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Wendel Fernandes

Ao percorrer ruas da cidade é possível notar a grande quantidade de lixeiras e demais equipamentos urbanos vandalizados,
lixo jogado pelo chão e prédios históricos, como o dos Correios,
no Centro Histórico, pichados com frequência.
Página 03

Confira dicas para economizar luz e gastar menos
Página 03

Record confirma
segunda
temporada do
Canta Comigo Teen
Páginas 06

Elmo Vogel usa paleta de
cores infinitas para criar
artes incríveis.

ARQUIVO PESSOAL

Você já curtiu
uma boa festa
de Cosme e
Damião?

Areal comemora
dia da sua
Padroeira: Nossa
Senhora das Dores
Páginas 04

Divulgação

Teresópolis abre inscrições para dois
concursos de projetos artísticos

Artista plástico
petropolitano cria
mosaicos

Prefeitura de
Três Rios volta
a fazer cirurgias
ginecológicas

Futebol: Equipe
Sub-13
do Goytacaz e
Serrano
supera

Serrano é campeão
Liga RJ no Estadual
vence ada
primeira
Expectativas para a
temporada 2021-22 da NBA
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. Página 08

Divulgação

De 24 a 30 de setembro de 2021

2
EDITORIAL

Falando de Areal

sobre a PRIMAVERA
Temos vivido dias tão áridos. Estamos
todos tão cansados. A vida está tão pesada. 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. Esperança 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 perdidos? Quantas histórias foram estupidamente 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.

A mulher que gerou o
amor da minha vida

Há uma semana
perdi a mulher que
gerou o amor da minha vida: Vera Lucia
Bernardes da Costa.
Casada há 54 anos
com Pedro Augusto
Caldararo Costa, o Pedrinho, 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

então o seu tesouro passou a ser meu
também, pois é o amor
da minha vida. O fato é
arquivo pessoal
que de tão preocupada
e dedicada à família,
parecia que continuava 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 lindamente sua missão
na Terra! Estaremos
aqui cuidando do Pedrinho e das menium vínculo familiar, nas. Fique em paz e
depois eu cheguei, e interceda por nós aí
para sempre lembra- no Céu.
rei de suas palavras
na primeira vez que
saí com a Vanessa:
* Fabiano Quixaba,
"Cuida dela, hein! É Advogado, Radialista
meu tesouro." Desde
e Comunicador.

* Por Catarina Maul

Quem fala de amor?
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e suas filhas Claudia e
Vanessa. Com o tempo alguns partiram
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O amor precisa sair
urgentemente do campo
do discurso e imperar
nos espaços das ações,
das ideias, das relações
humanas, da compreensão com o outro, da
gentileza.
Precisa reverberar além
das palavras, das poesias, das canções e fugir
pelas frestas dos olhares
que cobram, que julgam,
que profetizam falhas e
o impedem de, simplesmente, ser AMOR.
O amor precisa romper
as teorias de sua necessidade, e ser somente ele
mesmo, simples, generoso, empático, sútil. Não
carece ser tão amplamente repetido como forma

de auto afirmação de sua
existência dentro daqueles que os repetem e repetem tentando se ouvir.
O amor precisa ser
construção diária, ainda
que simples como uma
casinha de João de Barro, morada de segurança
e paz.
Projeto de amor, estatística 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 carrega um tanto de valor,
mesmo assim a intenção que se constrói no
discurso de amor só tem
autenticidade e verdade 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 sentimento do mundo, mas
que ele seja visto, sem
microscópio ou lupa,
por toda parte.
Aí sim, será menos
discurso e mais prática. Simplesmente
amor!
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Projeto prevê criação de
Programa de Identificação
e Tratamento da Dislexia
A Câmara Municipal
aprovou por unanimidade,
em sessão realizada na
terça-feira (14), um projeto de autoria do vereador
Eduardo do Blog (Republicanos), que indica ao
executivo municipal, a criação do Programa de Identificação e Tratamento da
Dislexia na rede pública e
particular de ensino de Petrópolis. A ideia é fazer um
diagnóstico precoce e realizar um acompanhamento
especializado, através de
profissionais capacitados,
com os estudantes que
apresentarem dislexia.
Segundo a Associação 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 precoce evita problemas no rendimento escolar. A dislexia
está diretamente relacionada à evasão escolar e à
sensação de fracasso pessoal e a imensa maioria da
rede educacional pública e
particular não está capacitada para este desafio.
Por isso a importância de
criarmos em nossas escolas um programa efetivo
que capacite professores a
identificar estes distúrbios,
com equipes multidisciplinares para realizar uma
avaliação precisa e que garantam o acompanhamento profissional necessário”,
comentou o vereador.
O projeto segue agora
para o Executivo Municipal.

Saiba mais
A Dislexia é um distúrbio da linguagem e/
ou leitura. Por soar como
nomenclatura de uma
doença, o termo dislexia
causa medo especialmente 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 dislexia não é o resultado
de má alfabetização, desatenção, desmotivação,
condição socioeconômica
ou baixa inteligência. É
uma condição hereditária,
com alterações genéticas,
apresentando ainda mudanças no padrão neurológico. Por tudo isso,
a dislexia deve ser diagnosticada por uma equipe
multidisciplinar.
Esta avaliação dá condições de um acompanhamento pós-diagnóstico
mais efetivo, direcionado às particularidades
de cada indivíduo. Identificado 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, então, um acompanhamento
cujos métodos podem
variar de acordo com os
diferentes graus do distúrbio (leve, moderado e
severo), podendo levar até
cinco anos.

Vandalismo gera prejuízos aos
cofres públicos de Petrópolis
Fotos: Wendel Fernandes

Patrick Guimarães

Os petropolitanos
têm testemunhado a
famosa Cidade Imperial, que é destaque
no turismo nacional e
internacional, perder
suas belezas históricas no meio da falta
de conser vação em
alguns locais públicos.
Nos fins de semana
e feriados prolongados
é muito comum que os
turistas digam a famosa frase: “vou subir a
serra” para desfrutar de
uma paisagem ecológica e histórica. Na prática, 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 quantidade de lixeiras quebradas, tendo como
consequência o aumento de lixo jogado
no chão. Os prédios
públicos do município
são pichados com frequência. Um deles é o
dos Correios, localizado na Rua do Imperador, em pleno Centro
Histórico e, inclusive,
tombado. As paredes
e placas do local estão
tomadas por desenhos,
rabiscos e até mesmo

Confira dicas
para economizar
luz elétrica

adesivos.
Nos semáforos,
além do ato criminoso
de danificar o objeto há
também o ato irresponsável 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 dificultando a visualização
do sinal.
Muitos não sabem,
mas vandalismo, que é a
ação de destruir ou danificar uma propriedade
alheia de forma intencional, 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 Código Penal Brasileiro,
vandalismo é crime e
o autor do delito fica
sujeito à prisão e multa, por danos ao patrimônio público. A pena
varia de seis meses a
três anos de detenção,
além de agravantes.
Até o fechamento
desta edição a Prefeitura de Petrópolis, por
meio de sua Assessoria de Comunicação,
não respondeu nossos
questionamentos sobre como tem atuado
na cidade para coibir
tais atos.

O Brasil vive uma
grave crise hídrica. E
com ela as tarifas de
energia elétrica sofreram vários reajustes.
Com a conta de luz cada
vez mais cara, os consumidores 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 fluorescentes por lâmpadas LED.
Apesar de inicialmente
apresentar um custo na
compra mais alto, ele
será compensado com
a economia de energia;
– Apague as lâmpadas que não estiver
utilizando (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 menor potência, a dica é
juntar a maior quantidade de roupas possível para passar todas de uma vez só;
- No caso do chuveiro elétrico, a principal
dica é tomar banhos
mais curtos, entre 3 e
5 minutos. Além disso, hábitos como o de
fechar o chuveiro e a
torneira enquanto se ensaboa são bem-vindos;
– Abrir e fechar várias
vezes a geladeira ou
deixar por muito tempo
aberta é outro ponto a
ser observado.
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n TERESÓPOLIS

Teresópolis abre inscrições para dois
concursos de projetos artísticos
A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria de Cultura, lançou
dois novos editais para
contemplar projetos artísticos da cidade. São
dois concursos públicos, que vão selecionar
48 projetos de diversas
linguagens, totalizando
R$ 50 mil de investimento. As inscrições estão
abertas e podem ser feitas até 4 de novembro.
Basta acessar o site https://teresopolis.rj.gov.
br/estrutura/cultura/
anexos-cultura/.

Festival Terê
Cultura Online II
O Concurso Público
001/2021 visa à realização do Festival Terê
Cultura Online ll, abrangendo produções culturais em pequena escala,
de artistas individuais ou
grupos de poucos integrantes, para veiculação
em plataforma digital
oficial. O tema do concurso será ‘Teresópolis,
Terra de Luz e de Amor’;
assim, as propostas deverão enaltecer as belezas naturais, a história e

a cultura do município.
As propostas deverão
apresentar conteúdo inédito, em um dos seguintes
formatos: transmissão ao
vivo, podcasts (áudios
gravados) e vídeos gravados. E nenhum deles
poderá ter a presença de
público.
Festival das Artes
Já o Concurso Público 002/2021 trata da
realização do Festival
das Artes, que abrange
produções culturais em
pequena escala, de artis-

n AREAL

Areal comemora dia da sua Padroeira:

Nossa Senhora das Dores

Divulgação

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

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 diferencial: é dividido em cotas
por linguagens artísticas.
Serão selecionados neste concurso 28 projetos
de apresentação inédita.

n TRÊS RIOS

Após 15 anos, Prefeitura de
Três Rios volta a fazer cirurgias
ginecológicas

Divulgação

Flávia Rocha

Areal celebrou no último dia 15 de setembro o
dia de sua padroeira: Nossa
Senhora das Dores. Data
que é, inclusive, feriado municipal. Além das festividades 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 cidade, bem como ao Dia de
Nossa Senhora das Dores,
o Coral regido pelo Maestro
Charles de Oliveira se apresentou na Igreja Matriz.
A apresentação foi
transmitida, ao vivo, pelas
redes sociais. Segundo o
maestro é "um novo tempo para a Arte, Educação

e Cultura. E vem aí o Coral
e Orquestra Infanto Juvenil. 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 Matriz sobre os 90 anos da
Paróquia Nossa Senhora
das Dores. Mais informações pelo telefone (24)
2257-2294.

A Prefeitura de Três
Rios, através da Secretaria Municipal de
Saúde, voltou a realizar
cirurgias ginecológicas depois de aproximadamente 15 anos.
Ao todo, serão dois
procedimentos desenvolvidos por semana,
ou seja, oito cirurgias
por mês. Com isso, as
mulheres trirrienses
ganham, porque, além
de ter mais rapidez na

marcação dos procedimentos, não vão precisar se deslocar para
outro município.
Com o atendimento iniciado no mês de
setembro, o Governo
ainda vai oferecer outras 28 cirurgias ginecológicas de rotina até
o final deste ano, privilegiando 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, exames preventivos e laboratoriais, ultrassom,
parecer cardiológico
e acompanhamento
pós-cirurgia.
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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.

Por aí

5
HÁ VAGAS!

O Balcão de Empregos
da Prefeitura, administrado pelo Departamento de
Trabalho e Renda (Detra),
da Secretaria de Desenvolvimento 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 formulário, 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 encaminhamentos dos candidatos para
processo seletivo, sendo
assim, fica a cargo do empregador a responsabilidade pelas entrevistas e
possíveis contratações.

* Rafael Soares

DE OUVINTE A LOCUTOR, MINHA
HISTÓRIA COMEÇOU ASSIM...
DIA NACIONAL DO RÁDIO É
COMEMORADO EM 25 DE SETEMBRO

CARTÃO MERENDA II

Eduardo do Blog já aprovou um
pedido para transformar o Programa Merenda Certa em “Programa
Merenda Suplementar”, garantindo
a continuidade do benefício para
ajudar famílias em situação de vulnerabilidade ou dificuldades financeiras 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.

ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

O Prefeito Hingo Hammes entregou a primeira Unidade de Acolhimento 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 pacientes com assistente social e psicólogo.

VAI FALTAR GENTE NA SUPLEMENTAR

Com a real possibilidade da eleição suplementar ficar para 2022 e as pernad... 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.
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Usando paleta de cores infinitas artista
plástico petropolitano faz mosaicos incríveis
Flávia Rocha

Elmo Vogel é um artista plástico nascido no
Bingen, que aos 6 anos,
foi morar em Pedro do
Rio. Ele afirma que desde criança já gostava de
desenho, trabalhos em
grupo na escola e todos
o queriam no grupo, por
ser muito criativo.
Em 1982, numa
campanha política, um
candidato a vereador
ofereceu trabalho para
Elmo pintar letreiros em

carros. A partir daí ele
começou a fazer pinturas de letreiros em
carros, faixas e placas.
Ficou na profissão por
muitos anos. Depois resolveu viver o “sonho
americano” e por oito
anos morou nos Estados
Unidos pintando casas.
Ao voltar para Petrópolis, 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 habilidade e vou fazer algo
inspirado nisso”.
Elmo foi na vidraçaria
do amigo Roberto e comentou 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

Record TV confirma segunda
temporada do Canta Comigo Teen
Divulgação

Enzo Gabriel

A Record TV confirmou 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 outubro, com a participação
das melhores vozes entre
9 e 16 anos de idade.
A competição será
apresentada por Rodrigo Faro e exibida após
o programa “Hora do
Faro”. Os candidatos
serão avaliados por 100
jurados, que serão artistas de destaque no
cenário nacional.

No programa, os adolescentes precisam impressionar os jurados. Se
qualquer jurado gostar da
performance, pode levantar e cantar junto com o

ALERTA
DE RISCO
DE FALTA
DE
SANGUE!

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

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

da Inter TV em Petrópolis. Ficou curioso para
conhecer mais do trabalho dele? Acesse o
Instagram @vogelmo e
o @artedecorecicle.

Você já curtiu uma boa
festa de Cosme e Damião?
Flávia Rocha

ANUNCIE
AQUI

(24)
99300-8000

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

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Quem foi criança
na década de 80/90
deve se lembrar da
farra que as crianças
faziam no Dia de Cosme e Damião. Principalmente a meninada
das comunidades onde
os tradicionais terreiros de umbanda davam
festas “de arromba”.
Para os motoristas, até
hoje, dia de atenção redobrada, pois a criançada fica em polvorosa
atrás dos doces.
Na Igreja Católica

a festa é celebrada no
dia 26 de setembro. Já
nas religiões afro-brasileiras, onde os santos são sincretizados
como entidades infantis, são festejados em
27 de setembro. Mas,
independentemente da
data ou religião, muitos devotos mantêm
o hábito de distribuir
doces, para a alegria
da garotada.
Os gêmeos, que
morreram por volta de
300 d.C., eram médicos. E, por não cobrarem por seus serviços

e fazerem milagres
eram considerados
santos, atraindo muitos devotos para o
nascente Cristianismo.
De acordo com a história, foram torturados,
martirizados, mas seus
corpos permaneceram
intactos até que foram
decapitados.
Hoje, devido à pandemia, não devemos
fazer essa confraternização. Mas, que a
bondade e a doçura do
coração dos Santos
Gêmeos, estejam presentes na sua vida.

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 tratamento 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.

* Por Felipe Teixeira
Repórter do Giro
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EMPREGOS
EMPREGO

O supermercado Rio
Sul está oferecendo
76 vagas de emprego para a unidade
que a empresa vai
inaugurar em Piabetá, em novembro. Os
interessados (independente 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 informações através
do telefone: (21)
96962-8462.
ELETRICISTA - Necessita-se de eletricista
para hospital de Petrópolis. O candidato
deve possuir Ensino
Médio completo, certificação em NR 10 e NR

35, além de um curso
técnico na área elétrica. Cadastrar currículo
no site: trabalheconosco.unimedrj.coop.
br . Código de Vaga:
v7071R038.
DESENHISTA - Precisa-se de desenhista
em Petrópolis. O candidato deve ter como
principais requisitos
conhecimento em:
Corel Draw e Pacote
Office. Enviar currículo por e-mail:
arcpsicologa@hotmail.com.
VENDEDORA - Precisa-se de vendedora
em Petrópolis. É necessário que a candidata se identifique
com a marca, goste
de moda. Proatividade, responsabilidade e organização
são itens avaliados
na seleção. Mais
informações: vagas@myaprata.com.
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CUIDADORADEIDOSOS
Sou cuidadora de
idosos e busco uma
nova oportunidade de
trabalho. Tenho mais
de dois anos de experiência, possuo curso
de Cuidadora e estou
cursando Técnico em
Enfermagem e Nutrição. Possuo boas referências. Falar com
Patrícia Granja através do telefone: (24)
98133-6970.
SOCIAL MEDIA - Precisa-se de Social Media
em Petrópolis. É necessário que o candidato
tenha conhecimento em
Pacote Adobe. Enviar
portifólio para o WhatsApp: (24) 98158-3803.
SERVIÇOS

GRÁFICA LTM SERVIÇOS GRÁFICOS E BRINDES PERSONALIZADOS:
canecas, camisas, canetas, azulejos, almofadas,
quadros em MDF, chine-

los, toalhas, impressão
em geral (apostilas, encadernações), banners,
lonas, cartões de visita... FAZEMOS ENTREGAS! Tel: (24) 992211323 / (24)2223-7569.
VENDAS

NOTEBOOOK - Notebook HP muito
conservado. Aparelho possui: 4GB
de memória, HD de
320 GB, processador Core 2 Duo,
teclado em perfeito
estado. Bateria não
segura por muito
tempo fora da tomada. Formatado.
Valor: R$ 700. Mais
informações: (24)
98867-9426.
TÊNIS - Vende-se tênis da marca Olympikus, cor
azul, produto novo,
por R$ 79. Mais
informações: (24)
98821-3045.

VEÍCULOS

DOAÇÃO

CARRO- Vende-se
Ford Fiesta Hatchback 2008, 4 portas,
ar-condicionado,
direção hidráulica,
vidro elétrico, trava
elétrica, roda de liga
leve e kit multimídia. Valor: R$ 21.900.
Mais informações:
(24) 98864-1508.

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

MOTO - Vende-se
moto Yamaha MT 03
2018. O veículo tem
321 cilindradas, 31
mil quilômetros rodados, documentação
em dia, manual e chave reserva. Valor: R$
19.900. Mais informações: (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.

IMÓVEIS

Aluga-se casa no
bairro Castrioto. Casa
com varanda, sala,
3 quartos (1 suíte),
cozinha ampla c/ armário, banheiro social, 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 passagem para Santa Luzia e Vista Alegre e
próximo ao ponto de
ônibus, em Petrópolis. Preço: R$ 25.000.
Mais informações:
(24) 99322-6163.

EDITAIS

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO
O presidente/representante legal da
Associação Comunitária Rádio Estrada da
Saudade FM (98.7),
Carlos Rafael Palante
Soares, convoca seus
membros associados e moradores para
a Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-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 Administrativa situada à Rua
Bernardo Proença,
158, loja 109, Itamaraty, em Petrópolis.
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Após derrota em estreia, Serrano supera
Goytacaz e vence a primeira no Estadual
Samuel Freitas

Em partida válida pelo Grupo B da
Série B1 do Estadual, o Serrano venceu 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 Marotti, em Petrópolis.
Com o resultado, a
equipe serranista
conquistou seus pri-

meiros pontos na
competição.
Na estreia, o clube 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 Medeiros, conhecido como
o “Ferreirão”. Magdiel Pessata marcou
o único gol do time
petropolitano, em
cobrança de pênalti.

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

Samuel Freitas

O presidente da
República, Jair Bolsonaro, sancionou a
Lei, de 15 de setembro
de 2021, conhecida
como Lei do Mandante. Segundo ela,
os clubes de futebol
têm o direito de negociar a transmissão e
a reprodução de seus
próprios jogos quando
forem os mandan-

tes do espetáculo. A
nova norma foi publicada na edição dessa
segunda-feira (20) do
Diário Oficial da União.
A partir de agora,

a emissora de TV interessada em transmitir uma partida de
futebol precisará negociar apenas com
um time, no caso o

mandante. Além disso, o próprio clube
vai poder transmitir o
evento, abrindo uma
nova possibilidade de
obtenção de recursos
para as equipes de
futebol.
Quando não houver definição do mando de jogo, o chamado direito de arena
dependerá da concordância dos dois
clubes.

Expectativas para a temporada 2021-22 da NBA

Divulgação

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 aconteceram 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 jogadores enfrentaram para
jogar basquete, de
acordo com todos eles,
mas nada demais para
aqueles que acompanham pelo Twitter (rs).

Junto dela, veio o sistema de Play-In, que
serviu para dar uma
chance para aqueles
times que estavam na
briga pelas últimas vagas dos Playoffs, mas
não poderiam alcançar devido aos jogos
que acabaram sendo
cancelados.
Com a temporada
resolvida e um vencedor declarado, tudo
estaria certo para um
2020-21 normal, né?
Não! Além da redução para 72 partidas
e as arquibancadas
sem público, a NBA
criou um protocolo
de combate ao coronavírus que, basicamente, proibia todos
os envolvidos em um
jogo de fazer qualquer
coisa que não fosse
ficar no hotel da cidade 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 competição 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 duelos que foram adiados, a ameaça de um
cancelamento estava

sempre presente. As
coisas só melhoraram
(até no mundo), quando a vacina chegou.
Com um final de
temporada mais próximo 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 únicas mudanças, dessa
vez, são aquelas que
a gente mais gosta de
ver: nos times.

