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Os procedimentos, que aconteciam de segunda à sexta-feira, no hospital agora serão realizados também aos 
sábados. Expectativa é de que todos os pacientes na fila seja atendidos em um período de até nove meses.

Campeonato de Futsal 
Feminino tem início 
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A competição, que está sendo disputada em Petrópolis pela 
primeira vez após 12 anos, já teve os dois primeiros jogos.

Foto: divulgação
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VARIEDADES

 EXPEDIENTE:

CIRuRGIA PLáSTICA: MITOS E 
VERDADES  - PARTE II 

Trazemos para voces, 
algumas questões re-

lacionadas com a cirurgia 
plástica. Atendendo às 
solicitações de nossos 
leitores vamos esclarecer 
, em uma série de quatro 
matérias, alguns Mitos e 
Verdades a respeito da 
Cirurgia Plástica.

“Ninfoplastia é uma 
cirurgia intima ?”
A ninfoplastia , também 
chamada de labioplas-
tia, é uma cirurgia que 
corrige a anatomia dos 
pequenos lábios va-
ginais, quando estes 
estão aumentados ou 
alterados em sua forma. 
A cirurgia intima, abran-
ge uma serie de pro-

cedimentos, que visam 
melhorar o aspecto da 
região intima da mulher, 
não só pelo lado estéti-
co, como também, pelo 
aspecto reparador.  Esta 
cirurgia é, especialmente 
importante,  para aque-
las mulheres esportistas;  
para as que tem vida se-
xual ativa; ou aquelas que  
gostam de usar roupas 
justas. É um procedimen-
to, de destaque, dentro 
dos procedimentos da 
cirurgia intima.    Verdade

 “A injeção de toxi-
na botulínica (xeomim, 
botox, dysport ) causa 
aquele “bico de pato” 
nas pacientes?”
Muita confusão se faz a 

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

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

respeito de preenchi-
mentos  e das aplica-
ções de toxina botulíni-
ca. Os preenchimentos, 
basicamente, visam a 
corrigir as depressões 
e dar volume em locais 
onde se tem perda de 
tecidos, por isso ame-
nizam as depressões e 
as rugas. Nas harmoni-
zações faciais podem, 
alem de dar volume, 
aumentar a síntese de 
colágeno ajudando no 
rejuvenescimento. Já a 
toxina botulínica, tem o 
poder de diminuir a força 
de contração dos mús-
culos que causam as 
rugas, temporariamente. 
O rejuvenescimento vem 
dessa paralisação, ela não 
faz volume onde é aplica-
da.       Mito      
       
“ A cirurgia das pál-
pebras em homens, 

é diferente da das 
mulheres?”   
A  blefaroplastia, ou ci-
rurgia das pálpebras, 
tem o intuito de corri-
gir as alterações que o 
tempo trouxe para as 
pálpebras. Na maioria 
das vezes fazemos, so-
mente, as correções ne-
cessárias para devolver 
a harmonia e a juventude 
dos olhos.
É possível, no entan-
to, fazer alterações nos 
formatos dos olhos, va-
lorizando determinados 
aspectos ou alterando 
determinados detalhes. 
Devido a isso, ao ope-
rarmos homens e mu-
lheres, deveremos levar 
em conta que o olhar 
masculino é diferente 
do olhar feminino, sendo 
assim,  técnicas diferen-
tes se farão necessárias.      
Verdade
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Venha nos conhecer, agende 
a sua vista.Você vai adorar!
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Quem tem filhos em 
idade pré-escolar 

viveu, no primeiro se-
mestre deste ano, um 
cenário preocupante com 
as conhecidas “crechites”, 
episódios frequentes (às 
vezes, praticamente sem 
intervalos) e recorrentes 
de infecções como res-
friados comuns, bron-
quiolites, conjuntivites, 
faringites, gastroenteri-
tes e otites, geralmen-
te causadas por vírus 
que circulam muito entre 
crianças pequenas, prin-
cipalmente entre aquelas 
que frequentam a escola. 
Na comunidade médica, 
esse período é conhecido 
como "batismo imunoló-
gico": todos passamos 
por isso, nossos filhos 
passarão também.

Dados do Infogripe, 
levantamento da Fiocruz 
realizado este ano, 15% 
das internações em hos-
pitais são de crianças de 
zero a 5 anos. Esse quadro 
inclui casos de Covid-19, 
pois trata-se de uma faixa 
da população não vacinada 
até o momento, mas mui-
tos deles são referentes às 
mais variadas “crechites” e 
não faltam febre, secreção 
e tosse. O que fazer, então, 
com a chegada do inver-
no? Aproveitando também 
as férias, esse tempinho 
longe de tantos vírus, algo 
que pode ajudar é agir 
preventivamente com as 
crianças, estimulando sua 
imunidade.

Vale lembrar, contu-
do, que lidamos com um 
momento importante da 

história. A pandemia por 
Covid-19 ainda está em 
curso, e os dois anos que 
passamos com reduzido 
contato social alterou nos-
sa resposta imunológica 
à exposição dos mais di-
ferentes vírus. Em razão 
de permanecerem tanto 
tempo em casa, além da 
falta de vitamina D, que 
possui papel importante 
no combate às viroses, 
nossas crianças também 
ficaram sem a famosa 
“vitamina S”, que é uma 
brincadeira para dizer que 
o contato diário com vírus 
de todos os tipos prepara 
nosso organismo para 
combatê-los. Neste con-
texto, com nossos cor-
pos destreinados para 
desenvolver imunidade, 
as doenças voltaram a 
circular mais fortes e com 
mais frequência.

Com o início do pe-
ríodo de férias escolares, 
os responsáveis têm uma 
janela de oportunidade 
para ampliar a imunidade 
natural das crianças pe-
quenas, por meio de uma 

abordagem preventiva, 
reforçando o organismo 
dos pequenos para o 
retorno às escolas em 
agosto.

Há várias maneiras 
de estimular a imunida-
de natural das crianças. 
Uma maneira é garantir 
que elas tenham sono 
suficiente e de qualida-
de: dormir cedo não deve 
ser deixado de lado por 
causa das férias e de 
uma flexibilidade maior 
de horários. Também é 
importante garantir que 
elas tenham uma die-
ta balanceada e façam 
exercícios regularmen-
te. Passeios ao ar livre, 
brincadeiras em casa, 
bicicleta e correria, tudo 
que criança gosta. Além 
disso, é útil limitar sua 
exposição a potenciais 
fontes de infecção, tais 
como grandes multidões 
ou pessoas doentes.

* Gustavo Silveira Grau-
denz é alergologista e profes-
sor do curso de Medicina da 
Universidade Santo Amaro 
– Unisa.

Nas férias escolares, aproveite 
para lidar com os desafios do batismo 

imunológico de seus filhos

No  d o m i n g o , 
dia 17/07, ve-

nha saborear uma 
deliciosa feijoada,  
à partir das 12h.
Priscila Martins e 
sua equipe espe-
ram por você.  R$ 
35,00 por pessoa.
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A Prefeitura, através da 
Secretaria de Saúde 

e do Serviço Social Au-
tônomo Hospital Alcides 
Carneiro (Sehac), deu 
início, no dia 09/07, a uma 
ampliação na realização 
das cirurgias eletivas de 
hérnias e vesículas reali-
zadas no Hospital Alcides 
Carneiro. Os procedimen-
tos, que aconteciam de se-
gunda à sexta-feira, agora 
serão realizados também 
aos sábados. No primeiro 
dia da ação, duas equipes 
formadas por quatro cirur-
giões, dois anestesistas, 

HAC inicia realização de cirurgias eletivas aos sábados
dois instrumentadores 
e dois técnicos de en-
fermagem realizaram 
12 procedimentos de 
herniorrafia.

O Prefeito Rubens 
Bomtempo ressaltou a 
importância do trabalho. 
"Em 2019, no contexto 
da pandemia de Covid, 
as cirurgias eletivas pre-
cisaram ser suspensas, 
sendo retomadas ape-
nas no ano passado. 
Agora, com mais um 
turno de trabalho, con-
seguiremos oferecer os 
procedimentos de forma 

ainda mais rápida para 
a população", declarou.

"Além da realização 
das cirurgias aos sába-
dos, também ampliamos 
o número de operações 
ao longo da semana e 
aguardamos a chegada 
de equipamentos no mês 
de agosto para abrir mais 
uma sala cirúrgica no 
Hospital Alcides Carnei-
ro. São ações que refle-
tem o trabalho que temos 
feito para recobrar as 
unidades da rede públi-
ca municipal de saúde", 
afirmou o secretário de 

Saúde, Marcus Curvelo.
O diretor-presidente 

do Sehac, Ricardo Pa-
tuléa, destacou a expec-
tativa sobre o resultado 
da ampliação. "A nossa 
meta é zerar esta fila de 
espera, que conta com 
545 pessoas, em um prazo 
maximo de nove meses. 
Alguns destes pacientes 
aguardam por esses pro-
cedimentos há quase dois 
anos, mas com esse refor-
ço no atendimento, vamos 
acelerar ainda mais a re-
cuperação de todas estas 
pessoas", afirmou.

A segurança em Itaipa-
va, um dos distritos 

mais populosos e que 
recebe mais turistas na 
cidade, está ganhando 
novos contornos com 
a proximidade entre a 
polícia e empresários. O 
contato mais próximo 
com a comunidade tem 
refletido nas ações da 
Polícia Militar. O tema 
foi uma das pautas da 

reunião de diretoria do 
Petrópolis Convention 
realizada no dia 06/07,  no 
Hotel Vila Bavária com a 
presença de diretores dos 
segmentos de hotelaria, 
gastronomia e de presta-
ção de serviços.

A presença ostensiva 
e estratégica da polícia 
no distrito com o pro-
grama “Itaipava mais 
segura” foi demonstrada 

pelo Sargento Bonsavér, 
da 3ª Companhia da PM, 
uma reivindicação do 
Conselho Comunitário 
de Segurança. “Impor-
tante este contato direto 
que possibilita traçar 
ações e que também dá 
mais segurança a todos 
os moradores e também 
às empresas da região”, 
frisou o PM, destacando 
ainda o trabalho que está 

sendo feito de ‘porta em 
porta’ ouvindo os esta-
belecimentos da região. 
Sargento Bonsavér esteve 
acompanhado na reunião 
pelo tenente Moisés e 
pelo Cabo Mota, todos da 
3ª Cia da PM.

“A qualidade de vida 
passa, obrigatoriamen-
te, pela tranquilidade, 
pela segurança.  Esse é 
um dos diferenciais de 

Petrópolis, cidade mais 
segura do Estado do Rio 
e queremos que esse tí-
tulo nos pertença eter-
namente. A iniciativa de 
proximidade da PM com 
a comunidade foi muito 
acertada, merece aplau-
sos e queremos que ela 
cresça e se consolide”, 
afirmou o presidente do 
Petrópolis Convention, 
Fabiano Barros.

A reunião de traba-
lho foi marcada ainda 
por palestra online, di-
reto de São Paulo, com 
Toni Sando, presidente 
da Unedestinos (União 
Nacional de Conventions 
Bureaux) que apresentou 
um panorama atual do 
setor e fez uma  reflexão 
sobre as mudanças na 
área e a movimentação 
mais rápida do segmento.

Segurança em Itaipava é tema de reunião do Petrópolis Convention

Capim-limão, nirá, 
açafrão e manje-

ricão são algumas das 
ervas presentes na nova 
horta suspensa, implan-
tada na Academia da 
Saúde do Parque Cre-
merie, por meio de uma 
parceria entre a Prefeitu-
ra, através da Secretaria 
de Saúde e a Fundação 
Oswaldo Cruz. O pro-
jeto ganhou a adesão 
dos usuários do espaço, 
que também recebem 
orientação sobre plantas 
medicinais. 

Uma vez por mês, 
os usuários integrantes 
do projeto participarão 
de rodas de conversa 
com fitoterapeutas da 

A Prefeitura anunciou a 
realização do concurso 

público para a Educação. 
Serão abertas 877 vagas para 
professor, secretário escolar e 
educador infantil para con-
tratação imediata. A previsão 
é que a prova seja realizada 
em dezembro deste ano. 
O edital será publicado em 
breve no site da Prefeitura.

Além do cronograma, 
o edital vai contar com o 
quadro de vagas completo, 
rendimentos entre outras re-
gras. “Assumimos o gover-
no com um déficit grande 
nas escolas. Fomos auto-
rizados pela justiça a fazer 
contratações e também 
convocamos os aprovados 
no processo seletivo para 
atender a carência. Mas 

agora com o concurso pú-
blico vamos estar atenden-
do uma reivindicação anti-
ga da categoria e garantir 
a presença do professor 
em sala de aula”, ressaltou 
a secretária de Educação, 
Adriana de Paula.

Todo o processo do 
concurso público está sendo 
elaborado pela Secretaria de 
Administração. “Tínhamos 
a intenção de fazer um con-
curso público para toda ad-
ministração, mas devido as 
duas chuvas de fevereiro e 
março tivemos que priorizar 
a Educação neste momento. 
Mas continuamos com os 
estudos para realizar con-
cursos para outras áreas”, 
explicou o secretário de Ad-
ministração Ramon Mello.

Academia da Saúde do Cremerie é a primeira 
unidade a receber projeto de horta medicinal

Fiocruz, explicando 
sobre as vantagens da 
utilização das ervas. 
“A intenção é garantir 
que todos entendam e 
façam o uso correto 

das plantas. A ideia é 
disponibilizá-las aos 
integrantes das acade-
mias e contribuir para 
que sigam o exemplo em 
suas próprias casas”, 

destacou o secretário de 
Saúde, Marcus Curvelo. 

A lém do  Pa rque 
Cremerie, as outras três 
Academias da Saúde 
(Castelo São Manoel, 
Vale do Carangola e Itai-
pava)  também receberão 
o projeto. “O objetivo 
maior é trabalhar na 
prevenção de doenças e 
essa iniciativa é de gran-
de importância para a 
população, pois  além 
de cuidar da saúde de 
toda a população irá ca-
pacitá-los a produzirem 
suas hortas em casa com 
materiais recicláveis”, 
explicou o supervisor 
das Academias da Saúde, 
Renato Garcia.

Prefeitura anuncia concurso 
público para a Educação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Prefeitura inicia realização de cirurgias eletivas aos sábados no Hospital Alcides Carneiro 
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O Museu Casa de San-
tos Dumont recebe a 

equipe do documentário 
“Santos Dumont, O Céu na 
Cabeça”, que irá traçar um 
perfil da personalidade do 
pai da aviação, contando 
fatos e curiosidades sobre 
a vida de Alberto Santos 
Dumont.

O documentário de 80 
minutos é uma realização 
da produtora Trem Chic 
e está sendo dirigido por 

Eder Santos e Mônica 
Cerqueira, contando ainda 
com roteiro de Guga Bas-
tos e produção de André 
Hallak. O filme retrata o 
homem que está por trás do 
inventor por meio de uma 
viagem histórico-poética 
por lugares que marcaram 
a sua vida, com cenas na 
França, Suíça e em cidades 
brasileiras como São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Santos 
Dumont e Petrópolis, onde 

o inventor manteve a sua 
residência de verão. 

A produção está sendo 
recebida pela Petrópolis 
Film Commission, que 
intermediou a autorização 
para filmagens no Museu 
Casa de Santos Dumont e 
na Universidade Católica 
de Petrópolis (UCP), cam-
pus Barão do Amazonas. 

O documentário será 
lançado ainda em 2022, no 
canal Curta!.

Projeto Araras 
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 conhecimento sobre o ambiente e a cultura da região.

No dia 17/07 (domingo as 9hs), será a Trilha da Pedra da Lagoa, uma das 
quatro trilhas educacionais. Todo dinheiro arrecadado será aplicado no proje-
to, que tem a intenção de levar alunos de escolas públicas pra fazer as trilhas 
também. O tema da trilha será a Água!

Ponto de encontro, na padaria do centrinho de Araras.

O Festival AgroSerra – 
da Roça ao Prato está 

de volta! Após um longo 
período de isolamento 
social é hora de matar 
a saudade dos saberes e 
sabores da serra. Jimmy 
Ogro é o grande chef 
convidado do Festival e 
vai preparar um delicioso 
prato com o ingrediente 
escolhido para esta  7ª 
edição: aipim, mandioca 
ou macaxeira, eleito pelas 
Organizações das Nações 
Unidas (ONU) como o 

Canjica, bolo de milho, cachorro-quente, algodão doce, pé de moleque, maçã 
do amor e tantos outros quitutes típicos foram os principais pratos do evento 

realizado no dia 07/07 na RadioSerra (Centro Regional de Radioterapia). A progra-
mação foi um presente da instituição, do CTO (Centro de Terapia Oncológica) e 
da APPO (Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos), para os pacientes 
em tratamento contra o câncer, atendidos nos três espaços.

O evento contou com a presença de vitoriosas que já superaram a doença, amigos 
e familiares de quem passa pelas sessões de radio e quimioterapia. Tudo embalado 
ao som de militares do 32º Batalhão de Infantaria Leve, que abrilhantaram a manhã. 

RadioSerra, APPO e CTO realizam 'Arraiá' 

A Encantada é palco para 
gravação de documentário

Jimmy OGRO é o chef convidado do AgroSerra
alimento do século 21.  

O evento acontecerá 
na Praça de Secretário, 
Petrópolis, nos dias 22, 
23 e 24 de julho e tem 
como objetivo promover 
os produtores e os mi-
croempreendedores lo-
cais, a sustentabilidade e 
resgatar a cultura da roça 
com a tradicional gastro-
nomia e a música de raiz. 
O festival é realizado 
pelo Instituto Caminho 
da Roça, Instituição sem 
fins lucrativos.  

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Festival Sesc aquece o mês de julho

A 20º edição do Festival 
Sesc de Inverno, um dos 

maiores eventos culturais 
multilinguagem do Brasil, será 
realizada de 14 a 31 de julho. 
Além do retorno ao ambiente 
presencial (depois de uma 
edição virtual em 2021 e de 
não ser realizado em 2020), 
o evento traz outra novidade 
este ano: a programação 
se estenderá a outros muni-

cípios, além de Petrópolis, 
Teresópolis, Nova Friburgo e 
Três Rios, onde ocorre tradi-
cionalmente. A programação e 
os municípios que receberão 
o evento serão divulgados 
posteriormente.

 Reconhecido como um 
dos mais expressivos e impor-
tantes festivais de arte e cultu-
ra do país, o Festival Sesc de 
Inverno contempla atrações 

nas principais linguagens 
artísticas: literatura, cinema, 
música, teatro, dança, circo e 
artes visuais. A programação 
mescla grandes nomes do 
cenário nacional e artistas lo-
cais, o que o torna também um 
impulsionador para os talentos 
do interior do estado.

Para mais informações, 
acesse o site do SescRio: 
www.sescrio.org.br

Foto: Divulgação
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Infelizmente nossa coluna foi escrita 
antes das decisões dessa fase da Copa 
do Brasil. Bons jogos deverão aconte-
cer e, em alguns jogos o vencedor está 
totalmente em aberto. Dos resultados 
anteriores os que estão menos ameaça-
dos são o Corinthians e o America MG, 
mas mesmo assim Santos e Botafogo 
vão lutar até o final.

A Copa Libertadores, já em compas-
so de espera, desperta para grandes 
decisões na próxima fase. Palmeiras x 
Atlético-MG, Fla x Corinthians e o jogo 
entre os argentinos Velez x Talleres 
prometem muita emoção. Grandes ti-
mes já ficaram pra trás e outros agora 
também ficarão...

Brasileirão muito embolado, princi-
palmente pelo mal futebol jogado pelos 
melhores times. Esse ano, devido a 
Copa do Mundo, teremos menos tem-
po e muito mais complicações para 
os times que continuarem disputando 
todos os campeonatos. É uma chance 
enorme para os times considerados 
de segundo grupo para conseguirem 
beliscar esse título.

Flamengo fazendo uma renovação 
importante no basquete, pensando em 
títulos nessa próxima temporada. Trou-
xe excelentes argentinos e continuou 
com grandes jogadores brasileiros que 
já estavam na temporada 21/22.

Despedida do Fred só podia ter 
acontecido no Fluminense mesmo. Bom 
jogador e que sempre deu muito certo 
no clube, embora tenha jogado bem no 
Lyon, da França e também no Cruzeiro. 
Merece ser ídolo pelo que fez, e também 
pelo Flu não ter um ídolo há muito tempo 
com essa enorme ligação atleta-clube.

Wimbledon não marcou ponto para 
o ranking do tênis mundial, mas acabou 
valendo para confirmar que Djokovic 
está entre os melhores de todos os 
tempos, fácil fácil...

Foto: Divulgação

ESpoRtES / VARIEDADES

* * *

* * *

RATINHOS
Três ratinhos entram no bar. O primei-
ro se gaba:
– Quando vejo uma ratoeira, eu a aciono 
imediatamente e, quando a barra vem 
descendo, eu a pego entre os dentes, faço 
20 flexões só para abrir o apetite e saio 
correndo com o queijo.
O segundo rato também se gaba:
– Pois é, quando encontro veneno de 
rato pela frente, misturo no café para 
me deixar mais forte.
Então, o terceiro diz:
– O papo tá bom, mas não posso demo-
rar. Tenho um encontro com uma gata.

VIDA APÓS A MORTE
O chefe chama o funcionário:
-Sr. Carlos, o senhor acredita em vida 
após a morte?
- Não sei, chefe... acho que ninguém 
nunca voltou de lá pra contar
- Você está enganado.
- Lembra que ontem você faltou dizen-
do que sua tia Adelaide morreu e você 
teria que ir ao enterro?
- Sim.. 
- Pois então, ela esteve aqui procurando 
por você!

CASAMENTOS
O garotinho pergunta para a sua 
namoradinha:
- Quer se casar comigo?
E ela responde:
- Não posso... Na minha família a gente 
se casa entre nós mesmos. Meu avô se 
casou com a minha vó, meu tio se casou 
com a minha tia, meu pai se casou com 
a minha mãe.

Logo na primeira ro-
dada do Campeona-

to Municipal de Futsal 
Feminino, o que não 
faltou foi gol. A com-
petição que está sendo 
disputada em Petrópolis 
pela primeira vez após 
12 anos, teve os dois 
primeiros jogos no dia  
0/07. Ambas as partidas 
tiveram placares elásti-
cos, para a animação dos 
torcedores presentes no 
Ginásio Affonso Paoni, 
no Serrano FC. O cam-
peonato é organizado 
pela Liga Petropolitana 
de Desportos (LPD).

Na partida de abertura 

Campeonato de Futsal Feminino começa com goleadas em Petrópolis

da competição, as meninas 
do AMorin/Guerreiras FC 
não tomaram conhecimen-
to da equipe do Serrano 
FC. Com destaque para 
a pivô Fran Souza, que 
balançou a rede quatro 
vezes, o time visitante 
venceu as donas da casa 
pelo placar de 7 a 0. 

A segunda partida 

da noite foi marcada por 
mais uma goleada. No 
confronto entre EC Vera 
Cruz e Laginha FC, me-
lhor para a equipe de 
Itaipava. O Laginha ven-
ceu o jogo por 6 a 0, com 
destaque para a camisa 
10, Débora do Amaral, 
que marcou três gols. 

Com os resultados, 

o time do AMorin/Guer-
reiras lidera a competição 
com 3 pontos, mas me-
lhor saldo de gol sobre o 
Laginha, que é o segundo 
colocado com a mesma 
pontuação. A equipe do 
Boa Esperança FC, que 
folgou nesta primeira ro-
dada, é a terceira coloca-
da, ainda sem pontuação. 
Vera Cruz e Serrano vem 
logo atrás com saldo de 
gol negativo. 

A segunda rodada do 
campeonato será reali-
zada no dia 23 de julho, 
novamente no Ginásio 
Affonso Paoni, no Ser-
rano FC. 
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