JUNTE 10 SELOS
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A troca dos selos é
válida até 31/10/2021
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Projeto de municipalização
de trecho da BR-040 é
aprovado na Câmara
Municipalização pode abrir caminho
para que Petrópolis tire do papel
projeto para criação da ligação BingenQuitandinha, utilizando trecho da
rodovia federal entre os km 79 e 84.
PÁGINA 3

Vereador Eduardo do Blog
pede aumento do valor do
Cartão Merenda Certa
Proposta aprovada na Câmara
depende do governo interino
para sair do papel.
PÁGINA 4

Pedro do Rio vence no
Carioca sub-20 e assume
liderança

A equipe de Petrópolis volta
às quadras no próximo
sábado (7), para enfrentar o
Vasco.

O pedido de "vista" ocorreu
por conta de uma decisão na
última semana, da juíza
Cláudia Wider da 4ª Vara Cível,
que anulava o processo de
perda dos direitos políticos,
por constatar plágio na
decisão.
PÁGINA 3

PÁGINA 7

Setrab divulga oportunidades de emprego no RJ
Presencialmente
ou
através
dos
canais
digitais
empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo Sine Fácil, profissionais
que procuram recolocação no mercado de trabalho podem
conseguir a tão sonhada vaga.
PÁGINA 4
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
O Grupo Giro de Comunicação cresceu e agora é parte integrante do Grupo AS
Empreendimentos. A negociação foi confirmada pelos diretores do Giro nesta segunda-feira
(02), mas a notícia sobre esta novidade já estava rolando nos bastidores desde o mês
passado.
A ampliação dos negócios vem consolidar o Grupo Giro como o principal na comunicação
petropolitana e da Região Serrana do Estado. Esta nova jornada apresenta novidades para
os leitores e seguidores do Giro que passam a contar com a GiroTV News, uma emissora de
TV direcionada ao jornalismo, a primeira totalmente controlada pelo Grupo Giro. Além da
TV, uma das maiores surpresas é o lançamento do jornal impresso com distribuição
semanal e gratuita aos leitores, sem assinatura.
O jornal impresso estreia hoje (06), com sua primeira edição distribuída em pontos
estratégicos da Cidade Imperial, como em cruzamentos movimentados no Centro Histórico,
em estabelecimentos comerciais parceiros e em bancas de jornal. O projeto vem a
demonstrar a eficiência de informação que um jornal tradicional impresso traz. A escolha
deste formato faz com que confiemos cada vez mais na transparência e na credibilidade de
uma notícia e ampliamos assim o público leitor dos nossos conteúdos.
Por Alessandro Marques
Alessandro Marques
Graduado em Gestão de Recursos Humanos,
especialista em Treinamento e Qualidade de
Atendimento ao Cliente, consultor
empresarial e diretor-presidente do Grupo
Giro de Comunicação.
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POP FUN - POR EDGAR BORGES
A hora e vez da cultura pop
Estamos num caminho sem volta. Sim; deste ponto em diante, não
há mais retorno. Assim é a cultura pop, senhoras e senhores, cheia
de curvas, desvios, altos e baixos, de caminhos imprevisíveis, mas
cada vez mais atrativos. Dar um passo para dentro deste universo,
significa não olhar para trás, esquecer os desabores e desgostos do
cotidiano, mesmo que seja por breves momentos. Afinal, qual de nós
nunca se imaginou celebrando vitórias ao lado dos Vingadores, ou
defendendo a Terra junto da Liga da Justiça ?
Mais do que momentos de catarse, a cultura pop se expande não
apenas através das produções de cinema e/ou TV, hoje, os serviços
de streaming ajudam a impulsionar e criar mais e mais camadas de
discussão, de algo que nos une, nos provoca paixões e repulsa ao
mesmo tempo.
O universo dos super heróis e heroínas deixou de ser apenas preto
e branco, para tornar-se, cinza, verde, azul, amarelo, vermelho,
rosa, e todas e quantas cores forem necessárias para descrever as
nuances e traços de caráter e personalidade dos mesmos, tornado,
até, empático o ponto de vista de alguns de seus vilões. Ênfase no
empático, que muito difere de defensável ou justificável.
Compreendemos o porquê da ação, mas, não concordarmos com
ela.
>> Leia a matéria completa na coluna do Edgar Borges no
portalgiro.com

Edgar Borges - Pop Fun
Instagram: @popfunoficial
Twitter: @popfunoficial
YouTube: Pop Fun Oficial
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Vereadores aprovam, por
unanimidade, projeto de
municipalização de trecho da BR-040
para a ligação Bingen-Quitandinha
Na última segunda-feira (2) foi aprovado na
Câmara Municipal, por unanimidade, o projeto
de lei do Executivo que autoriza a
municipalização de trecho do km 79 ao 84 da
BR-040. A medida é um passo importante que
pode viabilizar, no futuro, a tão aguardada
conexão entre os bairros Bingen e
Quitandinha, esperada pela população há mais
de 30 anos.
A aprovação do projeto na Câmara é
importante para concretizar a municipalização,
que já foi solicitada formalmente ao Ministério
da Infraestrutura e ao Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes - DNIT.
Assumindo o trecho entre os quilômetros 79 e
84 da BR-040, o governo municipal pode
viabilizar via pública, utilizando o trecho da BR040, ligando os dois bairros, evitando que

motoristas se desloquem até o centro. A
medida vai gerar benefícios diretos na
mobilidade urbana da cidade, especialmente
nos horários de pico.
O prefeito interino Hingo Hammes, frisou que
a nova concessão da rodovia, prevista para
2022, vai continuar incluindo o trecho. "Assim,
poderão ser feitas outras melhorias, no
momento em que a nova concessionária
assumir o projeto completo".
Segundo o projeto, o município passa a se
comprometer com um trecho que se localiza
cerca de 500 metros antes da entrada do
Parque São Vicente da rodovia Washington
Luiz, no km 84, e a Rodovia Intermunicipal de
Petrópolis, no km 79, mediante à formalização
de um termo
de transferência,
público
leitor para
dos

administração do trecho da rodovia federal. O
projeto de lei ainda autoriza ao “poder
executivo a firmar termo de transferência e/ou
de cooperação mútua com o DNIT, com o
objetivo de implementar as ações necessárias
à viabilização da municipalização do trecho”.
Segundo o diretor-presidente da Cptrans,
Luciano Moreira, o novo acesso reduzirá a
distância entre os bairros. “O que o projeto
trará para o motorista que se desloca do
Bingen para o Quitandinha é a mesma
facilidade que hoje tem quem faz o
deslocamento no sentido oposto. Ou seja,
realizar, em sete minutos, esse deslocamento.
Ele ressaltou que a distância entre os dois
bairros, ao evitar passar pelo centro, cairia de
11,2km, para 6,9km.

Justiça pede mais tempo Academia Petropolitana de
Letras completa 99 anos
para analisar caso de
Rubens Bomtempo
Na noite da terça-feira (3), o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
julgou o recurso do atual
Deputado
Estadual
Rubens
Bomtempo (PSB) para assumir a
Prefeitura de Petrópolis por ter
recebido a maior quantidade de
votos válidos nas Eleições de
2020. Na sessão, transmitida
online, o ministro e relator,
Sérgio Banhos, votou a favor do
indeferimento do recurso de
Rubens Bomtempo. Já o ministro
Alexandre de Moraes pediu

"vista" do processo, para ter
mais tempo para analisar o caso.
O pedido de "vista" ocorreu por
conta de uma decisão da última
semana, da juíza Cláudia Wider
da 4ª Vara Cível, que anulava o
processo de perda dos direitos
políticos, por constatar plágio na
decisão. Com isso, o processo
segue correndo e a cidade
continua com um governo
interino.

Fundada em 1922, a
Academia
Petropolitana
de
Letras completou 99
anos no dia 3 de
agosto, iniciando o
ano jubilar de seu
centenário.
Para celebrar a data,
no dia 7 de agosto,
sábado, às 17h, a APL
promoverá
uma
sessão solene de
comemoração
na
Câmara Municipal de
Petrópolis. O evento
contará com a

participação
do
prefeito
interino,
Hingo Hames, do
presidente
da
Câmara,
Fred
Procópio,
e
do
secretário municipal
de cultura, Charles
Rossi. A sessão será
transmitida ao vivo
pela
TV
Câmara
(Canal 98 – Tech
Cable), pelo canal do
Youtube e nas redes
sociais (Facebook e
Instagram) da Câmara
Municipal
de
Petrópolis.

No dia 8, domingo, às
11h30, haverá uma
missa solene em ação
de graças na Catedral
de
Petrópolis
presidida pelo bispo
diocesano,
Dom
Gregório Paixão.
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Vereador Eduardo do Blog pede
aumento do Cartão Merenda Certa

Proposta aprovada na Câmara depende
do .governo interino para sair do papel.
A
Câmara
Municipal
enviou ao Executivo, no
dia 15 de junho, uma
Indicação de autoria do
Vereador Eduardo do Blog
(Republicanos), aprovada
por todos os vereadores
presentes na sessão, que
solicita a ampliação do
valor do benefício do
programa Cartão Merenda
Certa.
- É importante destacar
que milhares de crianças
só têm essa refeição
durante o dia.

O valor do benefício de 70
reais não comporta mais
as necessidades dessas
famílias, as quais são ainda
maiores por conta da crise
causada pela pandemia.
Esse cartão se tornou vital
para a boa alimentação
das crianças, - destacou o
autor
da
proposta,
lembrando que a decisão
cabe ao prefeito.
- Dói dizer que a proposta
que
aprovamos,
por
unanimidade, na Câmara,
para ajudar mais

de 41 mil famílias com o
reajuste, depende do
governo interino para sair
do papel. Mesmo com o
apoio de
todos os
vereadores, eu não posso
obrigar o Prefeito a
públicoe leitor
entender
colocardos
em
prática. Sigo trabalhando
com empatia - completa.
No início do ano, com
rumores a respeito do fim
do Cartão Merenda Certa,
o
vereador
havia
protocolado
uma
Indicação, também

aprovada pelo plenário da
Casa,
pedindo
a
continuidade do programa.
“Hoje, o foco do nosso
mandato é olhar para as
pessoas e nos colocarmos
no lugar delas”, diz.
O benefício alcança cerca
de 41 mil alunos da rede
municipal de educação e
foi criado objetivando o
reforço
alimentar
de
crianças e adolescentes.

Setrab divulga
oportunidades de
emprego no RJ
A Secretaria de Estado de
Trabalho
e
Renda
(Setrab)
disponibiliza
oportunidades
de
trabalho semanalmente
para captação de vagas
de emprego no estado
do Rio. O sistema realiza
uma análise comparativa
do perfil profissional de
cada
candidato
cadastrado com o da
vaga disponibilizada pela
contratante. Para se
inscrever ou atualizar o
cadastro, é necessário ir
a uma unidade do Sine
levando
seus
documentos
de
identificação
civil,
carteira de trabalho e
comprovante
de
residência. Para consultar
as oportunidades e as
informações
sobre
remuneração
e
exigências
de
cada
função, o candidato deve
ser
cadastrado
no
programa Sine e realizar
a consulta de maneira
presencial
em
uma
unidade da rede ou pelos
seguintes canais digitais:
empregabrasil.mte.gov.br
ou aplicativo Sine Fácil.

INTENSA – POR CATARINA MAUL
Sorrisos em flor
São rosas os sorrisos
Que caminham pela cidade
Neste inverno serrano.
Rosas como as floridas
Cerejeiras nas calçadas
Mais lindas que sempre
Neste ano.

Pois carregam a gratidão
Do avanço da vacina
De uma luz que ilumina
Os que as podem admirar
Mais uma vez.
A esperança é rosa
Da cor das cerejeiras
Que trouxeram tanta beleza
Este mês.

Catarina Maul é produtora e gestora
cultural, escritora, editora da Bem Cultural.

São rosas os sorrisos
Que caminham pela cidade
Eu posso vê-los brilhar.
Ainda que sob a máscara
Ainda que sem os lábios
Vejo nos olhos a admirar
A vida… nas ruas a desfilar.
São rosas as fotografias
Que transformam em poesia
Pessoas com cerejeiras
E um futuro a conquistar.
Ah, como é bom estarmos vivos
Para presenciar!
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GIRO NA POLÍTICA
Correndo contra o tempo
Já sonhando com a eleição
suplementar... O prefeito
interino Hingo Hammes
quer brigar pela cadeira e
já demostrou que não está
de brincadeira. Baixou o
preço da tarifa de ônibus
em R$0,20 e entrou nos
bairros com o programa
Acelera Petrópolis. Eleito
vereador com 2.617 votos,
quarto mais votado, Hingo
corre contra o tempo para
ficar mais conhecido.
Nem pintado de ouro
Outro desafio do interino
Hingo Hammes é deixar
para trás a ideia de
continuação da gestão
Bernardo Rossi. Desde que
assumiu o poder, Hingo
não aparece em fotos ao
lado do ex-prefeito, de
quem foi secretário e
herdou boa parte do
grupo. Rei posto...
Incógnita
Com o deputado federal
Marcelo
Freixo,
desembarcando no PSB do
ex-prefeito
Rubens
Bomtempo,
em
preparação para se

candidatar a governador
do Rio de Janeiro em
2022, é impossível não se
perguntar se Yuri Moura,
vereador mais votado
(PSOL), não seguirá os
passos do líder que por
tantos anos apoiou. A
maneira como Freixo
deixou o PSOL sinaliza que
ele tem o aval das
lideranças partidárias e de
suas duas suplentes. Ou
seja, sendo Petrópolis a
única cidade no Brasil a
ter
uma
eleição
suplementar neste fim de
ano, caso realmente seja a
decisão da Justiça, tão
próximo das eleições
nacionais, não seria um
grande apoio para Freixo
ter em Petrópolis, maior
cidade da Região Serrana,
seu principal palanque?
Discurso
Nesse caso, alinhar o
discurso “do novo” do
vereador Yuri Moura e o
da “velha política” de
Rubens Bomtempo pode
não ser algo fácil, mas
alinhar o vereador mais
votado ao candidato a
prefeito eleito nas urnas
pode ser a receita para
um

nome de peso, caso a
eleição
suplementar
aconteça, é sempre bom
lembrar.

seguidores no Facebook e
mais de 20 mil seguidores
no Instagram. Um reforço
e tanto!

Em xeque
Após abocanhar mais de
16 mil votos na onda
bolsonarista no último
pleito em Petrópolis, Elias
Montes, ex PSL, hoje
Republicanos, pode levar
um balde de água fria com
a possibilidade de Daniel
Silveira, deputado federal
– bolsonarista raiz, entrar
na disputa, caso seja
confirmada
a
eleição
suplementar
em
Petrópolis.

Pegada social no Blue
team
Com o vereador Eduardo
do Blog e Elias Montes, ou
vice-versa, o Republicanos
ganha uma pegada social,
já que algumas das
bandeiras do vereador são
o aumento do Cartão
Merenda Certa e a volta
do Programa Cesta Cheia.
Eduardo do Blog também
busca construir uma boa
relação com os servidores
apresentando Indicações
para atualizar o PCCS da
Saúde e criar o PCCS da
COMDEP,
reajustando
salários dos servidores. Do
que parecia perdido surge
o “Blue team”. Sumido
Figura marcante com suas
bandeiras amarelas no
último pleito municipal, o
ex vereador Professor
Leandro Azevedo segue
divulgando seu trabalho
nas redes sociais, um
pouco apagado, devido a
distância imposta pelo
cargo
na
Suderj,
apadrinhado pelo

Nem tudo está perdido
Para
o
Republicanos,
comandado por Matheus
Quintal, atual secretário
de
Estado
de
Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos, pode
restar uma boa opção para
a construção de uma
terceira via, lançar chapa
“puro
sangue”
com dos
Elias
público
leitor
Montes
e
jornalista
Eduardo do Blog, vereador
– não radical, terceiro mais
votado, líder do partido no
legislativo hoje, com mais
de 58 mil

deputado federal Hugo
Leal e pelo governador
Claudio Castro.
Se rolar, é outra eleição
Vale lembrar que, se rolar
a eleição suplementar, é
outra eleição. Zeram os
23.719 votos conquistados
pelo nobre Professor
Leandro
Azevedo,
e
começa tudo de novo para
todos os possíveis précandidatos.
Por
isso,
Leandro, pode voltar a
tomar café na padaria e
postar a selfie.
Se conselho fosse bom...
Um reforço e tanto para o
PSD de Leandro Azevedo
seria também uma chapa
puro sangue Leandro e
Gilda Beatriz. Três vezes
vereadora, segunda mais
votada no último pleito,
mulher e com boa entrada
nas mídias sociais. Nada
contra
o
moço
da
academia, mas ter um vice
testado nas urnas pode
ajudar. Fica a dica!

POR FELIPE TEIXEIRA

Novo bar da Cervejaria Doutor
Duranz
Na última quinta-feira, 29 de
julho, inaugurou o mais novo
bar da Cervejaria Doutor
Duranz. "O alquimista" projetou
um novo espaço com a marca e
a qualidade Doutor Duranz que
todos estão habituados. Tudo
pensado para proporcionar ao
público uma experiência

agradável, com reunião de
amigos, degustação de chopps
artesanais plugados em 10
torneiras, além de poder
petiscar snacks e tomar incríveis
drinks com Gin e Hidromel.* Em
razão do momento atual, o bar
está seguindo TODOS OS
PROTOCOLOS para receber o
público com toda a segurança
sanitária exigida. O bar fica na
Estrada União e Industria, 5261,
Loja 30, Corrêas Mall, Corrêas,
Petrópolis-RJ (Entre Corrêas e
Nogueira).

Outras
informações
pelo
WhatsApp (24) 99981-1985.
Petrópolis Sem Fome
A Ong Petrópolis Sem Fome
continua arrecadando alimentos
para pessoas em situação de
vulnerabilidade social. Confira
os pontos de arrecadação pelas
redes
sociais
@petropolissemfome ou pelo
WhatsApp: (24) 98829-7199.
Você pode doar alimentos,
material de higiene pessoal e
ração!

FELIPE TEIXEIRA
Repórter do Giro Serra

(24) 98111-3286
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ANUNCIE
AQUI
Rapper Criolo chama
atenção para questões
raciais no filme-concerto
"Criolo Samba em 3 Tempos"

Nesta sexta-feira, 6 de
agosto de 2021, às 21h,
no site do Teatro Unimed
(www.teatrounimed.com
.br), o cantor Criolo
apresenta o Tempo 2 do
seu
primeiro
filmeconcerto, Criolo Samba
em 3 Tempos. Com
direção da cineasta
Monique Gardenberg e
realização da Dueto
Produções, o filme pode
ser visto com acesso
gratuito como parte do
projeto Teatro Unimed
em
Casa,
iniciativa
comprometida a levar a
produção
artística
inédita e de qualidade
até onde as pessoas
estão, contribuindo para
aumentar
o
acesso
gratuito à cultura em
tempos de isolamento
social
e,
consequentemente, mais

saúde
e
bem-estar.
Sempre conectado com
o público, o samba, a
realidade brasileira e
suas questões sociais,
Criolo mais uma vez
inova em sua produção
artística, ao protagonizar
o seu primeiro filmeconcerto, Criolo Samba
em 3 Tempos. Dividida
em
três
tempos
distintos, com músicas
que conversam entre si
pela sua temática, a
produção revela um
artista que continua se
desafiando
musicalmente,
ao
mesmo tempo em que
se
posiciona
politicamente e chama a
atenção da sociedade
para se engajar em
importantes ações de
apoio a famílias em
necessidade.

(24)

99300-8000

De Jorge Furtado, ‘O Mercado de
Notícias’, documentário sobre
jornalismo, está no Curta!On
Momentos marcantes da
história do jornalismo,
como o surgimento das
primeiras publicações e
casos polêmicos que se
desenrolaram
na
imprensa são destaques
do documentário “O
Mercado de Notícias”, de
Jorge Furtado (Rasga
Coração/Saneamento
Básico/O
Homem
público
leitorque
dos
Copiava), que chega ao
Curta!On, plataforma de
streaming do Curta!, no
NOW da NET/Claro ou em
curtaon.com.br. O filme,
sobre jornalismo e mídia,
traz entrevistas com 13
renomados
jornalistas
brasileiros, minidocs e
cenas da peça “The

ANUNCIE AQUI -

Staple of News” (“O
Mercado de Notícias”),
escrita em 1625 pelo
dramaturgo inglês Ben
Jonson,
em
uma
montagem exclusiva para
as câmeras de Furtado.

a
refletir
sobre
a
profissão, o que é notícia,
sobre
veículos
de
comunicação,
as
transformações
no
jornalismo e sobre o seu
processo de trabalho.

Controvérsias
que
ganharam destaque na
imprensa brasileira como
a acusação de abuso

Furtado entrevistou 13
jornalistas
conhecidos
pelo
público:
Bob
Fernandes,
Cristiana
Lôbo,
Fernando
Rodrigues,
Geneton
Moraes Neto, Janio de
Freitas, José Roberto de
Toledo, Leandro Fortes,
Luis Nassif, Mauricio Dias,
Mino
Carta,
Paulo
Moreira Leite, Raimundo
Pereira e Renata Lo Prete.

sexual em uma escola
infantil em São Paulo e
um discutível ataque a
um político durante a
campanha eleitoral de
2010 são alguns dos fatos
abordados no longa. Os
jornalistas são convidados

(24) 99300-8000
(24) 98806-8916
PÁGINA 6

PETRÓPOLIS-RJ, 06 DE AGOSTO DE 2021

PUBLICIDADE 11
(21) 98314-0102

Após desistir dos
Jogos citando saúde
mental, Simone
Biles volta e ganha o
bronze
Simone Biles voltou a competir
nos Jogos de Tóquio na terçafeira (3), após desistir das finais
do individual geral, do salto, das
barras assimétricas e do solo
para cuidar da saúde mental. A
ginasta venceu o bronze na trave
e usou a plataforma das
Olimpíadas para lembrar a todos
que atletas também são
humanos.

“As pessoas precisam entender
que nós somos humanos, não
somos apenas entretenimento.
Tem coisas que acontecem nos
bastidores que as pessoas não
fazem ideia.”

“Eu fiquei orgulhosa de mim
mesma por apenas ter ido lá,
após tudo pelo que passei”,
disse Biles. “Esta (medalha)
daqui é definitivamente melhor.
Eu vou valorizar esta muito mais,
após tudo o que aconteceu”.

Quando decidiu não participar
mais das competições, a atleta
O primeiro e o segundo lugar do
alegou que seu corpo e sua
pódio
ficaram
com
as
mente não estavam em sintonia.
representantes da China, Guan
Foi a pressão e a expectativa
público
leitor
Chenchen e Tang Xijing,
sobre dos
ela que a fez tomar a

Neozelandesa faz
história como primeira
atleta transgênero a
disputar as Olimpíadas
Apesar de uma eliminação
precoce na final da prova
feminina do levantamento de
peso depois de três tentativas
fracassadas, a neozelandesa
Laurel Hubbard fez história nas
Olimpíadas, após se tornar a
primeira atleta transgênero a
competir no evento. Aos 43
anos, ela era a competidora
mais velha da categoria 87kg
em Tóquio, onde sua inclusão
desencadeou um debate

respectivamente. Mas foi o
retorno da norte-americana,
medalhista de quatro ouros e
um bronze na Rio-2016, que
roubou a cena.

intenso sobre as condições mais
justas para as mulheres, a
identificação de gênero e a
inclusão.
A halterofilista nasceu homem e
competiu no levantamento de
peso no nível juvenil. Ela fez a
transição de gênero oito anos
atrás, retomou o levantamento
de peso e ganhou o direito de
participar dos Jogos graças a um
consenso de 2015 do Comitê

Olímpico Internacional (COI) que
permitiu que atletas transgênero
compitam em eventos femininos.
Hubbard subiu no palco confiante,
sorrindo em meio aos gritos de
incentivo
de
uma
arena
oficialmente
fechada
a
espectadores, mas acessível a
colegas atletas e com um enxame
de jornalistas internacionais.
“Não
estou
inteiramente
inconsciente da polêmica que
cerca minha participação nestes
Jogos”, disse Hubbard aos
repórteres. “E por isso, quero
agradecer particularmente ao COI,
pois acho que é muito afirmativo
seu compromisso com os
princípios do olimpismo e a
demonstração de que o esporte é
algo para todas as pessoas, que é
inclusivo e é acessível”.

decisão e priorizar sua saúde
mental.
“Mentalmente eu ainda tenho
muitas coisas para trabalhar,
mas ter conseguido trazer o
assunto sobre saúde mental à
tona, significa o mundo para
mim,” disse a ginasta, que foi
muito exaltada ao redor do
mundo, principalmente por
outros atletas, por falar sobre o
problema nas Olimpíadas.
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Pedro do Rio vence
no Carioca sub-20
e assume liderança
O Pedro do Rio venceu no último
sábado (31) o Itaguaí por 5 a 4,
pelo Campeonato Carioca de
Futsal sub-20 e assumiu a
liderança da competição. A
equipe Petropolitana venceu sua
segunda partida na competição,
tendo sofrido uma derrota. O
Pedro do Rio tem a mesma
pontuação do Olaria, mas o
adversário tem um jogo a
menos.
A equipe de Petrópolis volta a
quadra neste sábado (07) para
enfrentar o Vasco, às 16h30, na
Arena Carioca, na Barra da
Tijuca.

HOSPITAL N. S. APARECIDA - HNSA
Rua Dr. Paulo Lobo de Moraes, 312
Petrópolis, RJ

(24) 2104-7373
PÁGINA 7

PETRÓPOLIS-RJ, 06 DE AGOSTO DE 2021

Para comemorar a estreia do
jornal impresso do Giro,
criamos uma promoção inédita
em Petrópolis e região. O leitor
do jornal terá a oportunidade
de ganhar 3 (três) meses de
mensalidade
do
Cartão
Convênio do Grupo Espaço
Clínico.

O Cartão Convênio é um
projeto audacioso que visa
levar acesso à atendimento de
qualidade na saúde, por um
preço que a população pode
pagar.

Para ganhar três meses de
mensalidade
do
Cartão
Convênio, você precisa juntar
10
selos
que
serão
disponibilizados no Jornal do
Giro durante as próximas
edições, um em cada exemplar.
Além
dos
10
selos,
publicaremos nas próximas
semanas selos coringas, para
quem perdeu alguma das
edições.

Conheça mais sobre o Grupo
Espaço Clínico e o Cartão
Convênio através do site:
convenioespacoclinico.com.br

público leitor dos
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