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Há uma semana 
perdi a mulher que 
gerou o amor da mi-
nha vida: Vera lucia 
Bernardes da Costa. 
Casada há 54 anos 
com Pedro Augusto 
Caldararo Costa, o Pe-
drinho, cuidou de sua 
linda família até o fim. 

De temperamento 
forte, mas com um 
coração que não cabia 
no peito, sua vida foi 
totalmente dedicada 
àqueles que amava: 
seus pais, seu marido 

e suas filhas Claudia e 
Vanessa. Com o tem-
po alguns partiram 
e outros chegaram, 
e igualmente foram 
acolhidos por ela. 

Primeiro chegou 
Claiton e criou mais 

um vínculo familiar, 
depois eu cheguei, e 
para sempre lembra-
rei de suas palavras 
na primeira vez que 
saí com a Vanessa: 
"Cuida dela, hein! É 
meu tesouro." Desde 

Falando de Areal * Por Fabiano Quixaba

SOBRE A PRIMAVERA
Temos vivido dias tão áridos. Estamos 

todos tão cansados. A vida está tão pesa-
da. Coronavírus, carestia, falta de empatia 
e solidariedade... Jornais com as notícias 
desagradáveis: estupros, desvio de verba 
pública, caos climático.

Mas eis que no meio desse caos chega 
a Estação das Flores, que desde o dia 22 
de setembro nos inebria com suas cores e 
aromas. E, com ela, a esperança. Esperan-
ça de renovação, de novas oportunidades, 
um refresco no meio da dor.

Quantas famílias perderam seus entes 
queridos para o Coronavírus? Quantas 
mães não vão mais dar “boa noite” aos 
seus filhos? Quantos amores foram per-
didos? Quantas histórias foram estupida-
mente roubadas?

Espero que os corações possam florir 
nesta estação. Espero que a vida seja mais 
colorida, mais perfumada, mais leve. E que 
a Primavera invada sua vida de fé na vida. 
De esperança e alegria. De fé que as coisas 
vão melhorar. Porque, se Deus 
quiser, e Ele quer, elas vão. 

EDITORIAL

O amor precisa sair 
urgentemente do campo 
do discurso e imperar 
nos espaços das ações, 
das ideias, das relações 
humanas, da compreen-
são com o outro, da 
gentileza.
Precisa reverberar além 
das palavras, das poe-
sias, das canções e fugir 
pelas frestas dos olhares 
que cobram, que julgam, 
que profetizam falhas e 
o impedem de, simples-
mente, ser AMOr.
O amor precisa romper 
as teorias de sua neces-
sidade, e ser somente ele 
mesmo, simples, genero-
so, empático, sútil. Não 
carece ser tão amplamen-
te repetido como forma 

*Catarina Maul é produtora 
e gestora cultural, escritora, 

editora da Bem Cultural.

Quem fala de amor?

Intensa  * Por Catarina Maul

de auto afirmação de sua 
existência dentro daque-
les que os repetem e repe-
tem tentando se ouvir.
O amor precisa ser 
construção diária, ainda 
que simples como uma 
casinha de João de Bar-
ro, morada de segurança 
e paz. 
Projeto de amor, estatís-
tica de amor, gráfico de 
amor, discurso de amor, 
poema de amor, obra de 
arte sobre o amor, tese 
de amor, nem sempre é 
amor. Sua intenção car-
rega um tanto de valor, 
mesmo assim a inten-
ção que se constrói no 
discurso de amor só tem 
autenticidade e verda-
de se transformada no 

que se vê nos olhos, 
nos braços, nas mãos, 
nas ações que muitos, 
sem dizer uma palavra 
sobre isso, ilustra ao 
mundo, enfim, o que 
ele significa. 
Por um mundo de 
amor! Amor verdadeiro, 
amor universal, amor 
do bem, amor morada, 
amor abrigo. Por um 
mundo onde não seja 
banalizado o nome 
santo do maior senti-
mento do mundo, mas 
que ele seja visto, sem 
microscópio ou lupa, 
por toda parte. 
Aí sim, será menos 
discurso e mais prá-
tica. Simplesmente 
amor!

Flávia rocha, aquela 
que ama a Primavera
@flaviarochajornalista

A mulher que gerou o 
amor da minha vida 

então o seu tesou-
ro passou a ser meu 
também, pois é o amor 
da minha vida. O fato é 
que de tão preocupada 
e dedicada à família, 
parecia que continua-
va gerando no seu 
ventre não só as filhas, 
mas a todos nós. 

Obrigado por tudo, 
Dona Vera! Obrigado 
por ter sido uma mãe 
na falta da minha. A 
Senhora cumpriu lin-
damente sua missão 
na Terra! Estaremos 
aqui cuidando do Pe-
drinho e das meni-
nas. Fique em paz e 
interceda por nós aí 
no Céu. 

* Fabiano Quixaba, 
Advogado, Radialista 

e Comunicador.

ArQUIVO PESSOAl
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Patrick guimarães

Os petropolitanos 
têm testemunhado a 
famosa Cidade Impe-
rial, que é destaque 
no turismo nacional e 
internacional, perder 
suas belezas históri-
cas no meio da falta 
de conservação em 
alguns locais públicos.

Nos fins de semana 
e feriados prolongados 
é muito comum que os 
turistas digam a famo-
sa frase: “vou subir a 
serra” para desfrutar de 
uma paisagem ecológi-
ca e histórica. Na práti-
ca, o cenário observado 
pelos visitantes e, pelos 
próprios moradores, é a 
quantidade de atos de 
vandalismo, que têm 
causado danos físicos 
e financeiros aos locais 
e objetos públicos da 
cidade.

Ao percorrer  as 
avenidas e bairros é 
possível notar a quan-
tidade de lixeiras que-
bradas, tendo como 
consequência o au-
mento de lixo jogado 
no chão. Os prédios 
públicos do município 
são pichados com fre-
quência. Um deles é o 
dos Correios, localiza-
do na rua do Impera-
dor, em pleno Centro 
Histórico e, inclusive, 
tombado. As paredes 
e placas do local estão 
tomadas por desenhos, 
rabiscos e até mesmo 

A Câmara Municipal 
aprovou por unanimidade, 
em sessão realizada na 
terça-feira (14), um proje-
to de autoria do vereador 
Eduardo do Blog (repu-
blicanos), que indica ao 
executivo municipal, a cria-
ção do Programa de Iden-
tificação e Tratamento da 
Dislexia na rede pública e 
particular de ensino de Pe-
trópolis. A ideia é fazer um 
diagnóstico precoce e rea-
lizar um acompanhamento 
especializado, através de 
profissionais capacitados, 
com os estudantes que 
apresentarem dislexia.

Segundo a Associa-
ção Brasileira de Dislexia 
(ABD), o transtorno é o 
maior em incidência nas 
salas de aula do país e 
atinge cerca de 10 a 15% da 
população mundial.

“A identificação preco-
ce evita problemas no ren-
dimento escolar. A dislexia 
está diretamente relacio-
nada à evasão escolar e à 
sensação de fracasso pes-
soal e a imensa maioria da 
rede educacional pública e 
particular não está capa-
citada para este desafio. 
Por isso a importância de 
criarmos em nossas es-
colas um programa efetivo 
que capacite professores a 
identificar estes distúrbios, 
com equipes multidisci-
plinares para realizar uma 
avaliação precisa e que ga-
rantam o acompanhamen-
to profissional necessário”, 
comentou o vereador.

O projeto segue agora 
para o Executivo Municipal.

Saiba mais
A Dislexia é um dis-

túrbio da linguagem e/
ou leitura. Por soar como 
nomenclatura de uma 
doença, o termo dislexia 
causa medo especial-
mente entre os pais, que, 
por falta de informações, 
muitas vezes acreditam 
ser o fim do mundo ter um 
filho disléxico. 

Ao contrário do que 
muitos acreditam, a dis-
lexia não é o resultado 
de má alfabetização, de-
satenção, desmotivação, 
condição socioeconômica 
ou baixa inteligência. É 
uma condição hereditária, 
com alterações genéticas, 
apresentando ainda mu-
danças no padrão neu-
rológico. Por tudo isso, 
a dislexia deve ser diag-
nosticada por uma equipe 
multidisciplinar.

Esta avaliação dá con-
dições de um acompanha-
mento pós-diagnóstico 
mais efetivo, direciona-
do às particularidades 
de cada indivíduo. Iden-
tificado o problema de 
rendimento escolar ou 
sintomas isolados, que 
podem ser percebidos 
na escola ou mesmo em 
casa, deve-se procurar 
ajuda especializada.

Quando a dislexia é 
identificada, começa, en-
tão, um acompanhamento 
cujos métodos podem 
variar de acordo com os 
diferentes graus do dis-
túrbio (leve, moderado e 
severo), podendo levar até 
cinco anos. 

Projeto prevê criação de 
Programa de Identificação 
e Tratamento da Dislexia

Confira dicas 
para economizar 

luz elétrica
Vandalismo gera prejuízos aos 
cofres públicos de Petrópolis

adesivos.
N o s  s e m á f o r o s , 

além do ato criminoso 
de danificar o objeto há 
também o ato irrespon-
sável de colaborar com 
a insegurança e gerando 
risco de acidentes de 
trânsito. Os infratores 
têm colado adesivos nas 
lâmpadas de controle do 
tráfego de automóveis e 
pedestres nas ruas difi-
cultando a visualização 
do sinal.

Muitos não sabem, 
mas vandalismo, que é a 
ação de destruir ou da-
nificar uma propriedade 
alheia de forma inten-
cional, seja esta pública 
ou privada, geralmente 
sem motivo aparente 

ou com o propósito de 
causar ruína é crime.

De acordo com o 
Artigo nº 163 do Có-
digo Penal Brasileiro, 
vandalismo é crime e 
o autor do delito fica 
sujeito à prisão e mul-
ta, por danos ao patri-
mônio público. A pena 
varia de seis meses a 
três anos de detenção, 
além de agravantes.

Até o fechamento 
desta edição a Prefei-
tura de Petrópolis, por 
meio de sua Assesso-
ria de Comunicação, 
não respondeu nossos 
questionamentos so-
bre como tem atuado 
na cidade para coibir 
tais atos. 

O Brasil vive uma 
grave crise hídrica. E 
com ela as tarifas de 
energia elétrica sofre-
ram vários reajustes. 
Com a conta de luz cada 
vez mais cara, os con-
sumidores brasileiros 
têm buscado soluções 
para diminuir o uso 
de energia elétrica e 
economizar no final do 
mês. Ainda mais com a 
chegada da “Bandeira 
roxa”. O jornal gIrO 
fez uma pequena lista 
de sugestões para você 
gastar menos, confira: 
 – Substitua lâmpadas 
halógenas e fluorescen-
tes por lâmpadas lED. 
Apesar de inicialmente 
apresentar um custo na 
compra mais alto, ele 
será compensado com 
a economia de energia; 
– Apague as lâmpa-
das que não estiver 
ut i l izando ( lembre-
-se da sua mãe: “Não 
sou sócia da Enel”); 
- Em relação ao uso da 
máquina de lavar roupa, 
a principal dica é lavar 
o máximo de roupas 
possível de uma só vez; 
– Escolha um ferro de 
passar roupa de me-
nor potência, a dica é 
juntar a maior quanti-
dade de roupas pos-
sível para passar to-
das de uma vez só; 
- No caso do chuvei-
ro elétrico, a principal 
dica é tomar banhos 
mais curtos, entre 3 e 
5 minutos. Além dis-
so, hábitos como o de 
fechar o chuveiro e a 
torneira enquanto se en-
saboa são bem-vindos; 
– Abrir e fechar várias 
vezes a geladeira ou 
deixar por muito tempo 
aberta é outro ponto a 
ser observado.

FOTOS: WENDEl FErNANDES
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n TERESÓPOLIS

A Prefeitura de Tere-
sópolis, através da Secre-
taria de Cultura, lançou 
dois novos editais para 
contemplar projetos ar-
tísticos da cidade. São 
dois concursos públi-
cos, que vão selecionar 
48 projetos de diversas 
linguagens, totalizando 
r$ 50 mil de investimen-
to. As inscrições estão 
abertas e podem ser fei-
tas até 4 de novembro. 
Basta acessar o site  ht-
tps://teresopolis.rj.gov.
br/estrutura/cultura/
anexos-cultura/.

Teresópolis abre inscrições para dois 
concursos de projetos artísticos

Festival Terê
 Cultura Online II
O Concurso Público 

001/2021 visa à reali-
zação do Festival Terê 
Cultura Online ll, abran-
gendo produções cultu-
rais em pequena escala, 
de artistas individuais ou 
grupos de poucos inte-
grantes, para veiculação 
em plataforma digital 
oficial. O tema do con-
curso será ‘Teresópolis, 
Terra de luz e de Amor’; 
assim, as propostas de-
verão enaltecer as bele-
zas naturais, a história e 

a cultura do município.
As propostas deverão 

apresentar conteúdo iné-
dito, em um dos seguintes 
formatos: transmissão ao 
vivo, podcasts (áudios 
gravados) e vídeos gra-
vados.  E nenhum deles 
poderá ter a presença de 
público.

Festival das Artes
Já o Concurso Pú-

blico 002/2021 trata da 
realização do Festival 
das Artes, que abrange 
produções culturais em 
pequena escala, de artis-

Flávia rocha

Areal celebrou no últi-
mo dia 15 de setembro o 
dia de sua padroeira: Nossa 
Senhora das Dores. Data 
que é, inclusive, feriado mu-
nicipal. Além das festivida-
des por conta da padroeira, 
a cidade comemorou no 
mesmo dia, os 90 anos da 
Paróquia Nossa Senhora 
das Dores.

O nome da Santa faz 
referência às Sete Dores 
da Virgem Maria e, por isso, 
sua imagem é represen-

tada pelo mesmo número 
de espadas atravessando 
seu coração imaculado. Ela 
também é conhecida como 
Nossa Senhora da Piedade.

Em comemoração aos 
90 anos da Paróquia da ci-
dade, bem como ao Dia de 
Nossa Senhora das Dores, 
o Coral regido pelo Maestro 
Charles de Oliveira se apre-
sentou na Igreja Matriz.

A apresentação foi 
transmitida, ao vivo, pelas 
redes sociais. Segundo o 
maestro é "um novo tem-
po para a Arte, Educação 

e Cultura. E vem aí o Coral 
e Orquestra Infanto Juve-
nil. Mais uma iniciativa da 
nossa Igreja com o apoio 
do povo de Areal, sempre 
produzindo importantes 
iniciativas".

Ainda fazendo parte 
das festividades, começa 
na próxima terça-feira (28) 
uma exposição no Salão 
Paroquial da Igreja Ma-
triz sobre os 90 anos da 
Paróquia Nossa Senhora 
das Dores. Mais informa-
ções pelo telefone (24) 
2257-2294. 

Areal comemora dia da sua Padroeira: 
Nossa Senhora das Dores

n AREAL

tas individuais ou grupos 
de poucos integrantes na 
modalidade presencial. 
O concurso também terá 
como tema ‘Teresópolis, 
Terra de luz e de Amor’, 

A Prefeitura de Três 
rios, através da Se-
cretaria Municipal de 
Saúde, voltou a realizar 
cirurgias ginecológi-
cas depois de aproxi-
madamente 15 anos. 
Ao todo, serão dois 
procedimentos desen-
volvidos por semana, 
ou seja, oito cirurgias 
por mês. Com isso, as 
mulheres trirrienses 
ganham, porque, além 
de ter mais rapidez na 

marcação dos proce-
dimentos, não vão pre-
cisar se deslocar para 
outro município. 

Com o atendimen-
to iniciado no mês de 
setembro, o governo 
ainda vai oferecer ou-
tras 28 cirurgias gine-
cológicas de rotina até 
o final deste ano, pri-
vilegiando as cirurgias 
de útero, ovário, bexiga, 
incontinência urinária, 
perineoplastia e todas 

as cirurgias benignas 
de ginecologia.

Vale destacar que 
as pacientes que estão 
na lista da Secretaria de 
Saúde do município vão 
passar por etapas pré 
e pós-operatórias. Ao 
todo, serão realizadas 
quatro consultas, exa-
mes preventivos e la-
boratoriais, ultrassom, 
parecer cardiológico 
e acompanhamento 
pós-cirurgia.

levando as propostas a 
enaltecerem as belezas 
naturais, a história e a 
cultura do município.

Além da modalidade 
presencial, o Festival das 

Artes tem outro diferen-
cial: é dividido em cotas 
por linguagens artísticas. 
Serão selecionados nes-
te concurso 28 projetos 
de apresentação inédita.

n TRÊS RIOS

Após 15 anos, Prefeitura de 
Três rios volta a fazer cirurgias 

ginecológicas

DIVUlgAçãO

DIVUlgAçãO

DIVUlgAçãO
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Por aí * rafael Soares

DE OUVINTE A LOCUTOR, MINHA 
HISTÓRIA COMEÇOU ASSIM... 

DIA NACIONAL DO RÁDIO É 
COMEMORADO EM 25 DE SETEMBRO

HÁ VAGAS!
O Balcão de Empregos 

da Prefeitura, administra-
do pelo Departamento de 
Trabalho e renda (Detra), 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, tem 
vagas disponíveis nesta 
semana. Para cadastrar o 
currículo:

Basta acessar o site 
da prefeitura – www.
petropolis.rj.gov.br,
- Clicar no botão Balcão 
de Empregos
- Acessar o link do for-
mulário, e em seguida 
preencher o formulário 
com as suas informações 
pessoais e trabalhistas e
- Finalizar clicando no 
botão cadastrar currículo.

O balcão de empregos 
realiza a divulgação das 
vagas e os encaminhamen-
tos dos candidatos para 
processo seletivo, sendo 
assim, fica a cargo do em-
pregador a responsabili-
dade pelas entrevistas e 
possíveis contratações.

DEPUTADOS VERANISTAS 
Com a proximidade das eleições 2022, Petrópolis 

mais uma vez é lembrada por deputados que passam 
pela cidade apenas como turistas. As promessas de 
emendas parlamentares são muitas, alguns flertam 
com vereadores e líderes comunitários. Ao final, o 
resultado é sempre o mesmo: com potencial para 
eleger no mínimo três deputados federais e três 
estaduais, a Cidade Imperial, que já foi o coração 
político do Brasil, acaba com um ou dois “veranistas 
meia-boca”. Anotem aí... 

DEPOIS QUE LEVAM OS VOTOS
Deputados veranistas e forasteiros levam os 

votos e acabam escolhendo outros municípios 
para defender e destinar emendas parlamentares. 
recursos que fazem falta na Saúde, Assistência 
Social e Educação, onde os orçamentos apertados 
não permitem grandes investimentos. 

CARTÃO MERENDA I 
O vereador Eduardo do Blog (republicanos), 

utilizou as redes sociais para anunciar que o 
Programa Merenda Certa vai permanecer ativo 
por mais alguns meses, mesmo com a volta às 
aulas. O legislador, autor de duas propostas de 
continuidade do benefício, uma no início do ano 
após a transição para o governo interino e outra 
agora com a volta às aulas, comemorou a decisão 
do prefeito Hingo Hammes de abraçar sua ideia. 

VAI FALTAR GENTE NA SUPLEMENTAR
Com a real possibilidade da eleição suplementar ficar para 2022 e as per-

nad... ops! A retirada estratégica de nomes de peso do cenário, como Elias 
Montes e leandro Azevedo, ambos quentinhos no cobertor do governador 
Cláudio Castro, padrinho político do interino Hingo Hammes, podem faltar 
nomes de peso na disputa. 

ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 
O Prefeito Hingo Hammes entregou a primeira Unidade de Aco-

lhimento Adulto (UAA) da Região Serrana. No local serão acolhidos 
10 pacientes transitórios com dependência química que receberão 
atendimento por até 6 meses. A unidade que fica na Rua Monsenhor 
Barcelar, possui quatro quartos, dois banheiros, refeitório, sala de 
estar e cozinha, além de um local para atendimento privativo de pa-
cientes com assistente social e psicólogo. 

CARTÃO MERENDA II 
Eduardo do Blog já aprovou um 

pedido para transformar o Progra-
ma Merenda Certa em “Programa 
Merenda Suplementar”, garantindo 
a continuidade do benefício para 
ajudar famílias em situação de vul-
nerabilidade ou dificuldades finan-
ceiras na alimentação das crianças 
mesmo com o retorno das aulas. 
Se for aceito pelo Prefeito interino 
Hingo Hammes, será uma vitória 
para cerca de 41 mil beneficiados.
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 * Por Felipe Teixeira
    repórter do giro

ANUNCIE 
AQUI

(24) 
99300-8000

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 possível!

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 trata-
mento contra o câncer, pacientes cardíacos, pacientes em tratamento contra Covid e 
outros 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
Todos os dias, das 7h às 18h – Inclusive feriados
Contato: (24) 2245-2324 | WhatsApp: (24) 99269-4355
 Estacionamento Conveniado: Rua Dr. Paulo Hervê, 1375 (Badia Shopping)
gratuito aos nossos doadores durante o período da doação.

ALeRTA 
De RISCO 
De FALTA 

De 
SAnGUe!

Flávia rocha

Elmo Vogel é um ar-
tista plástico nascido no 
Bingen, que aos 6 anos, 
foi morar em Pedro do 
Rio.  Ele afirma que des-
de criança já gostava de 
desenho, trabalhos em 
grupo na escola e todos 
o queriam no grupo, por 
ser muito criativo.

E m  1 9 8 2 ,  n u m a 
campanha política, um 
candidato a vereador 
ofereceu trabalho para 
Elmo pintar letreiros em 

Usando paleta de cores infinitas artista 
plástico petropolitano faz mosaicos incríveis 

Flávia rocha

Quem foi criança 
na década de 80/90 
deve se lembrar da 
farra que as crianças 
faziam no Dia de Cos-
me e Damião. Princi-
palmente a meninada 
das comunidades onde 
os tradicionais terrei-
ros de umbanda davam 
festas “de arromba”. 
Para os motoristas, até 
hoje, dia de atenção re-
dobrada, pois a crian-
çada fica em polvorosa 
atrás dos doces.

Na Igreja Católica 

a festa é celebrada no 
dia 26 de setembro. Já 
nas religiões afro-bra-
sileiras, onde os san-
tos são sincretizados 
como entidades infan-
tis, são festejados em 
27 de setembro. Mas, 
independentemente da 
data ou religião, mui-
tos devotos mantêm 
o hábito de distribuir 
doces, para a alegria 
da garotada. 

Os gêmeos,  que 
morreram por volta de 
300 d.C., eram médi-
cos. E, por não cobra-
rem por seus serviços 

e fazerem milagres 
eram considerados 
santos, atraindo mui-
tos devotos para o 
nascente Cristianismo. 
De acordo com a histó-
ria, foram torturados, 
martirizados, mas seus 
corpos permaneceram 
intactos até que foram 
decapitados. 

Hoje, devido à pan-
demia, não devemos 
fazer essa confrater-
nização. Mas, que a 
bondade e a doçura do 
coração dos Santos 
gêmeos, estejam pre-
sentes na sua vida. 

Enzo gabriel

A Record TV confir-
mou na terça-feira (21), 
a segunda temporada 
do “Canta Comigo Teen”. 
Segundo o comunicado, 
o programa volta à grade 
a partir do dia 3 de outu-
bro, com a participação 
das melhores vozes entre 
9 e 16 anos de idade.

A competição será 
apresentada por rodri-
go Faro e exibida após 
o programa “Hora do 
Faro”. Os candidatos 
serão avaliados por 100 
jurados, que serão ar-
tistas de destaque no 
cenário nacional.

carros. A partir daí ele 
começou a fazer pin-
turas de letreiros em 
carros, faixas e placas. 
Ficou na profissão por 
muitos anos. Depois re-
solveu viver o “sonho 
americano” e por oito 
anos morou nos Estados 
Unidos pintando casas. 
Ao voltar para Petrópo-
lis, continuou o trabalho 
com pinturas em geral.

Até que, um belo dia, 
ao fazer um exame na 
Clínica D. Pedro II, viu 
um trabalho em mo-

saico, feito em azulejo. 
Elmo relembra que viu 
“um lindo trabalho, mas 
muito pesado, era um 
quadro grande. Aí Deus 
me iluminou, eu pensei, 
eu desenho, tenho ha-
bilidade e vou fazer algo 
inspirado nisso”.

Elmo foi na vidraçaria 
do amigo roberto e co-
mentou com ele a ideia de 
fazer mosaicos em vidro. 
O amigo ficou receoso, 
pelo perigo que o vidro 
oferece, mas o artista não 
se deu por vencido e hoje 

produz mosaicos de vidro 
lindíssimos que encantam 
todos. “Eu posso chegar 
à uma palheta de cores 
infinita”, finaliza.

Desde então come-

çou a fazer seus tra-
balhos e divulgar em 
suas redes sociais e a 
receptividade foi muito 
positiva. Inclusive fez 
uma exposição na Casa 

da Inter TV em Petrópo-
lis. Ficou curioso para 
conhecer mais do tra-
balho dele? Acesse o 
Instagram @vogelmo e 
o @artedecorecicle. 

Record TV confirma segunda 
temporada do Canta Comigo Teen

No programa, os ado-
lescentes precisam im-
pressionar os jurados. Se 
qualquer jurado gostar da 
performance, pode levan-
tar e cantar junto com o 

competidor. Quanto mais 
jurados em pé, maior o 
número de pontos do 
competidor, sendo que 
uma pessoa em pé repre-
senta um ponto ganho.

Você já curtiu uma boa 
festa de Cosme e Damião?DIVUlgAçãO

FOTOS: ArQUIVO PESSOAl
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EMPrEgO
 
O supermercado rio 
Sul está oferecendo 
76 vagas de empre-
go para a unidade 
que a empresa vai 
inaugurar em Piabe-
tá, em novembro. Os 
interessados (inde-
pendente do gênero) 
devem procurar um 
dos dois postos do 
Sine localizados no 
município de Magé. 
É preciso apresentar 
currículo, Carteira 
de Trabalho (física 
ou digital), Carteira 
de Identidade, CPF 
e comprovante de 
residência. Mais in-
formações através 
do telefone: (21) 
96962-8462.

ELETRICISTA - Neces-
sita-se de eletricista 
para hospital de Pe-
trópolis. O candidato 
deve possuir Ensino 
Médio completo, certi-
ficação em NR 10 e NR 

35, além de um curso 
técnico na área elétri-
ca. Cadastrar currículo 
no site: trabalheco-
nosco.unimedrj.coop.
br . Código de Vaga: 
v7071r038.

DESENHISTA - Preci-
sa-se de desenhista 
em Petrópolis. O can-
didato deve ter como 
principais requisitos 
conhecimento em: 
Corel Draw e Pacote 
Office. Enviar cur-
rículo por e-mail:  
arcpsicologa@hot-
mail.com.

VENDEDORA - Preci-
sa-se de vendedora 
em Petrópolis. É ne-
cessário que a can-
didata se identifique 
com a marca, goste 
de moda. Proativi-
dade, responsabili-
dade e organização 
são itens avaliados 
na  se leção.  Mais 
in formações :  va-
gas@myaprata.com. 

CUIDADORA DE IDOSOS 
Sou cuidadora de 
idosos e busco uma 
nova oportunidade de 
trabalho. Tenho mais 
de dois anos de expe-
riência, possuo curso 
de Cuidadora e estou 
cursando Técnico em 
Enfermagem e Nutri-
ção. Possuo boas re-
ferências. Falar com 
Patrícia granja atra-
vés do telefone: (24) 
98133-6970.

SOCIAL MEDIA - Preci-
sa-se de Social Media 
em Petrópolis. É neces-
sário que o candidato 
tenha conhecimento em 
Pacote Adobe. Enviar 
portifólio para o What-
sApp: (24) 98158-3803.

 
 
GRÁFICA LTM SERVI-
ÇOS GRÁFICOS E BRIN-
DES PERSONALIZADOS: 
canecas, camisas, cane-
tas, azulejos, almofadas, 
quadros em MDF, chine-

los, toalhas, impressão 
em geral (apostilas, en-
cadernações), banners, 
lonas, cartões de visi-
ta... FAZEMOS ENTrE-
gAS! Tel: (24) 99221-
1323 / (24)2223-7569. 
 

 
NOTEBOOOK - No-
tebook HP muito 
conservado. Apa-
relho possui: 4gB 
de memória, HD de 
320 gB, proces-
sador Core 2 Duo, 
teclado em perfeito 
estado. Bateria não 
segura por muito 
tempo fora da to-
mada. Formatado. 
Valor: r$ 700. Mais 
informações: (24) 
98867-9426.

TÊNIS  - Vende-
-se tênis da mar-
ca Olympikus, cor 
azul, produto novo, 
por r$ 79. Mais 
informações: (24) 
98821-3045.

 
 
CARRO- Vende-se 
Ford Fiesta Hatch-
back 2008, 4 portas, 
a r - c o n d i c i o n a d o , 
direção hidráulica, 
vidro elétrico, trava 
elétrica, roda de liga 
leve e kit multimí-
dia. Valor: r$ 21.900. 
Mais informações: 
(24)  98864-1508. 

MOTO  - Vende-se 
moto Yamaha MT 03 
2018. O veículo tem 
321 cilindradas, 31 
mil quilômetros roda-
dos, documentação 
em dia, manual e cha-
ve reserva. Valor: r$ 
19.900. Mais informa-
ções: (24) 98815-6653. 
 
PARATI - Vende-se 
Volkswagen Parati · 
Wagon, ano 1998. O 
veículo possui 180.000 
quilômetros rodados. 
Valor: r$ 5.500. Mais 
informações: (24) 
99296-0987.

 
SOFÁ  - doa-se sofá 
preto, de couro, em 
perfeito estado. Mais 
informações: (24) 
99250-7011.

Aluga-se casa no 
bairro Castrioto. Casa 
com varanda, sala, 
3 quartos (1 suíte), 
cozinha ampla c/ ar-
mário, banheiro so-
cial, área de serviço e 
garagem para 1 carro. 
Valor: r$ 1.100,00. 
Mais Informações: 
(24) 98848-4638.

TERRENO - Terreno 
à venda no bairro de 
Araras, com passa-
gem para Santa lu-
zia e Vista Alegre e 
próximo ao ponto de 
ônibus, em Petrópo-
lis. Preço: r$ 25.000. 
Mais informações: 
(24) 99322-6163.

 

 
 
 

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

O presidente/repre-
sentante legal da 
Associação Comuni-
tária rádio Estrada da 
Saudade FM (98.7), 
Carlos rafael Palante 
Soares, convoca seus 
membros associa-
dos e moradores para 
a Assembleia geral 
Extraordinária a rea-
lizar-se no dia 25 de 
outubro, às 19h, com 
primeira chamada e 
segunda chamada 
às 19h30. Assuntos 
a serem abordados: 
reforma estatutária, 
troca de membros da 
diretoria (a pedido) e 
assuntos gerais. A 
reunião realizar-se-á 
na Sede Administra-
tiva situada à rua 
Bernardo Proença, 
158, loja 109, Itama-
raty, em Petrópolis.

EMPREGOS DOAÇÃO

SERVIÇOS

VENDAS

VEÍCULOS

IMÓVEIS

EDITAIS
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Samuel Freitas

Em partida váli-
da pelo grupo B da 
Série B1 do Esta-
dual, o Serrano ven-
ceu o goytacaz por 
1 a 0, com golaço de 
Carlinhos de fora da 

área, encobrindo o 
goleiro Cauã. O jogo 
aconteceu na tarde 
de quarta-feira (22), 
no Estádio Atílio Ma-
rotti, em Petrópolis. 
Com o resultado, a 
equipe serranista 
conquistou seus pri-

meiros pontos na 
competição.

Na estreia, o clu-
be foi derrotado fora 
de casa, pelo Serra 
Macaense, no último 
domingo (19), pelo 
placar de 2 a 1. A 
partida foi realizada 

em Cardoso Moreira, 
no Estádio Antônio 
Ferreira de Medei-
ros, conhecido como 
o “Ferreirão”. Mag-
diel Pessata marcou 
o único gol do time 
petropolitano, em 
cobrança de pênalti.

Após derrota em estreia, Serrano supera 
Goytacaz e vence a primeira no Estadual

Bolsonaro sanciona Lei do Mandante, que muda 
os direitos de transmissão dos clubes de futebol

Samuel Freitas

Muitas coisas 
aconteceram desde 
que a NBA teve uma 
tradicional temporada 
de 82 jogos. Desde 
aquele fatídico dia da 
paralisação devido a 
pandemia de Covid-19, 
em 11 de março de 
2020, nada mais foi 
como o normal (até 
no mundo). Após a 
suspensão, muitas 
mudanças acontece-
ram na liga, algumas 
apenas temporárias e 
outras para ficar.

A famosa “bolha” 
foi implementada para 
que pudesse declarar 
um campeão. O maior 
desafio que os jogado-
res enfrentaram para 
jogar basquete, de 
acordo com todos eles, 
mas nada demais para 
aqueles que acompa-
nham pelo Twitter (rs). 

Samuel Freitas

O presidente da 
república, Jair Bol-
sonaro, sancionou a 
lei, de 15 de setembro 
de 2021, conhecida 
como lei do Man-
dante. Segundo ela, 
os clubes de futebol 
têm o direito de nego-
ciar a transmissão e 
a reprodução de seus 
próprios jogos quando 
forem os mandan-

tes do espetáculo. A 
nova norma foi publi-
cada na edição dessa 
segunda-feira (20) do 
Diário Oficial da União.

A partir de agora, 

a emissora de TV in-
teressada em trans-
mitir uma partida de 
futebol precisará ne-
gociar apenas com 
um time, no caso o 

mandante. Além dis-
so, o próprio clube 
vai poder transmitir o 
evento, abrindo uma 
nova possibilidade de 
obtenção de recursos 
para as equipes de 
futebol.

Quando não hou-
ver definição do man-
do de jogo, o chama-
do direito de arena 
dependerá da con-
cordância dos dois 
clubes.

Expectativas para a temporada 2021-22 da NBA
Junto dela, veio o sis-
tema de Play-In, que 
serviu para dar uma 
chance para aqueles 
times que estavam na 
briga pelas últimas va-
gas dos Playoffs, mas 
não poderiam alcan-
çar devido aos jogos 
que acabaram sendo 
cancelados.

Com a temporada 
resolvida e um ven-
cedor declarado, tudo 
estaria certo para um 
2020-21 normal, né? 
Não! Além da redu-
ção para 72 partidas 
e as arquibancadas 
sem público, a NBA 
criou um protocolo 
de combate ao coro-
navírus que, basica-
mente, proibia todos 
os envolvidos em um 
jogo de fazer qualquer 
coisa que não fosse 
ficar no hotel da cida-
de aguardando para 
entrar em quadra. Em 

casos de quebra das 
regras, o indivíduo 
deveria passar por 
uma quarentena até 
que pudesse voltar às 
atividades.

Em uma competi-
ção com astros como 
leBron James, Kevin 
Durant, James Harden, 
luka Doncic e vários 
outros, o protagonista 
dos primeiros meses, 
foi ele: o protocolo. 
Além de diversos due-
los que foram adia-
dos, a ameaça de um 
cancelamento estava 

sempre presente. As 
coisas só melhoraram 
(até no mundo), quan-
do a vacina chegou.

Com um final de 
temporada mais próxi-
mo do normal possível, 
a NBA finalmente se 
viu em posição para 
realizar um 2021-22 
de forma tradicional. E 
é isso que nós teremos 
a partir do dia 19, do 
próximo mês. As úni-
cas mudanças, dessa 
vez, são aquelas que 
a gente mais gosta de 
ver: nos times.

DIVUlgAçãO

DIVUlgAçãO


