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EDITORIAL
Saudosismo e Pseudo intelectualidade
coisa que se enquadre
no entretenimento foi
tachada como superficial, manipuladora e,
por vezes, "burra". Na
música, o que é dito é
que parece que a letra
não importa mais, que
artis tas c heg am ao
lugar onde estão sem
ter talento e várias
outras falácias feitas
para de s m er e c er o
cantor, embora.

Nos últimos anos, muitas pessoas passaram a
questionar o entretenime nto e a arte
como um todo com o
argumento de que tudo
havia mudado para pior
e com o papo saudosista de que "na minha
época era bem melhor". Isso serve para
filmes, televisão,
músic a, séries, etc.
Basicamente qualquer

músicas de todos os
tipos e para todos os
gostos sejam produzidas, tendo espaço
para o gosto de cada
um. Na televisão, em
época de reality show,
classificam uma pessoa
como alienada p or
assistí-lo, como se um
ato pudesse qualificar o
ser como um todo.
Dizem que "poderia
estar lendo um livro ao

existir. Todos podem
ter suas opiniões, mas
o limite é saber respe itar o g os to e o
universo do outro, e
não estabelecer o seu
Nestes argumentos, o gosto e o seu tempo
saudosista e o que se como a base de toda a
acha superior intelec- razão
tualmente se unem
p a r a j u l g ar o ut r as
pessoas, gerando uma
das piores combinações que pode
invés de assistir ao
programa", como se a
leitura pudesse ser
feita somente no horario da atração.

Enzo Gabriel,
jornalista com
opinião e com
respeito

Banco de Sangue precisa de doação!
O Banco de Sangue
Santa Teresa precisa de
doadores de qualquer
tipo sanguíneo, para
doar sangue e repor os
estoques de amor ao
próximo, o mais depressa poss íve l! Os
níveis dos estoques
estão extremamente
críticos. Precisam muito

de você, doador, para
reverter esta situação
tão preocupante. Muitos pacientes necessitam de transfusões de
sangue diariamente,
desde crianças internadas, pacientes em
tratamento contra o
câncer, pacientes
cardíacos, pacientes
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em tratamento contra
Covid e outr os em
estado grave. A sua
doação é a única forma
de nos ajudar a salvar
vidas neste momento.
Faça sua doação de
sangue no Banco de
Sangue Santa Teresa e
salve vidas!

Banco de Sangue Santa Teresa
Rua Doutor Paulo Hervê, 1130,
Bingen, Petrópolis, RJ.
Todos os dias, das 7h às 18h –
Inclusive feriados
Contatos: (24) 2245-2324
WhatsApp: (24) 99269-4355
Estacionamento Conveniado:
Rua Dr. Paulo Hervê, 1375 (Badia
Shopping) gratuito aos doadores
durante o período da doação.

Felipe Teixeira,
repórter do Giro Serra
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Com prejuízo de R$ 16 milhões por
conta das chuvas, Petrópolis
decreta estado de emergência
A necessidade de obras
estruturais para recuperar diversos pontos
de Petrópolis que
sofreram com deslizam e ntos de te rra e
interdições, além de
um prejuízo já estimado em R$ 16 milhões e que pode chegar a R$ 60 milhões,
levaram a Prefeitura de
Petrópolis a decretar
estado de emergência.
Co m a me d i da , os
governos do Estado e
Federal terão que cumprir com suas responsabilidades e auxiliar o
município na retomada
da normalidade.
“Em um primeiro momento, conseguimos
desobstruir a maior
parte das ruas, mas
precisamos fazer muitas obras para conter as
encostas e dar segurança e tranquilidade.
Decretamos emergência, pois exigimos
atuação do Governo do
Estado, que até agora
foi praticamente inexistente. Vale lembrar que
até este exato momento, ou seja, passados
mais de dez dias, o
governador não compareceu à cidade. Mas
e s peramos q ue e le
venha, antes tarde do
que nunca”, disse o
prefeito Rubens Bomtempo.
A Defesa Civil estadual,
e m cont ato com a
secretaria municipal, já
destacou que a

situação de Petrópolis é
a mais grave do Estado.
Isso porque, no noroeste fluminense, houve
apenas inundações, e,
nestes casos, a recuperação é mais rápida.
No caso de Petrópolis,
a resposta depende de
obras estruturantes,
como nos casos da Rua
Pedro Elmer, no Itamarati; na Rua
Henrique Paixão, no
Floresta; e na Posse,
onde até mesmo uma
rua afundou.
“Neste primeiro momento, mobilizamos
mais de 200 pessoas
para garantir uma resposta imediata no que
tange à liberação das
vias e no atendimento
operacional às vítimas
da chuva, e isso foi
feito. Mas sabemos que
muito mais precisa ser
fe ito par a g ar an t ir
e fe tivame nte s eg u rança às famílias afetadas e par a to da a
população. Além das
obras, teremos comdição de fazer outras
ações, como a contratação de frentes de
trabalho”, destacou o
prefeito Rubens Bomtempo.
O secretário de Defesa
Civil, tenente-coronel
Gil Kempers, destacou
que análise preliminar
do Es tado incluiu
Petrópolis no segundo
nível de emergência, o
que permite à cidade,
inclus ive, receber
auxílio humanitário.

A decisão pela decretação de situação de
emergência, leva em
consideração as ações
de recuperação que
serão necessárias em
diversas localidades.
Estas áreas serão identificadas a partir de
le vantam e nto fe ito
com representantes
das secretarias de Defesa Civil, Obras, de
Assistência Social, de
Serviços, Segurança e
Or de m P ú b l ic a, de
Administr ação, de
Educação, de Saúde,
além da Comdep e
CPTrans.
Todos trabalharam de
forma integrada para o
atendimento às mais
de 400 ocor rê nc ias
registradas no período.
A m a ior par t e d as
ocorrências foi por deslizamentos. A Defesa
Civil realizou 70 interdições.
Nesta segunda (17), o
município ainda recebeu técnicos da Secretaria de Defesa Civil
estadual, que juntamente com os munic ip ais pe r c or r e r am
alguns pontos considerados de maior gravidade como no Floresta,
no Itamarati e na
Posse.
A decretação de emergência tem como base
a Instrução Normativa
nº 36 de 04 de dezembro de 2020, do
Ministér io do Desenvolvimento Regional.

Impostos e taxas municipais agora
podem ser pagos pelo Pix em Petrópolis

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução / Prefeitura de Petrópolis

Os moradores de Petróp o lis ag or a po de m
pagar seus impostos e
taxas municipais pelo
Pix. A novidade vale
para IPTU (Imposto
Predial Territorial
Urbano), ISS (Imposto
Sobre Serviços), ITBI
(Imposto sobre a
Transmissão de Bens

Imóveis) e todas as
taxas municipais. O
anúncio foi feito na
noite desta terça-feira
(18), na sede da
Prefeitura, pelo prefeito Rubens Bomtempo e pelo secretário de
Fazenda, Paulo Roberto
Patuléa. A medida foi
desenvolvida pelo

Departamento de Tecnologia da Informação
(Detec) da Prefeitura.
Q u e m f or p ag a r o
imposto por Pix deve
acess ar o site da
P r e f e i t u r a
(www.petropolis.rj.gov.
br), emitir a guia e fazer
o pagamento via QR
Code.
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CIDADES

TERESÓPOLIS
Centro de Atendimento contra o
Coronavírus de Teresópolis volta
a funcionar no Ginásio Pedrão
O Ginásio Poliesportivo
Pedro Jahara (Pedrão),
voltou a abrigar o Centro de Atendimento
contra o Coronavírus
de Teresópolis. Desde
julho de 2021, a testag e m para Covid -19
estava sendo realizada
no EPEM, na Várzea. O
atendimento continua
acontecendo todos os
dias da semana, das 8h
às 20h. A decisão do
Prefeito Vinicius
Claussen visa oferecer

mais estrutura para o
atendimento a quem
procura por testagem,
devido ao aumento da
procura que se registra
desde a última semana.
Pacientes que precisarem de atendimento
noturno ou com sintomas mais graves poderão procurar as unidades de pronto-atendimento do município:
UPA 24h ou SPA de
B ons uc e s s o ( no 3º
distrito).

NOVA FRIBURGO
Refeitório do Restaurante Popular de
Nova Friburgo é reaberto ao público
O a t e nd i me n t o n o
refeitório do Restaurante Popular de Nova
Friburgo foi normalizado, segundo a Prefeitura. Sendo assim, as
refeições voltam a ser
servidas no local, não
sendo mais permitida a
retirada do almoço por
quentinhas, como estava sendo feito em função da pandemia.
“Para não deixarmos de
atender as pessoas
habituadas a almoçar
aqui, ada ptam os o
atendimento do restaurante e passamos vemder as refeições através
de quentinhas, restringindo o acesso ao refeitório. Servíamos cerca
de 380 quentinhas por
dia e agora, com a
reabertura do refeitó-

-rio, o atendimento no
local continuará tanto
para funcionários da
prefeitura como para a
população em geral.
Tudo de forma organizada para que não
haj a ag lome r aç ão” ,
explicou o secretário de
Serviços Públicos, Eduardo Trigo. O restaurante popular da prefeitura funciona na Rua
Gonçalves Dias (rua
lateral ao pátio da prefeitura), de segunda a
sexta-feira, das 11h às
13h. Vale reforçar que,
com a reabertura do
refeitório, não serão
distribuídas quentinhas
em hipótese alguma e
que a refeição só
poderá ser consumida
no local. O custo do
prato é de R$3.

“De volta ao Pedrão, o
Centro de Atendimento
contra o Coronavírus
de Teresópolis funcionará com plantão de 12
horas, incluindo finais
de semana. Pessoas
com sintomas graves
devem buscar diretamente uma unidade
de pronto-atendimento. Já para casos de
sintomas leves, é orientado que o paciente
busque o novo local
para receber o atendi-

Foto: Divulgação

-mento adequado e
realizar a testagem”,
informa a Subsecretária
de Atenção Básica em
S aFoto:
ú d e Divulgação
, Edneia
M a r t u c h e l l i .

ANUNCIE
AQUI
(24) 988300-8000

TRÊS RIOS

Posto de Saúde Central em Três Rios registrou
16 mil atendimentos em 2021
A Secretaria Municipal
de Saúde de Três Rios
realizou 16.000 atendimentos em 2021, entre
cons ultas es pecializadas , exames e
pe q ue no s pr oc e d i mentos ambulatoriais,
na Policlínica Walter
Gomes Francklin, mais
conhecida como Posto
de Saúde Central.
A Unidade de Saúde
Espec ializ ada conta
com o atendimento de
mais de 15 profissionais
especialistas em diversas áreas d a saúde
(Angiologia, Cardiologia, Clínica Geral,
Cirurgia Geral e Pequena Cirurgia, Dermatologia, Endocrinologia,
Gastroenterologia,

Neurologia, Nutrição,
Oftalmolog ia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Proctologia,
Reumatologia, Urologia).
O Serviço de Pronto
Atendimento – SPA –
realiza vários procedimentos e pequenas
cirurgias, acolhendo
pacientes que anteriormente eram encaminhados para serviços
fora do município. Com
o inve s tim e nto e m
profissionais e equipamentos, a Unidade tem
agilizado o cuidado e o
tratamento do usuário,
o que evita complicações futuras e contribui no processo de cura
e recuperação.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Os agendamentos para
as consultas são realizados pelo Sistema de
Regulação Municipal,
diretamente nas Unidades Básicas de Saúde
dos bairros. A população alvo na atenção

Foto: Divulgação

especializada são pessoas que apresentam
necessidade de acompanhamento diferenciado mais intenso do
que aqueles oferecidos
na Unidade do bairro.
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Câmara promove audiência pública
para tratar de problemas de falta de
energia elétrica em Petrópolis
A Câmara Municipal
promoveu, nesta quarta-feira (19), uma audiência pública, convocada pe lo vere ador
Júnior Coruja (PSD),
para tratar sobre a
qualidade dos serviços
prestados pela concessionária Enel, empresa
de distribuição de energia elétrica em Petrópolis. A reunião debateu sobre a falta de luz
em vários pontos da
cidade, principalmente
nos dias que antecederam a virada de ano
e nos primeiros dias de
2022, a ausência de
informação e a demora
no restabelecimento do
fornecimento de energia. Na primeira semana de janeiro, os vereadores Junior Coruja e
Hingo Hammes, cobraram providências da
ANEEL, de comissões
da Alerj e da Câmara
dos Deputados e solicitaram apoio para garantir o cumprimento
do contrato da ENEL,
com uma melhor prestação de serviços. “O
objetivo é assegurar a
população não apenas
um plano de emergência para casos urgentes, mas também a
manutenção preventiva
de toda a rede, de
forma a re duzir os
riscos de interrupção
no fornecimento de
energia, pois não podemos aceitar que
moradores e comerciantes fiquem até três
dias c ontabiliz ando

prejuízos, esperando
por reparos, como vi
em Araras, onde moro,
por exemplo”, comenta
Coruja. - É preciso que
a concessionária atue
com mais celeridade,
identificando os problemas e colocando
equipes extras para
atuação em casos de
e me r g ê nc ia . P r e c isamos encontrar soluções urge ntes para
uma melhor prestação
de serviços -, destacou
o presidente da Câmara, vereador Hingo
H amme s. B us c ando
solucionar tais questões , J unior Cor uj a
elaborou um relatório
c ont e n do to das as
reclamações recebidas
e m s eu g ab in ete e
apresentou, durante a
audiência, aos representantes da Enel, que
justificaram os atuais
problemas dizendo que
houve um grande
número de ocorrências,
devido às fortes chuvas
na cidade. Já o
coordenador do Procon
Petrópolis, Fafá Badia,
rebateu dizendo que a
empresa deveria estar
preparada para estas
ocasiões, pois o índice
de chuvas nesta época
do ano é recorrente. “O
Procon está à dispos iç ão dos pe tr opo litanos para defender o
interesse do consumidor que se sentir
lesado”, reiterou. O
vereador Júnior Paixão
(D C) também fez
críticas aos serviços

prestados pela Enel,
alegando que “o povo
não consegue ser atendido pela empresa da
form a q u e mer ece,
mesmo pagando contas
caríssimas”. Já Dr. Mauro Peralta (PRTB) aleg o u q u e e m pr e s as
estão preferindo ir para
o Polo Industrial da
Posse por conta de
pr o bl e m as r e la c i o nados à falta de condições de distribuição de
energia elétrica. Sobre
este assunto os representantes da Enel
alegaram desconhecer
a situação. Moradores
de Araras e regiões
adjacentes estiveram
presentes e também
contaram como sofreram com a falta de luz
no bairro. Em algumas
localidades, foram mais
de três dias seguidos,
gerando prejuízos para
particular es e para
quem tem negócios na
região. Na ocasião, a
E nel in f or m ou que
alinhou com a Prefeitura um mutirão de
poda de árvores e foi
m ar c ada u m a nova
audiência pública, a ser
realizada no dia 20 de
abril, às 19h, na
Câmara Municipal, para
que a empresa preste
contas sobr e ações
realizadas entre janeiro, fevereiro e março e
apresente um cronograma para 2022 com
as ações preventivas
para que os problemas
antigos sejam minimizados. O vereador

Foto: Divulgação

Fr e d P r oc óp io (P L )
sugeriu que haja
fiscalização e acompanhamento do poder
público através de uma
comissão interna na
Casa Legislativa. Por
fim, o vereador Júnior
Coruja informou que
irá pessoalmente fazer
u m a r e pr es e ntaç ão
junto a ANEEL e extrair
peças e encaminhar
p ar a o Min is tér io
Público e para a Comissão de Minas e Energia,
em Brasília, através do
Deputado Hugo Leal.
“Me coloco à disposição para todo o tipo

de ajuda, para que os
s e rviç os ofe re c idos
pela Enel sejam mais
satisfatórios e o povo
não venha a sofrer
novamente com a falta
de energia elétrica.
Agradeço a presença de
todos os representantes das esferas

Municipal, Estadual e
Feder al que c ontribuíram para que pudéssemos estreitar o
diálogo do poder público com a prestadora
de serviço e, com isso,
tentar evitar problemas
futuros para os munícipes”, finalizou Coruja
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Bailarino petropolitano é
selecionado para a "Dança
das Feras", no Faustão

Morre cantora Elza Soares aos 91 anos

Foto: Reprodução

Foto: It Filmes
Foto: Divulgação

O bailarino petropolitano Heron Leal, de 36
anos, foi selecionado
p ar a p art ic i p ar do
"Dança das Feras", no
programa "Faustão na
Band". A disputa com
bailarinos profissionais
promete apresentações
eletrizantes todas às
quartas-feiras, com diversidade de ritmos.
Sete duplas participam
do show de talentos.
Os casais, formados por
homens e mulheres,
contam com os melhores dançarinos do país.
As bailarinas de Fausto
Silva, é claro, também
e stão n a d is p u ta .

Heron Leal é formado
em Direito e tem 23
anos de carreira na
dança. Em 2001,
venceu o Festival de
Dança de Joinville, um
dos mais importantes
do país, e participou de
várias competições na
tele vis ão. O profissional também trabalhou no exterior: deu
aulas e workshops de
d a n ç a nos E s tad os
Unidos e na Europa.
Quer mais? Heron já
integrou o corpo de
baile de artistas como
Sandy & Júnior, Rouge,
Lorena Simps on e
Luciana Mello.

A cantora Elza Soares
morreu aos 91 anos
nesta quinta-feira (20),
no Rio de Janeiro. Ela
faleceu de causas
naturais em sua casa. A
informação foi confirmada pela assessoria
de imprensa da
cantora.

Elza Soares é considerada uma das
maiores cantoras da
música brasileira, com
carreira no samba que
começou nos anos 60.

Elza Gomes da Comceição começou cantando sambalanço com
“Se Acaso Você Chegas“É com muita tristeza e s e ” e m 1959, e s e
pesar que informamos dedicou ao gênero nos
o falecimento da can- anos 60.
tora e compositora Elza
Soares, aos 91 anos, às Nos 34 discos lançados
15 horas e 45 minutos a t é 2 0 1 9 , e l a s e
em sua casa, no Rio de aproximou do samba,
Jane iro, por c aus as d o j azz , d a m ús ic a
naturais”, diz o comu- eletrônica, do hip hop,
nicado enviado pela do funk e diz que a
assessoria da cantora. mistura é proposital.

foi “Planeta Fome” em
2019, e ela diz que não
tem planos concretos
para outro álbum neste
ano. “Ainda não, mas
vai surgir. Minha
“ E u a c o m p a n h o o cabeça não para, cara”,
tempo, eu não estou afirma Elza.
quadr ada, não tem
essa de ficar paradinha A única certeza é que
aqui não. O negócio é n ã o i r i a p a r a r d e
caminhar. Eu caminho c a n t a r : “ N e m d e
sempre junto com o brincadeira. Parar por
quê? Por que parar?
tempo.”
Não tem por que né?”.
O último disco lançado
“Eu sempre quis fazer
coisa diferente, não
suporto rótulo, não sou
refrigerante”, comparava Elza.

ANUNCIE AQUI
(24) 99300-8000
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Marinha abre concurso com 960 vagas de nível médio
Por Enzo Gabriel
A Marinha do Brasil
anunciou concurso para preencher 960 vagas
no curso de formação
de soldados fuzileiros
navais. Os candidatos
precisam ser do sexo
masculino, ter nível
médio completo e idade entre 18 e 21 anos
no dia 30 de junho de
2023. Não é permitido
ser casado ou ter constituído união estável,
tampouco ter filho ou
dependente.
As inscrições acontecem de 14 de
fevereiro a 24 de

março. A taxa de inscrição é no valor de R$
40. Haverá prova
escrita objetiva, composta por 50 questões,
sendo 25 questões de
Língua Portuguesa e 25
de Matemática. A data
de aplicação ainda não
foi divulgada.
Os aprovados serão
submetidos ao curso
em regime de internato
e dedicação exclusiva,
com duração de 17

ANUNCIE AQUI
(24) 99300-8000

Foto: Divulgação

Concurso da UFRJ com
oferta de 193 vagas é
confirmado
A Universidade Federal
d o R i o d e J a n e ir o
(UFRJ) publicou nesta
na quinta-feira (20), no
Diário Oficial da União,
o documento que comfirma a previsão de
vagas e os cargos que
serão oferecidos no
novo c onc urs o . Ao
todo, estão previstas
193 vagas, sendo 102
para o edital de técnico-administrativos de
níveis médio e técnico
e 91 para cargos de
nível superior. Os
editais na íntegra ainda
serão publicados pela
UFRJ, por meio do site
da banca, a PR4.
O primeiro edital, de
número 24, contará
com 102 vagas
previstas para as

semanas, e receberão
bolsa-auxílio no valor
total de R$ 1.303,90.
Depois disso, os novos
fuzileiros navais serão
alocados no Rio de
J an e ir o (R J ) (5 80),
Brasília (DF) (100), Rio
Grande (RS) (60), Belém
(PA) (8), Ladário (50)
(MS), Manaus (AM)
(100), Natal (RN) (50),
Salvador (BA) (8),
Aramar (4) (SP).

seguintes funções de
nível médio e técnico:
assistente em adminis tr aç ão (82 vag as ,
sendo 62 na ampla concorrência, nas cidades
d o R io d e J ane ir o,
Macaé e Duque de
Caxias); té c nic o d e
Laboratório (oito vagas,
em Macaé e no Rio),
nas áreas de Análises
Clínicas, Biologia, Coleç õ e s Ge op a le n te o lógicas e Zoológicas,
Patolologia Clínica e
Química; técnico de TI
(três vagas no Rio), nas
áre as de Desenvolvim en to, Suporte a
Segurança e Redes e
Suporte ao Usuário; e
técnico em contabilidade (11 vagas, sendo
elas no Rio, em

D uque de Caxias e
Mac aé) . O segundo
edital, de número 25,
contará com 91 vagas
previstas, sendo elas
nos seguintes cargos de
nível superior: analista
de TI (uma); arquiteto e
urbanista (uma); arquivista (uma); assistente
social (uma); auditor
(cinco); bibliotecáriodocumentalista (quatro); biólogo (duas);
contador (uma); enfermeiro (25); engenheiro
(c i nc o) ; e s t at ís t ic o
(uma); farmacêutico
(duas); farmacêutico
bioquímico (uma);
médico (24); músico
(três ); nutr ic ionista
(duas ) ; o d o n tó lo g o
(cinco); pedagogo
(uma); psicólogo (uma);
químico (uma); técnico
em assuntos educacionais (três); e técnico
desportivo (uma).
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Petrópolis terá primeiro Campeonato
Municipal de Futebol de Botão
Petrópolis vai ganhar o
seu primeiro Campeonato Municipal de
Futebol de Botão. Foi o
que anunciou a Liga
Petropolitana de Desportos (LPD). A competição será realizada em
parceria com a Liga
Imperial de Futebol de
Mesa (LIFM) no mês de
abril, com as disputas
acontecendo no condomínio Mon Recoin, no
bairro Morin. A concretização do acordo foi
firmado nos últimos
dias, em reunião com

representantes da duas
entidades.
“Estamos realizando a
introduç ão de mais
uma modalidade nas
competições que promovemos. Agora além
dos tradicionais campeonatos de futebol de
campo e futsal, e do
handebol, vôlei e fut-7
de escolinhas que
implementamos por
último, teremos a
disputa do futebol de
botão. Estamos cumprindo a nossa meta de
aumentar o número de

modalidades em disputa na cidade”, comemorou o presidente da
Liga Petropolitana de
Desportos, José Luís
Neto. Nos próximos
dias serão definidas a
fórmula de disputa do
c am pe onato, as s im
como as categorias, e
ainda as formas de
inscrição. A intenção é
que a competição seja
disputada por clubes
filiados à LPD, em um
campeonato que une
os saudosistas do Futebol de Botão e a nova

ger aç ão d e apaíxonados pelo esporte. É o
que explica o presidente da Liga Imperial
de Futebol de Mesa,
R e na to G uim ar ã e s .
“A parceria tem como
obj etivo difundir a
prática do tradicional
futebol de botão na
cidade. Petrópolis tem
f o r te t r ad iç ã o n os
esportes de mesa e a
parceria promete
apresentar aos jovens e
adultos as várias
modalidades oficiais,
c om o obj e tivo d e

aumentar a representatividade dos botonistas e clubes filiados
à LPD nas competições
estaduais e nacionais.
O petropolitano poderá
desfrutar de espaços
para a prática recreativa do futebol de
botão e ter a possibilidade de representar clubes do
município nas competições oficiais”, ressaltou Renato. O
presidente da LPD, José
Luís Neto, concluiu
diz e ndo q u e to dos

estão muito satisfeitos.
“Essa é uma parceria
que agrega para todos
os envolvidos. Primeiro
para os amantes da
modalidade que vão
poder disputar uma
competição oficial. E
depois para o Mon
Recoin, que é um clube
social na cidade, para a
Liga Imperial de
Futmesa, no fomento
da modalidade, e para
nós da LPD, com mais
participantes em
nossas competições”,
disse ele.

A final será disputada
em dois jogos. A equipe
de melhor campanha
nas fases anteriores

terá vantagem do mando de campo na segunda partida e de empate
nos placares agregados.

Futebol de Campo marca o retorno da
LPD para 2022
Por Samuel Freitas
A Liga Petropolitana de
Desportos (LPD) iniciou
a temporada de competições esportivas em
2022. Com 4 jogos, a
entidade deu continuidade ao Campeonato Municipal de
Futebol de Campo de
2021, nas categorias
Sub-15 e Sub-17.
Faltando apenas uma
rodada para o término
da fase classificatória,
resta apenas uma vaga
para a semifinal, em
am bas as divis õe s .

Guinle, o Boa Esperança FC bateu o Petropolitano FC, também
pelo placar de 3 a 1.
Com os resultados,
Osvaldo Cruz e Boa
Esperança garantiram a
classificação para as
semifinais da competição. O EC Corrêas
lidera a competição
com 100% de aproveitamento, com quatro
vitórias em 4 jogos, e já
estão garantidos na
próxima fase. Vera Cruz
e Petropolitano disputam a última vaga para
a semi.

No primeiro jogo do
s ábado (15), o AM
Osvaldo Cruz venceu o
EC Vera Cruz jogando
fora de casa, no Estádio
7 de Setembro, por 3 a
1. Já no Estádio Carlos

Pelo Sub-17, no Estádio
7 de Setembro, Vera
Cruz e Santa Isabel FC
empataram em 2 a 2.
N o últ im o j og o d a
rodad a, o Pe tr opolitano venceu o Boa

Esperança por 2 a 1.
Santa Isabel e Petrô, se
juntaram ao Corrêas, e
estão na semifinal da
categoria. Vera Cruz e
Boa Esperança são as
equipes que brigam
pela vaga que resta
para a próxima fase.

De acordo com a fórmula de disputa da
competição, as equipes
enfrentam-se em turno
único na fase c lassificatória. Os quatro
primeiros colocados
avançam para as semifinais, em comfrontos
do primeiro contra o
quarto, e do segundo
contra o terceiro. As
semifinais, que acontecerão em 2022, serão
realizadas em jogos de
ida e volta, com
vantagem do mando
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de campo no segundo
jogo para as equipes de
melhores campanhas
na fase classificatória.

