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Estado começa obras do túnel extravasor

Com  investimento em torno de R$ 500 milhões em intervenções emergenciais, o Governo do Estado iniciou as obras do túnel extravasor. A obra, 
muito aguardada por moradores do Quissamã, dá continuidade às intervenções emergenciais para recuperar o município após as chuvas.

Postos de Saúde ampliam vacinação contra doença meningogócica

Hingo Hammes e Hugo Leal pedem que 
ANTT atue contra demolições na BR-040
Presidente da Câ-

mara Municipal 
de Petrópolis e De-
putado Federal es-
tiveram em Brasília 
e reforçaram o pe-
dido para que órgão 
haja para impedi r 
demolições de resi-
dências na rodovia. 
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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

COVID LONGA OU PROLONGADA

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

Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp

Inicialmente vista por 
muitos como uma doen-

ça respiratória aguda, a 
COVID-19 rapidamente 
provou ser muito mais am-
pla, com o acometimento 
de múltiplos sistemas do 
nosso organismo. Embora 
a maioria dos pacientes 
apresente recuperação 
completa, uma parcela 
deles pode experimentar 
a permanência de sin-
tomas que podem durar 
semanas ou meses.  Com 
a progressão da pandemia 
que provocou um sem nú-
mero de mortes, a doença 
deixou também um enorme 
número de sobreviventes. 
Nestes pacientes foi possí-
vel observar que a doença 
não é apenas aguda, uma 
vez que significativo núme-
ro de pacientes não se re-

cuperavam completamente 
após o final da fase aguda 
da doença, apresentando 
sintomas residuais ou o 
surgimento tardio de novos 
sintomas.  

O termo COVID longa 
ou prolongada tem sido 
usado para descrever a 
persistência dos sintomas 
no paciente com a compro-
vada infecção pelo vírus. 
Para a caracterização da 
COVID longa tem-se uti-
lizado como referência a 
persistência por mais que 
4 semanas como COVID 
subaguda e por mais que 
12 semanas como COVID  
crônica. Os principais sin-
tomas que persistem são: 
dispneia, tosse, fadiga, dor 
torácica, síndromes ortos-
táticas, palpitações, dentre 
vários outros.  Segundo a 

Organização Mundial da 
Saúde aproximadamente 
10% de todos os pacientes 
comprovadamente com 
COVID persistem com sin-
tomas por um período de 
12 semanas ou mais. 

A idade avançada e a 
presença de comorbida-
des, além de preditores de 
doença mais grave, são 
indicadores da persistên-
cia de sintomas por mais 
tempo. Os sintomas mais 
comumente relatados em 
longo prazo nos pacientes 
recuperados da COVID 
são: fadiga, dispneia, tos-
se, artralgia e dor torácica.  
Outros sintomas, menos 
comumente relacionados à 
infecção, mas mais graves 
são: inflamação do mio-
cárdio; alterações na fun-
ção pulmonar; lesão renal 
aguda; queda do cabelo; 
lesões dermatológicas; 
falta de olfato e do gosto; 
distúrbios do sono; difi-
culdade de concentração; 

perda de memória; depres-
são; ansiedade; mudanças 
no humor; dificuldade para 
ejacular. 

O curso agudo da in-
fecção ainda traz enorme 
impacto à população e 
aos serviços de saúde. 
A recuperação da fase 
aguda da COVID nem 
sempre significa o fim das 
repercussões à saúde 
e qualidade de vida do 
paciente. Lembrem-se a 
pandemia não terminou ao 
contrário estamos obser-
vando o seu  recrudesci-
mento em várias partes do 
mundo. A única e melhor 
maneira para prevenir os 
efeitos em longo prazo da 
COVID é protegendo-se 
da doença. 

As melhores estraté-
gias para isso, já ampla-
mente conhecidas, são: 
uso de máscara; distancia-
mento social, evitar aglo-
merações e evitar locais 
de confinamento.

Você já ouviu falar da 
LOAS? Essa é a sigla 

para Lei Orgânica de Assis-
tência Social, que dispõe 
sobre a organização da As-
sistência Social e que instituiu 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), por meio 
da Lei Nº 8.742/93 e do De-
creto 1.744/95. O acesso e a 
obtenção ao benefício, para 
os que têm direito, é um dos 
serviços prestados pela SV/A 
Advogados, que atua no se-
tor previdenciário, bem como 
em outras áreas, como direito 
digital, trabalhista, cível, em-
presarial, cível e criminal.

O Benefício Assisten-
cial, conhecido popularmen-
te por Loas, é um benefício 
pago pela Previdência Social 
que garante um salário mí-
nimo mensal para pessoas 
que não têm meios de se 
manter, nem familiares que 
possam ajudar.

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

 O BPC é subdividido em 
Benefício Assistencial ao Idoso 
e no Benefício Assistencial 
à Pessoa com Deficiência. 
“É importante ressaltar que 
para ter acesso, não é ne-
cessário ter contribuído para 
a Previdência/INSS. Basta se 
encaixar nos requisitos socioe-
conômicos previstos na lei”, 
destacou a advogada Mayara 
Vasconcelos.

Para ter direito ao be-
nefício, no caso dos idosos, 
além do critério da idade, ter 
mais de 65 anos, é necessário 
comprovar o estado de pobre-
za ou necessidade. Para as 
pessoas com deficiência, além 
da renda, é necessário ainda 
comprovar a existência de 
impedimentos de longo prazo 
de natureza de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial 
que, de alguma forma, impe-
dem a participação plena na 
sociedade, em igualdade de 

condições com as demais 
pessoas. A concessão do BPC 
para pessoas com deficiência 
depende de avaliação da pe-
rícia médica do INSS.

Esse é o caso da filha 
da Isabel da Silva. Ela tem 
diabetes e crises decorrentes 
da doença. A dona Isabel não 
sabia que a filha tinha direito 
ao benefício, até conhecer a 
SV/A Advogados, por meio da 
advogada Mayara Vasconce-
los. “Esse dinheirinho veio em 
boa hora, inclusive para ajudar 
no tratamento dela, já que nem 
sempre conseguimos pegar 
de graça as medicações ne-
cessárias”, contou Isabel.

Para dar entrada no be-
nefício, o requerente precisa 
estar inscrito e no Cadastro 
Único Federal, o CadÚnico.  
Desta forma, é possível 
fazer a requisição por meio 
das plataformas disponibili-
zadas pelo INSS, seja pelo 
aplicativo do MEU INSS, 
pela internet pelo site: ht-
tps://meu.inss.gov.br/#/login 
ou pelo canal telefônico: 
135. Os documentos neces-
sários são RG;

CPF; comprovante de 
residência e comprovante de 
renda (CTPS) do requerente 
e de todos que compõem o 

núcleo familiar (residem 
no mesmo imóvel); lau-
do médico do requerente 
(pessoa com deficiência); 
comprovante de inscrição/
atualização do CadÚnico.

O benefício de pres-
tação continuada é um 
mecanismo extremamente 
importante para garantir a 
dignidade a estas pessoas, 
por meio da renda mensal 
de um salário mínimo, utili-
zado para a subsistência, 
que inclui gastos, como 
bens básicos de alimenta-
ção, tratamentos de saúde 
e com moradia dos defi-
cientes ou idosos e suas 
famílias. “O advogado é 
um grande aliado na defesa 
dos direitos assistenciais. 
Nós analisamos, de forme 
preliminar, todo o histórico 
do requerente, verificamos 
as possibilidades do pe-
dido, indicamos ainda os 
documentos indispensáveis 
e orientamos em todo o 
processo, o que aumenta 
as chances de êxito no pro-
cesso”, finalizou Mayara.

SV/A - Souza Vasconcellos
Site: www.svalaw.com.br
Telefone: (24) 2245-7364

WhstaApp: (24) 99254-1758

ORIENTAçõES SOBRE O PEDIDO 
DOS BENEFíCIOS DE PRESTAçãO 

CONTINUADA/ LOAS

O Itaipava Tênis Clube está localizado no
meio das montanhas, num dos melhores

climas da região serrana.

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

itc@compuland.com.br

OPORTUNIDADE ÚNICA
Seja sócio do Itaipava Tênis Clube 

e fique isento de taxa de manutenção 
por 05 meses.

AGENDE UMA VISITA E 
VENHA NOS CONHECER!
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A Prefeitura, através da 
Secretaria de Saúde, 

está ampliando a vacinação 
contra a doença meningo-
gócica do sorogrupo C, a 
meningite. Antes disponí-
vel apenas para crianças 
menores de um ano, agora 
ela deverá ser aplicada 
em meninos e meninas de 
cinco até 10 anos 11 meses 
e 29 dias, não vacinados 
e trabalhadores da saúde.  
“O objetivo é ampliar a 
cobertura vacinal e impe-
dir a circulação da doença 
no município. É de grande 
importância que os pais 
estejam conscientes e com-
pareçam aos postos, pois 
a meningite é uma doença 
grave que, inclusive, pode 
levar a morte. Ampliando 
o público-alvo, estamos 
protegendo toda a nossa 
população”, disse o pre-
feito Rubens Bomtempo. 

De acordo como se-
cretário de Saúde, Marcus 
Curvelo, no caso dos traba-
lhadores da Saúde, mesmo 
aqueles que estejam com 
o esquema vacinal em dia, 
devem se vacinar com mais 
uma dose. “A imunização é 
uma das principais formas 
de prevenção e controle de 

qualquer doença, com a 
meningite não é diferente. A 
decisão de aumentar o pú-
blico alvo foi do Ministério 
da Saúde. Com a ampliação 
desses grupos, a intenção 
evitar a ocorrência de sur-
tos, hospitalizações e mor-
tes. Já recebemos, inclusive, 
o reforço no estoque de do-
ses do imunizante”, explica 
Curvelo.

A vacina contra a 
doença meningogócica 
faz parte do Calendário 
Nacional de Vacinação é 
além desse novo público-
-alvo, que receberá dose 
única, elas devem ser 
aplicadas duas doses em 
crianças de três a cinco 
meses de idade, além de 
um reforço aos 12 meses.  

Confira os postos 
de vacinação:

Centro de Saúde Co-
letiva, PSF Alto da Serra, 
UBS Alto Independência, 
UBS Morin, UBS Qui-
tandinha, Ambulatório 
Escola, Centro de Saúde 
Coletiva Itamarati, Hospi-
tal Alcides Carneiro, UBS 
Araras, UBS Itaipava, 
UBS Pedro do Rio,PSF 
Posse, UBS Mosela. 

O Governo do Estado 
deu início, no dia 

26/07, as obras do túnel 
extravasor em continui-
dade das intervenções 
emergenciais para recu-
perar o município depois 
da tragédia decorrente 
das chuvas de fevereiro 
e março deste ano. O 
investimento no extra-
vasor ultrapassa os R$ 
74 milhões.

O aposentado Sebas-
tião Canhaci, de 68 anos, 
mora nas redondezas do 
Extravasor há 50 anos 
e está animado com o 
início das obras.

"A tragédia mudou 
nossas vidas para sem-
pre e  as  lembranças 

Governo do estado inicia obras do túnel extravasor 
ruins continuam visí-
veis em todos os cantos 
da região. Mas a partir 
de hoje o nosso único 
pensamento é ver as 
obras progredindo" , 
disse Sebastião.

Já o vice-presidente 
da Associação de Mora-
dores da Rua Quissamã, 
Heliton Fráguas, de 41 
anos, disse estar alivia-
do com as novidades.

"A cada chuva fi-
camos preocupados, 
a sensação de insegu-
rança é constante. Com 
o início das obras, já 
temos a expectativa de 
que poderemos desfru-
tar da tranquilidade 
que tanto  esperáva-

mos", frisou Fráguas.
Além do túnel extra-

vasor, o Governo do Es-
tado está reconstruindo 

os muros de contenção 
do Rio Quitandinha, na 
Avenida Washington 
Luiz, além de estar re-

cuperando os muros de 
pedras remanescentes, a 
canalização, a pavimen-
tação e o guarda-corpo 

entre as ruas Rocha Car-
doso e Doutor Nelson 
Rocha de Sá Earp.

Na Getúlio Vargas, 
mais especificamente 
na Avenida Portugal, 
as intervenções estão 
no estágio de coloca-
ção de cortinas atiran-
tadas. Na Rua 24 de 
Maio, cinco cortinas de 
contenção estão sendo 
fixadas. A Rua Nova, 
por sua vez, passa por 
intervenções que visam 
conter as rachaduras do 
solo. As ruas Teresa, 
Conde D’Eu e Pedro 
Ivo também estão rece-
bendo melhorias para 
evitar novos desastres 
naturais.

Foto: Seinfra / Divulgação

Postos ampliam vacinação 
contra doença meningogócica

O presidente da Câ-
mara Municipal, ve-

reador Hingo Hammes, 
voltou a pedir, ao lado do 
deputado federal Hugo 
Leal, que a Agência Na-
cional de Transportes Ter-
restres atue para impedir 
demolições às margens 
da BR-040. O pedido foi 
formalizado na última 
semana em reunião com 
o diretor geral substitu-
to da ANTT, Guilherme 
Sampaio, em Brasília. 
No fim de junho, 66 de-
cisões já estavam prontas 
para serem cumpridas, e 
foram impedidas apenas 
por decisão do Supremo 
Tribunal Federal,  que 
proíbe despejos, remoções 

Presidente da CMP e deputado Hugo Leal voltam a 
pedir que a ANTT atue para impedir demolições na BR-040

forçadas e desocupações 
até 31 de outubro.

O compromisso de 
impedir as demolições até 
reavaliação que será feita 
junto do novo contrato 
de concessão da BR-040 
(previsto para 2023) foi 
firmado pessoalmente 
pelo então ministro Tar-
císio Freitas no ano pas-
sado. Em reunião com 

a presença de Hammes 
(então prefeito interino de 
Petrópolis) e a coordena-
dora do Centro de Defesa 
dos Direitos Humanos 
(CDDH), Carla de Car-
valho, ele se manifestou 
contra as demolições e 
garantiu que a medida 
seria mantida apenas nos 
casos considerados “ine-
vitáveis”, ainda assim 

com a garantia de novo 
teto para os moradores. 

O deputado federal 
Hugo Leal, que foi o inter-
locutor no agendamento da 
reunião na ANTT, frisa a 
importância da luta das fa-
mílias. "Tenho acompanhado 
esta luta e mantido, junto do 
vereador Hingo Hammes, o 
contato com a ANTT na bus-
ca de uma solução. Estamos 
ao lado das famílias, lutando 
para que tenham seus direitos 
resguardados, assim como 
para que a licitação para a 
nova concessão da BR-040 
saia do papel e coloque fim 
aos inúmeros impasses que 
envolvem o contrato com a 
concessionária e a rodovia", 
finalizou.

O combate à violência 
contra a mulher foi 

pauta, no dia 26/07,  de 
audiência pública na 
Câmara Municipal. O 
evento atendeu a reque-
rimento da vereadora 
Gilda Beatriz (PSD), 
que preside a Comissão 
de Defesa da Mulher 
e contou com a parti-
cipação de delegados 

das duas delegacias de 
Petrópolis (105ª e 106ª 
DP), de profissionais 
que atuam no atendi-
mento à mulher nestas 
unidades,de represen-
tantes do Centro de Re-
ferência de Atendimento 
à Mulher (CRAM) e do 
Centro de Referência 
Especializado de Assis-
tência Social (Creas) e 

da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), 
além de profissionais da 
Saúde e da Educação.

A vereadora Gilda 
Beatriz lembrou a necessi-
dade de combater a cultura 
machista na sociedade, 
melhorar o acesso das 
mulheres aos postos de 
trabalho e cargos elegíveis, 
promover melhores salá-

rios e dar a elas proteção 
às ameaças do cotidiano. 

Durante o evento, 
os participantes discu-
tiram a legislação e a 
necessidade de políti-
cas públicas capazes de 
contribuir para reduzir 
a violência contra a 
mulher, além de am-
pliar a promoção da 
cidadania.

Audiência pública discute o combate à violência contra as mulheres

Foto: Divulgação
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Gincana Solidária de Doação de Sangue 

O Hospital Unimed Petrópolis promoveu uma festa de aniversário temática 
para um paciente muito especial. Adrian de Oliveira Bento Salgado acaba 

de completar 21 anos e para comemorar a data, a equipe do hospital organizou 
uma festa com tema do aplicativo TikTok. O jovem, que é cardiopata e sofre com 
pneumonia de repetição, mora no hospital desde os 3 anos de idade e recebe muito 
carinho das equipes médicas e assistenciais.

A mãe do jovem, Jaqueline Oliveira Salgado não escondeu a emoção ao se 
deparar com a festinha temática para o filho preparada pelo hospital. 

A Associação de Moradores e Amigos de Nogueira (AMAN),  juntamente com 
Padre Denis (Paróquia de Nogueira), realizaram a 49ª Festa de São Cristóvão 

na Praça de Nogueira, resgatando a procissão com automóveis (tradição do bairro) 
que saiu da paróquia Santo Antônio e Santo Agostinho até Corrêas. 

Os agradecimentos vão para o Padre Denis, PMP, PM, CB, PC, Prefeito Ru-
bens Bomtempo, Luciane Bomtempo, Léo França (Condep) deputado Hugo Leal, 
vereadores Yuri Moura, Júnior Coruja e Dudu, regional Edmílson (Tico-Tico), 
Bernardo Rossi, Márcio Pregal e ao comércio local, Rafael da BRT (tenda), Car-
linhos da quitanda, Leandro Azevedo, Elias Montes e toda a diretoria da AMAN. 

49ª Festa de São Cristovão de Nogueira 

Hospital Unimed Petrópolis comemora 
aniversário de jovem internado

A Câmara Municipal lan-
çou no dia 22/07 , a 2ª 

edição da Gincana Solidária 
de Doação de Sangue. A 
campanha do Legislati-
vo Sangue Bom faz parte 
do calendário anual e tem 
como meta mobilizar par-
lamentares, funcionários 
e seus familiares, além do 
público em geral, para que 

façam a doação. A ação se 
estende até 15 de agosto.

Todos os 15 vereadores 
aderiram à campanha, que 
foi criada por meio de Pro-
jeto de Resolução, e estão 
mobilizando suas equipes 
para a doação, buscando 
sensibilizar as pessoas 
sobre a importância des-
te ato de solidariedade 

e lembrando que a ne-
cessidade é permanente. 
Em Petrópolis, o Banco 
de Sangue Santa Teresa 
funciona diariamente, 
inclusive aos domingos 
e feriados, das 7h às 18h. 
O endereço é Rua DR. 
Paulo Hervê, 1130, no 
Bingen (ao lado do banco 
Bradesco).

Exposição de Artes Visuais Colorindo o Espaço
A Associação dos Artistas Plásticos do Petrópolis (A.A.P.P.), em parceria com 

o “Espaço Arte em Casa” apresenta a Exposição “Colorindo o Espaço”, 
com a participação de 12 artistas plásticos. Além das pinturas exibidas foram 
convidados para abrilhantar o espaço: Oficina em aquarela com a Profª e artista 
plástica Bia Penna,  Apresentação musical, voz e violão, com Alessandra Bird, 
A degustação do “Café Sion”, moído e preparado na hora, Pré- lançamento da 
coleção “ Paris, Je t’aime” em camisaria branca e artesanato. 

A abertura acontece no dia 06 /08, e encerra no dia 07/08, com a entrega 
de certificados de participação, para os artistas expositores, Adria Nobre, Bia 
Penna, Dalva Castro, Eliodora Albuquerque, Fernanda Fonseca, Joaquina Lo-
pes, Leticia Belem, Sandra Simões, Sérgio Pessurno, Sonia Costa, Verônica 
Mageste e Vilson Amado. 

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

Comemoração dos 50 anos das Telas São Jorge

Da esquerda para a direita: Luís Guilherme Clavery, Carlos Eduardo Clavery, Luís 
Eduardo Guimarães, Carla Clavery, Maria José Clavery, Walmir, Leandro, Lucas, Luísa, 

Leandro Filho e Luciana Clavery.
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Um dos principais cartões 
postais de Petrópolis, a Ca-

tedral São Pedro de Alcântara, 
foi reaberta ao público, no início 
do mês de julho, após 18 meses 
de obras. O monumento passou 
por amplas reformas e oferece 
novidades aos milhares de pe-
tropolitanos e turistas que visitam 
anualmente o local.

Além de um mobiliário urbano 
novo e mais acessibilidade, a 
Catedral ganhou também uma 
galeria auto expositiva, com relí-

Restaurada, Catedral vai 
impulsionar turismo na cidade

quias do passado, como imagens 
de santos e objetos religiosos, 
que datam do século XVI e ainda 
uma passarela acima da abóbada 
da câmara principal do templo. 
Nesta parte alta, o roteiro passa 
pelo órgão e a telas de vídeo com 
a história da Catedral. A última 
parada é na base da torre, com 
vista panorâmica da cidade.

A área externa ganhou novos 
jardins e piso tátil nas calçadas, 
além de entradas laterais conta 
agora com uma rampa de aces-

so, que se sobrepõe à velha 
escada de pedra.

O bispo de Petrópolis, Dom 
Gregório Paixão, destacou que 
a restauração foi obra coletiva 
de empresas e trabalhadores, 
além da prefeitura petropoli-
tana. “Não podemos nos es-
quecer de ninguém. Desde os 
trabalhadores do canteiro de 
obras até os técnicos e coor-
denadores, todos trabalharam 
com afinco para entregarmos à 
cidade este patrimônio. Além de 
igreja mãe da diocese, a cate-
dral é um bem artístico e cultural 
dos brasileiros”, afirmou o bispo.

A obra também foi autoriza-
da pelo Ministério do Turismo 
e teve seus R$ 13 milhões de 
investimento financiados pelo 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento (BNDES).

A expectativa é que a rea-
bertura da Catedral ao público 
impulsione a visitação turística 
no local, reforçando, por outro 
lado, a vocação da cidade para 
o turismo histórico-cultural do 
país. As obras devem resultar 
em aumento de público e incre-
mento anual na economia local 
em torno de R$ 10 milhões.

Fotos: Divulgação
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O Brasileirão vai esquentando com o time 
do Palmeiras liderando, mas jogando sem con-
vencer, o que anima aos demais que se aproxi-
maram do líder.

Depois de perder a classificação na Copa 
do Brasil, o Palmeiras ainda vai bem no Brasi-
leirão, embora poucos jogadores atuem bem. 
Um dos que tem jogado muito bem é o Scarpa, 
que já está vendido e irá para a Inglaterra no 
próximo ano.

Corinthians, Flamengo e Atlético-MG, agora 
com a presença do Fluminense, continuam nes-
sa corrida atrás do Palmeiras e também pelas 
vagas na Libertadores do próximo ano.

Botafogo em reestruturação está há 4 pon-
tos do grupo de caída, mas ainda acredito que 
esse ano vá se safar, até porque temos times 
muito fracos disputando as quatro vagas do 
rebaixamento.

Na Segundona o Cruzeiro isolado vai muito 
bem. O Vasco e o Grêmio também deverão 
manter a vaga, e quem poderá subir também é 
o Bahia. Ou seja, todos clubes de tradição, mas 
que vinham mal há alguns anos.

Libertadores nessa semana começa a es-
quentar com as quartas de finais. Fla x Corin-
thians, e Atlético-MG x Palmeiras vão pegar fogo 
e esquentar esse inverno frio. Acho que quem 
passar dessas duas disputas irão decidir a copa. 
Os outros adversários são de um nível abaixo.

Na Copa do Brasil o Fla deu um banho de 
bola, mas não conseguiu vencer o Atletico-PR, 
e agora terá que vencer lá em Curitiba. Pelo 
que vem jogando é muito possível, mas perdeu 
a chance de golear em pleno Maracanã.

Fluminense , São Paulo e Atlético-GO ven-
ceram e se aproximaram da semifinal, mas terão 
que confirmar os bons resultados no jogo de ida 
para continuarem sonhando.

Esses próximos três meses serão alucinan-
tes devido a aproximação da Copa do Mundo 
no Catar. Muita gente ainda lutando por vagas 
nas seleções, e terão que provar que merecem  
ser convocados em grandes campeonatos aqui 
e na Europa.

Excelente ideia de homenagear seu Nonô, 
antigo corredor de rua de Petrópolis, com uma 
corrida com seu nome. Sempre concordei que 
homenagens devam ocorrer com as pessoas 
ainda vivas, para que as mesmas recebam o  
reconhecimento e vivenciem esse momento que 
tanto mereceram. Parabéns.

Morreu, aos 88 anos, Bil Russel, onze vezes 
campeão da NBA. Lendário jogador de basquete, 
que deixou uma história fantástica para os que 
amam esse esporte.

ESpoRTES / VARIEDADES

* * *

ESPOSAS
Furiosa, a mulher abre a porta ao 
marido, às 5 da madrugada, e o 
descobre completamente bêbado, 
cabelos desgrenhados, coberto de 
marcas de batom e exalando um 
intenso perfume feminino.
 - Vamos, seu canalha - rosna -, me dê 
só um bom motivo para você chegar 
assim, a esta hora!
 - Dou, sim... O café da manhã! 

ESPOSAS II
Um casal passeava de bote no meio 
de um lago, quando, subitamente, 
desabou uma tempestade. O homem, 
apavorado, começou a implorar: 
- Oh, Deus meu, salva nossas vidas 
que eu te prometo deixar de fumar, 
te prometo deixar de beber, te pro-
meto nunca mais jogar, te... 
A moça, todo aflita, o interrompe 
com um grito desesperado:
- Não prometas tudo, João. Rema! Rema!

ESPOSAS III
Altas horas da madrugada, o cara 
chega em casa, caindo de bêbado e, 
assim que põe o pé para dentro da 
porta, a mulher lhe enfia o relógio 
no nariz e berra: 
- Olha ai... quatro e trinta e cinco! 
E ele, sem tirar os olhos do relógio: 
- Por este preço... até que é bonitinho!

* * *

LPD realiza 2ª rodada do Campeonato de Handebol 
A Liga Petropolitana 

de Desportos (LPD) 
realizou, no dia 24/07, a 
segunda rodada do Cam-
peonato Municipal de 
Handebol de Petrópolis. 
Com disputas no mas-
culino e no feminino, a 
competição está sendo 
realizada pela terceira vez 
na cidade. Os três jogos 
da rodada aconteceram 
no Centro de Iniciação Es-
portiva (CIE) Paulo Guer-
ra Peixe, no Caxambu.

No primeiro con-
fronto do dia, tivemos 
a primeira vitória entre 
os homens no campeo-
nato. A equipe do EC 

Cascatinha/Tenente ven-
ceu o Santa Isabel FC 
por 24 a 15. Como na 
primeira rodada, o time 
de Cascatinha empatou 
em 18 a 18 com a equi-
pe do Magé Handebol/
SportsK, este foi o pri-
meiro resultado positivo 
no masculino.

Já entre as mulhe-
res, tivemos a estreia das 
atuais bicampeãs do EC 
Corrêas/Titãs. Após folgar 
na primeira rodada, elas 
largaram com o pé direito 
e derrotaram as meninas 
do Santa Isabel FC por 28 
a 11. Na outra partida da 
rodada entre as mulheres, 

a equipe da UFRRJ/
AHS/PM Seropédica 
venceu o seu segundo 
jogo no campeonato. 
No confronto contra o 
EC Cascatinha/Tenente, 
elas venceram pelo placar 
de 30 a 25.

Com o resultado, o 
time da UFRRJ/AHS/
PM Seropédica lide-
ra a competição com 6 
pontos. Corrêas/Titãs e 
Cascatinha/Tenente vem 
logo atrás com 3 pontos 
cada. Magé Handebol / 
SportsK, que folgou nes-
ta rodada, e Santa Isabel 
ainda não pontuaram no 
campeonato.
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Para celebrar 50 anos de 
história, o Grupo São 

Jorge inaugurou, no dia 15/ 
07 , um novo centro de dis-
tribuição no distrito da Posse. 
Numa área de 65 mil m² e 
abastecido com energia solar, 
o novo espaço agora faz parte 
do parque industrial instalado 
na localidade, de onde saem 
materiais que são enviados 
para todo o Brasil e outros 
países da América Latina. 

A Fabrica de Telas São 
Jorge se consolidou como a 
maior fabricante de peneiras 
do país e uma das maiores 
produtoras de telas, aten-
dendo anualmente mais de 
25 mil clientes, pelo mundo 
e foi a primeira empresa do 
Grupo são Jorge.

Hoje o Grupo São Jorge, 
possui a Distribuidora Clavery 
e a Distribuidora LC que forne-
cem equipamentos comercias 
e industriais com qualidade 
e rapidez, Casa & Oficina 
que é um E-Commerce es-
pecializado em ferramentas 
elétricas e eletrodomésticos 
e a pioneira do Grupo a 
Fabrica da Telas São Jorge. 

A inauguração do novo 
Centro de Distribuição foi a 

Fábrica de Telas São Jorge comemora 50 anos e 
inaugura novo centro de distribuição na Posse

realização de um sonho de apro-
ximadamente 10 anos do diretor 
da empresa Leandro Clavery, 
que hoje se torna uma realidade.

“Nesse momento, a gente 
aproveita aqui para, além de 
comemorar 50 anos, inaugurar 
uma nova etapa de crescimen-
to do Grupo São Jorge, com 
esse centro de distribuição da 
Distribuidora Clavery, empresa 
fundada em 2006, e também 
da nova empresa do grupo, no 
E-Commerce, a Casa & Oficina, 
que já tem filial em São Paulo 

“É uma satisfação muito 
grande, ainda mais quando 
vemos nossos filhos interessa-
dos, querendo trabalhar com a 
gente. Eles podiam ir atrás de 
outros objetivos, mas querem 
estar aqui, eles são a quarta 
geração atuando aqui. Algo 
que meu pai sempre passou 
para mim e pro meu irmão são 
os valores, a ética, o trabalho 
árduo, e foi isso que ajudou a 
gente a chegar onde chega-
mos. E são esses princípios 
que passamos para nossos 
filhos e que vão garantir mui-
tos outros anos de sucesso”, 
disse Carla.

A Inauguração do novo 
Centro de Distribuição do Gru-
po São Jorge, contou com 

a participação de aproxima-
damente 370 pessoas, entre 
familiares, amigos e colabora-
dores do Grupo. “Esse plano 
começou em 2010, foi ideali-
zado em 2014, em 2018 teve a 
primeira fase concluída, da São 
Jorge, e agora, em 2022, essa 
nova fase sendo concluída. O 
sentimento hoje é de gratidão”, 
disse Leandro, lembrando 
ainda, que o Grupo São Jorge 
se consolidou para atuar muito 
além da fabricação de telas.

O novo centro de distribui-
ção do grupo fica na Estrada 
Silveira da Mota, nº 1.705, 
no distrito da Posse. Um dos 
diferenciais da empresa é o 
frete sem custo para o cliente 
em todo o Sudeste. 

Para mais informações: 

alojavirtual.telassaojorge.com.br 
atelefone: 2232-1500
awww.telassaojorge.com.br
awww.distribuidoraclavery.com.br
awww.distribuidoralc.com.br
awww.casa&oficina.com.br

e no Espírito Santo. Ressalto 
também que contamos com 
a fundamental contribuição de 
uma equipe muito profissional 
e comprometida, inclusive mui-
tos estão na empresa há mais 
de 10 anos fazendo história 
junto conosco",  disse Leandro.

Carla Clavery, Irmã de 
Leandro e membro da diretoria 
da empresa, destacou a impor-
tância da união entre a família 
e do orgulho que sente ao ver 
a quarta geração da família 
entrando para a empresa.

Da esquerda para direita Carlos Lacerda(gerente financeiro), Bruno Ferreira(gerente 
de logística), Éder Werneck( gerente de TI), eu, Leandro, Alexandre Lima( gerente de 

produção e Daniel Faza(gerente comercial) Todos gerentes do grupo São Jorge.

Novo Centro de Distribuição.
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