25 entidades e 
escolas irão participar das 
homenagens, que este ano 
tem como foco o bicente-
nário da Independência.

Duas reuniões – com 

diretores das escolas e 
representantes das enti-
dades que participam do 
desfile – foram realizadas 
esta semana na Casa da 
Educação Visconde de 
Mauá. Como acontece 
tradicionalmente, o des-
file vai acontecer no lado 
par da Rua do Imperador, 
entre os Correios até a 
Praça Dom Pedro – com 
áreas destinadas para a 
concentração e dispersão.

Mesmo com todas as 
dificuldades e desafios 
que enfrentamos este ano, 
estamos nos organizando 
para promover um belo 
desfile em homenagem a 
uma data tão importante 
da história do nosso país. 
As escolas estão empolga-
das e as bandas marciais já 
estão ensaiando para fazer 
uma bela apresentação”, 
disse a secretária de Edu-
cação, Adriana de Paula. 

A programação da Sema-
na da Pátria começa no 
dia primeiro de setembro 
com solenidade na Praça 
dos Expedicionários, no 
Centro. Durante toda a 
semana, as escolas fa-
rão atos cívicos dentro 
das unidades tendo como 
tema o bicentenário da 
Independência. O desfi-
le na Rua do Imperador 
acontece no dia sete, a 
partir das 8h.

Prefeitura inicia preparativos para o desfile cívico 

Restruturação do plano de contingência para o verão

próximo verão, todos os 
setores da gestão pública 
irão contribuir com infor-
mações sobre estrutura e 
capacidade operacional a 
ser empenhada em situação 
de emergência. “Estamos 
com todas as nossas equi-
pes alinhadas para atuar 
de forma conjunta, como 
foi no último período de 
chuvas. Vimos o quanto foi 
eficaz a atuação de todo o 
nosso secretariado, cada 
um contribuindo com sua 
capacidade e especialida-
de. Vamos continuar assim 

para avançar e tornar 
nossa cidade ainda mais 
resiliente”, destacou o pre-
feito Rubens Bomtempo.

Além da reunião com 
todas as áreas para a defini-
ção de ações e planejamento 
global, a Secretaria de Defe-
sa Civil já iniciou também 
o alinhamento com áreas 
específicas como Saúde, 
Educação e Assistência So-
cial. Desde o início do mês, 
representantes dos setores 
trabalham na estruturação 
do protocolo dos locais 
que servirão como pontos 

de apoio e abrigo para a 
população afetada. 

A partir dos aponta-
mentos sobre estrutura e 
capacidade operacional 
de cada setor municipal, 
serão acionados os demais 
órgãos e agências, das es-
feras Estadual e Federal, 
que atuam no apoio ao 
município nos casos de 
desastres socioambien-
tais. “O plano de contin-
gência envolve todos os 
setores que atuam nas 
ações de resposta em caso 
de desastres. Cada um 
tem sua função na matriz 
de responsabilidade e é 
muito importante que to-
dos já participem desse 
trabalho de alinhamento 
que estamos fazendo com 
antecedência ao período 
de chuva intensas”, des-
tacou o subsecretário de 
Defesa Civil, o tenente-
-coronel Marcelo Abreu. 

Foto: Divulgação
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 “O Olhar Germânico na Gênese do Brasil”

Seis estudantes da Escola 
Firjan SESI Petrópolis 

estão na fase final da Olim-
píada Nacional de História 
do Brasil (ONHB). São 
duas equipes, cada uma 
formada por três alunos do 
2º ano do Ensino Médio, 
denominadas ‘‘Lumos 07’’ 
e ‘’Os Zé’’. O primeiro 
grupo é composto pelos 

alunos Ana Júlia Carvalho 
de Souza, João Pedro Car-
doso Alvez Abreu e Ana 
Clara Carvalho Ferreira, e 
foi a que obteve a melhor 
pontuação do estado do 
Rio de Janeiro. O outro 
time é formado por Yasmin 
Almeida Vieira do Car-
mo, Maria Luana de Paula 
Wayand Gióia Ferreira e 

Ana Luíza Alves Motta.
Os estudantes vão dis-

putar medalhas nos dias 20 
e 21 de agosto, na Universi-
dade Estadual de Campinas 
(Unicamp), em São Paulo. 
Para chegar até esse grande 
dia, as equipes precisa-
ram enfrentar seis fases 
on-lines com o prazo de 
resposta de uma semana.

A 33ª edição da Bauer-
nfest, principal festa 

do calendário de eventos 
de Petrópolis, come-
çou no dia 12/08 com 
uma novidade. Iniciativa 
inédita da Secretaria 
Estadual de Turismo 

(Setur) e da TurisRio, 
em parceria com a Asso-
ciação Petropolitana de 
Profissionais de Even-
tos e Entretenimento 
(AssociEventos), está 
promovendo dentro da 
festa, em um estande ex-

clusivo, a divulgação de 
Petrópolis como Capital 
Estadual do Casamen-
to. O estande montado 
na Bauernfest tem um 
ponto instagramável e 
informações sobre ser-
viços na cidade.

4º Sesc Argumenta recebe 
inscrições de novos roteiristas 

Camisas do Outubro Rosa 2022 

Petrópolis como Capital 
Estadual do Casamento

A abertura do estande, contou com a presença de Pablo Kling, representando a
 TurisRio, e de profissionais que atuam no segmento. 

Olimpíada Nacional de História do Brasil

O Sesc RJ está com inscrições abertas, até 21/8, para o 4º Sesc Argumenta, 
laboratório imersivo gratuito que propõe uma consultoria especializada 

a novos autores de projetos cinematográficos. Na última edição, em 2021, 
os consultores convidados foram Aleksei Abib, Camila Agustini, Davi Kolb, 
Glenda Nicácio e Hilton Lacerda. A lista de nomes deste ano será anunciada 
em breve. Todos são roteiristas experientes no mercado audiovisual.

Para participar do Laboratório os interessados devem se inscrever no site 
do Sesc Argumenta (www.sescargumenta.com.br) até  21 de agosto. As ativi-
dades acontecem de 13 a 18 de novembro no Sesc Nogueira, em Petrópolis. 

O Museu Imperial pror-
rogou a exposição “O 

Olhar Germânico na Gêne-
se do Brasil” até o dia 29 
de outubro, sob patrocínio 
da Unipar, através da Lei 
de Incentivo à Cultura, a 
exposicão reúne pinturas, 
gravuras, desenhos, mapas, 
livros de viagem e objetos, 
divididos em quatro nú-
cleos: Rio de Janeiro à vista 
(pinturas de paisagem com 

temática do RJ), Retratos 
da vida da corte (retratos 
de notáveis do Império), 
Olhar a gente brasileira 
(obras com figuras anôni-
mas, a maioria aquarelas 
e desenhos), e Imaginar o 
Brasil (livros e estampas 
litográficas relacionadas a 
vistas e viagens pelo país). 

Os curadores Maurí-
cio Vicente Ferreira Júnior, 
diretor do Museu Imperial, 

e o historiador de arte 
Rafael Cardoso selecio-
naram 200 obras, dentro 
das milhares da Coleção 
Geyer, doada a este museu, 
para reconstituir parte da 
contribuição germânica 
(alemães, austríacos e suí-
ços) à formação cultural 
do Brasil do século XIX, 
completada por peças do 
acervo do Museu Imperial. 
Vale Conferir!

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

As camisas da maior 
campanha em saú-

de do mundo já estão 
à venda. Ainda faltam 
alguns meses para o 
Outubro Rosa 2022, 
promovido pela APPO, 
Associação Petropolita-
na dos Pacientes Onco-
lógicos, mas as vendas 
antecipadas das camisas 
já começaram.

O tema do Outubro 
Rosa 2022 é Histórias 
que Inspiram e a meta 
é contar algumas das 
histórias de superação 
e inspiração de vito-
riosas que venceram o 
câncer. “As camisas são 
uma fonte importante de 
recursos para a realiza-
ção do Outubro Rosa 
que, este ano, volta com 
tudo, depois de dois 
anos de adaptações por 
conta da pandemia da 
Covid-19”, destacou 

As estudantes Yasmin Almeida, Maria Luana e Ana Luíza Alves e a professora Thaís Freitas.

A professora Thaís Freitas e os estudantes João Pedro, Ana Clara e Ana Júlia, da equipe Lumos 07.

a presidente voluntária 
da APPO, Ana Cristi-
na Mattos. As camisas 
estão disponíveis nos 
tamanhos P, M, G, GG 
e EXG. Os preços das 
camisas variam de acor-
do com quantidade. Para 
a personalização com a 
logomarca da empresa é 
cobrada uma taxa única 
de R$ 30.  

 Os pedidos podem 

ser feitos por meio 
do WhatsApp (24) 
99306-7471 ou pe-
las mídias sociais da 
APPO: Facebook - 
@appo.org (https://
www.facebook.com/
appo.org) ou Insta-
gram-  @associa-
caopetropolitana (ht-
tps://www.instagram.
com/associacaope-
tropolitana/)
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A C a s a  d e  P e t r ó p o l i s 
Instituto de Cultura es-

tará aberta para visitação 
durante a Bauernfest. O 
espaço é uma opção cul-
tural para petropolitanos 
e turistas curtirem neste 
período em que a cidade 
está em festa. A fachada 
do imóvel, que já foi co-
nhecida como Casa dos 7 
Erros, é um dos mais im-
portantes cartões postais 
da cidade.

Localizado em um dos 
endereços mais charmo-
sos do Centro, no número 
716 da Avenida Ipiranga, 
a casa oferece uma expe-
riência multicultural com-
pleta aos seus visitantes 
e é uma opção para quem 
quiser fazer o rotei ro a 
pé conhecendo um pouco 
mais dos casarões históri-
cos de Petrópolis.

Aberta de quarta a do-
mingo, das 10h às 16h, 
além da belíssima constru-
ção do século 19, com esti-
lo eclético, o local oferece 
ao público exposições e 
uma verdadeira viagem no 
tempo podendo ter acesso 
a detalhes da arquitetura 

Casa de Petrópolis estará aberta 
para visitação durante a Bauernfest

Espaço é uma 
opção cultural para 

petropolitanos e 
turistas curtirem no 

período da festa

daquela época: que vão 
do chão ao teto, passando 
por belíssimos lustres, cor-
tinas e papéis de parede 
com pó de ouro.

Na parte externa, um 
espetáculo à parte: o jar-
dim com o traçado original 
de ninguém menos que o 
francês Auguste Glaziou 
e uma trilha de nível fácil.

Foto: Divulgação
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Semifinais das Libertadores já marcadas 
entre Fla x Velez e Palmeiras x Athético. 
Mais um ano de predomínio total dos times 
brasileiros. Muitas chances de repetir a final 
do ano passado, mostrando que realmente as 
gestões do Fla e do Palmeiras estão muito à 
frente das demais.

Brasileirão vai avançando sem grandes 
surpresas. O Palmeiras vai na frente, com um 
grupo pequeno ainda com chances de causar 
problemas e lá atrás, tem uns oito clubes 
disputando a queda para a Segundona. A 
verdade é que esse ano tem muito time fraco 
lutando para não cair.

Já na Segundona, praticamente decidido. 
Dificilmente os quatro grandes deixarão de 
subir. Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco de-
verão subir, já que estão longe do segundo 
grupo de clubes na classificação.

Essa semana saberemos os classificados 
para as semifinais da Copa do Brasil. Muita 
gente de olho pelo prêmio milionário, e as 
decisões estão bem equilibradas.

Começaram os campeonatos europeus, e 
hoje teve um jogo muito bom entre o Chelsea 
e Tottenham pelo inglês. Esse começo de 
temporada pré Copa vai ser ótimo.

Finalmente o tênis barasileiro voltou ao 
cenário mundial, e principalmente por ser 
no feminino onde desde Maria Esther Bueno 
não tínhamos uma jogadora top.  Bia Haddad 
passa a fazer história. Vamos torcer para não 
passar como um cometa, mas tem qualidades 
para se sustentar entre as melhores e ajudar 
o esporte a crescer no país.

Já começando a pré temporada da NFL. 
Esse ano promete excelentes jogos. Vamos 
aguardar.

Camisas da seleção brasileira para a 
Copa do Mundo foram lançadas nessa se-
mana. Achei a de cor amarela muito bonita. 
A azul, melhor nem comentar...

Pela primeira vez em muitos anos o Messi 
não está na lista dos melhores do ano no fu-
tebol mundial. Pelo que jogou na temporada 
passada não merecia estar mesmo, mas a 
mídia gosta de criar um clima.

Bolos do Joãozinho
A professora pergunta a Joãozinho:
- Joãozinho se você tem dois bolos e 
um menino pega um de você quantos vão 
sobrar?
- Dois bolos, fessora.
- Deixa eu te perguntar de novo, você tem 
dois bolos e um menino pega um de você. 
Quantos vão sobrar?
- Dois bolo e um menino morto.

PioR dA TURMA
- A sua professora me disse que você é 
o aluno mais vagabundo, relapso, malan-
dro, preguiçoso e bagunceiro da turma 
de 20 alunos.
- Podia ser pior, pai.
- Como assim pior?
- A turma podia ter 40 alunos.

o TElEFonE
Uma família, Marido, a Mulher e o 
Filho, trabalham e em casa tem uma 
empregada. E o marido pagava men-
salmente altos valores do telefone 
fixo. Num jantar com todos presentes 
o Marido pergunta para o filho e a 
mulher: 
-Quem usa o telefone? 
O filho: 
- Eu não, pai, eu uso do serviço. 
A mulher: 
Eu também uso o do serviço. 
O marido: 
Bom eu também... E virando-se para a 
empregada: 
 - És tu? 
A empregada como acompanhou toda 
conversa respondeu com firmeza: 
Ué, eu também uso do serviço...

 

ESPoRtES / VARIEDADES

Foto: Ascom PMP

* * *

* * *

Corridinha do Nonô no calendário oficial da cidade
A Corridinha do Nonô, 

criada em homena-
gem ao maratonista Clau-
dionor Xavier de Mattos, 
de 87 anos, reuniu mais 
de 200 pessoas e pas-
sará a ser anual, dentro 
do calendário oficial de 
Petrópolis. 

 A corrida teve a orga-
nização da Secretaria de 
Esportes, Promoção do 
Lazer, Juventude e Idoso, 
e contou com a parceria 
da Unimed. A corrida 
teve início às 9h, com 
concentração no Palácio 
Sérgio Fadel, na Avenida 
Koeler, e depois percor-

reu os principais pontos 
do Centro Histórico.

Com o intuito de ser 
um evento festivo e de 
incentivo ao esporte, a 
“Corridinha do Seu Nonô” 

também deu espaço para a 
solidariedade. Os kits para 
a corrida, que contavam 
com camisa temática, fo-
ram cedidos para os parti-
cipantes que contribuíram 

com uma lata ou sachê de 
leite em pó.

Festejando o aniver-
sário e os mais de 40 anos 
dedicados à corrida, Seu 
Nonô destacou a importân-
cia de incentivar a prática 
esportiva e junto a isso, 
ajudar os que mais pre-
cisam. “A Prefeitura nos 
proporcionou essa home-
nagem, achei importante 
também poder ajudar os 
mais necessitados com a 
doação de leite. Chegar na 
idade que estou, receben-
do esse carinho de todos, 
é muito bom!”, destacou 
Seu Nonô.
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O prazo para as ins-
crições do concurso 

público da Educação, 
promovido pela Prefeitu-
ra, começa no dia 16/08, e 
segue até 16 de setembro 
pelo site da Fundação 
Dom Cintra (www.dom-
cintra.org.br), organiza-
dora do concurso. São 877 
vagas - sendo 352 para 
cargos de nível médio 
(educador de Educação 
Infantil e secretário esco-
lar) e 525 para os de nível 
superior (professores). 
Desse total, 220 vagas 
são destinadas a pessoas 
com deficiência, negros 
e indígenas. As provas 
acontecem no dia 16 de 
outubro e o resultado 
final sai em dezembro. O 
edital está disponível no 
site da Prefeitura (www.
petropolis.rj.gov.br).

A novidade do con-
curso é a realização de 
avaliação psicológica 

com aplicação de testes 
psicológicos, obedecendo 
às normas do Conselho 
Federal de Psicologia 
(CFP) e do Conselho 
Regional de Psicologia 
(CRP), com as técnicas 
reconhecidas pela comu-
nidade científica. 

O valor da taxa de 
inscrição será de R$ 87,00 
para os cargos de nível 
médio e de R$ 108,00 
para o de nível superior. 
As provas terão seu início 
às 08h (nível superior) 
e às 15h (nível médio), 
com local ainda a ser 
divulgado pela Fundação 
Dom Cintra. O pedido de 
isenção da taxa de inscri-
ção pode ser feito entre 16 
a 18 de agosto. 

O rendimento inicial 
de educador de Educação 
Infantil é de R$ 1.489,52; 
o de secretário de Escola 
é R$ 1.537,83 e o salário 
inicial do professor da 

Educação Básica (de to-
das as especializações) é 
de R$ 2.187,22 mais R$ 
546,80 de regência de 
classe 25%. 

Os cargos que exigem 
o Ensino Médio são os de 
educador de Educação 
Infantil e os de Ensino 
Superior são de professor 
da Educação Básica divi-
didos nas seguintes es-
pecializações: Educação 
Infantil e anos iniciais, 
Ciências, Educação Ar-
tística, Educação Física, 
Ensino Religioso, Geo-
grafia, História, Inglês, 
Matemática e Português.  

Informação sobre o 
concurso podem ser obti-
das pelo site da Fundação 
Dom Cintra, pelo e-mail 
sepmp@domcintra.org.
br ou pelos telefones (24) 
2231-5711 ou (24) 2231-
0575, de segunda a sexta-
-feira, das 09h às 12h ou 
das 14h às 17h.

Estão abertas as  inscrições para 
o concurso público da Educação


