PETRÓPOLIS-RJ, DE 20 A 26 DE AGOSTO DE 2021

l

ANO 1

l

Nº 2

l

DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA E GRATUITA

SINAL DE ALERTA!

Cidade registra morte de idosa
por variante Delta da Covid-19
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Petrópolis foi notificada pelo Estado sobre a confirmação de um
novo caso da variante Delta registrado na cidade. Trata-se de uma mulher de 60 anos, que deu entrada na
UPA Cascatinha no dia 20 de julho, foi internada e foi a óbito no dia 3 de agosto no HNSA. Página 03

CBF divulga
protocolo para
retorno do
público nos
estádios nas
quartas da Copa
do Brasil

No Banco de Sangue Santa Teresa, a situação está crítica,
os estoques sanguíneos sofreram umaqueda de 35%. Essa
baixa tende a se acentuar nos próximos dias, caso não haja
uma mobilização grande de doadores.
Página 03
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Divulgação

Grupo "Florescer
Vidas" para
mulheres vítimas
de violência em
Três Rios
Secretaria de Esporte de Teresópolis entrega
materiais esportivos seis projetos sociais
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Em ‘Gênesis’, Marcelo Filho,
interpretará o Príncipe Siquém,
um personagem totalmente diferente no seu jeito de ser.
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Atletas
petropolitanos
vão disputar
Campeonato
Mineiro pelo
Atlético de Três
Corações

Banco de Sangue
do Hospital Santa
Teresa alerta para a
urgência de doações
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EDITORIAL
SOBRE O JORNALISMO
Ser jornalista vai muito além de escrever. Vai muito além
de apresentar um jornal. Vai muito além de “segurar as pontas”
numa rádio. Quando passamos pelos bancos da faculdade é
tudo muito lírico, muito na base do idealismo. Mas, quando
chegamos nas redações da vida, o choque de realidade é
inevitável.
Tem até quem fique tão frustrado que mude de profissão.
Mas a verdade incontestável é que jornalismo é “cachaça”.
Quem bebe dessa fonte não consegue mais ficar sem. Jornalista é curioso, é ágil, é inconformado. E, por muitas vezes,
é através do trabalho do jornalista que a população consegue
melhorias e tem a sua voz ouvida.
É que muitas das vezes o governo não chega até a ponta,
então o jornalista faz esse elo. Como diz a música da banda
mineira Skank “a indignação é uma mosca sem asas, não
ultrapassa a janela de nossas casas”. Então, através do trabalho jornalístico podemos mudar a realidade, mesmo que
seja de uma rua, uma casa. É que nós temos essa mania de
ter fé na vida e que as coisas vão melhorar. Não aceitamos
pacatamente as coisas erradas. Aquela teimosia boa de
querer o melhor, sabe?
Na última sexta, 6, o Grupo Giro de Comunicação lançou seu
jornal impresso. Um projeto inovador, que busca ser mais uma
forma de estreitar laços com seus leitores. Ir às ruas e entregar
esse folhetim de mão em mão foi uma experiência incrível. Sentir
as pessoas recebendo bem esse novo produto, olhar nos olhos
pra quem falamos e ouvir elogios, simplesmente não tem preço.
Fazer parte disso tudo só faz com que eu acredite ainda mais no jornalismo e acreditar que
tudo vai dar certo para todos nós.
Por Flávia Rocha
Jornalista e mãe da Isabela
@flaviarochajornalista
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Pop Fun

* Por Edgar Borges

O cinema nacional brilha com produção
exclusiva para o streaming
Vem aí; a comédia
“L.O.C.A. – Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor”,
produção da Conspiração
em coprodução com a Globo
Filmes e com lançamento
exclusivo pelo selo Première
Telecine. O filme é dirigido,
escrito, produzido e protagonizado por mulheres. Segundo longa-metragem de
Claudia Jouvin (“Um Homem
Só”), tem produção assinada
por Carolina Jabor (“Aos Teus
Olhos” e “Boa Sorte”), e conta
a história de três mulheres diferentes, mas que ficam amigas em uma reunião da Liga
das Obsessivas Compulsivas
por Amor, a L.O.C.A.
Manuela, Elena e Rebeca são interpretadas por
Mariana Ximenes, Debora
Lamm e Roberta Rodrigues,
respectivamente: três mulheres que vivem grandes
paixões, mas não aguentam
mais serem chamadas de
“loucas”. As personagens
decidem se unir, tomar as
rédeas da situação e dar um
fim a seus relacionamentos
tóxicos.
Também estão no elenco
Fabio Assunção, que interpreta Carlos, um professor que se
envolve com a jornalista Manuela; Erico Brás como Jorge,
que vive um romance com
Rebeca; e Luis Miranda, que
dá vida ao motorista Edson,
marido de Elena.

Sinopse
L. O. C. A. conta a história
de três mulheres diferentes,
mas que desenvolvem uma
amizade inesperada ao conhecerem suas histórias numa das
reuniões da L.O.C.A, a Liga das
Obsessivas Compulsivas por
Amor. Manuela (Mariana Ximenes), Elena (Debora Lamm)
e Rebeca (Roberta Rodrigues)
descobrem que têm algo em
comum: viveram um relacionamento tóxico e resolvem se
unir para superar e se vingar.
Elenco: Manuela – Mariana Ximenes ,Elena – Debora
Lamm ,Rebeca – Roberta
Rodrigues ,Carlos – Fabio Assunção ,Edson – Luis Miranda,
Jorge – Erico Brás ,Ma-

rília – Cris Vianna ,Ernesto
– Kiko Mascarenhas ,Estevão
– Otávio Muller ,Baiano – John
Drops ,Lídia – Mia Melo ,Sonia
– Giselle Fróes ,Joana – Valentina Bandeira ,Kika – Heslaine
Vieira .
“L.O.C.A. – Liga das Obsessivas Compulsivas por
Amor” estreia em 15 de agosto,
domingo, no streaming do Telecine e no Telecine Premium,
às 22h. Deixamos a dica, de
que, novos assinantes do aplicativo de filmes do Telecine
ganham os primeiros 30 dias
de acesso grátis.
Siga nossas redes sociais,
inscreva-se em nossos canais:
Instagram @popfunoficial
– Facebook e Youtube: Pop
Fun Oficial
O Pop Fun TV agora é
transmitido em âmbito nacional, e poder ser assistido
através dos seguintes canais:
TVA NET, CDN TV, SAT TV, Telecab, Max Cloud TV, Completa
VC,Connect BR, Easy TV, Visnet
Telecom, Enterplay, Você Telecom, além do Baita Conteúdo
Play (Smartv´s e app´s para
Android e IOS). Vídeos novos
todas as terças, quintas e sábados em nosso Youtube.
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Fonte: Tempo.com

Morte pela Variante Delta da covid-19 é registrada
em petrópolis; idosa recusou se a tomar a vacina
A Secretaria de
Saúde da Prefeitura
de Petrópolis foi notificada pelo Estado na
segunda-feira (16) sobre a confirmação de
um novo caso da variante Delta registrado
na cidade. Trata-se de
uma mulher de 60 anos,
que deu entrada na UPA
Cascatinha no dia 20
de julho, foi internada
e foi a óbito no dia 3 de
agosto no HNSA.
Após a notificação,
a equipe da Vigilância
em Saúde entrou em
contato com a família
da paciente para colher
informações sobre o
caso e foi informada que
a mesma se recusou a
receber o imunizante.
A Secretaria de Saúde reforça mais uma vez
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a importância da população manter os cuidados
preventivos e alerta ainda
que todos os grupos, tão
logo forem chamados a
partir da chegada de doses, devem comparecer
para receber o imunizante, sendo fundamental
concluir o esquema de
vacinação, com o retorno
para receber a segunda dose dentro do prazo
especificado.
“A vacina salva vidas!

Mais uma vez reforçamos que é fundamental
que as pessoas compareçam para se vacinar e
sobretudo que concluam
o esquema de vacinação
retornando para receber a
segunda dose da vacina.
Toda a equipe da Secretaria de Saúde vem se dedicando para que possamos
seguir avançando para
que tenhamos o quanto antes toda população
imunizada. É fundamental

que as pessoas não deixem de vacinar”, destaca
o secretário de Saúde,
Aloisio Barbosa da Silva
Filho, lembrando ainda
que, apesar do avanço
da vacinação, as medidas de prevenção devem
continuar.
“É fundamental que
as pessoas continuem
usando máscara da forma correta, cobrindo o
nariz e a boca, lavem as
mãos com água e sabão ou usem álcool em
gel quando isso não for
possível, e mantenham
o distanciamento social.
Evitar as aglomerações
ainda é muito importante.
São atitudes que salvam
vidas. É importante que
cada um continue fazendo a sua parte", destaca o
secretário de Saúde.

PL vai valorizar guias de
turismo e gerar empregos
O vereador Eduardo
do Blog (Republicanos)
presidiu, nesta segunda-feira (09), na Câmara
Municipal, uma reunião
com representantes do
setor de turismo da cidade, com o objetivo
de iniciar o texto de um
Projeto de Lei que garanta mais efetividade
à função dos guias de
turismo.
Segundo Eduardo,
este é o início de um
novo momento para os
guias de turismo.
“Estamos iniciando
uma série de reuniões
que serão fundamentais
para um projeto que valorizará definitivamente
os guias, sem esquecer
de outros profissionais
ligados à área”, conclui
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o vereador, afirmando
que a ideia é ser sempre
o mais plural possível.
Participaram da reunião representantes do
trade turístico, além dos
vereadores Fred Procópio (PL) e Gilda Beatriz
(PSD).

Banco de Sangue do HST alerta para a urgência de doações de sangue
A ausência dos doadores nos dias de inverno, em razão das temperaturas frias, assim como
as doenças respiratórias,
típicas desse período do
ano que tornam as pessoas inaptas a doarem
sangue, contribuem para
acentuar as quedas nos
estoques dos bancos de
sangue.
No Banco de Sangue
Santa Teresa, a situação
está crítica, os estoques
sanguíneos sofreram

uma queda de 35%. Essa
baixa tende a se acentuar
nos próximos dias, caso
não haja uma mobilização grande de doadores.
De acordo com Vinícius Pereira, captador do
Banco de Sangue Santa
Teresa, são necessárias
90 doações diárias para
atender com equilíbrio às
demandas dos pacientes
internados nos hospitais
em tratamentos clínicos.
Porém essa meta não
vem sendo atingida nos

últimos dias, colocando
os estoques de sangue
em colapso.
“Ao passo que enfrentamos essa baixa
em nossos estoques, o
número de atendimentos
aumentou consideravelmente em razão da
retomada da vida social,
do retorno de cirurgias
eletivas, além dos pacientes que prosseguem
em tratamentos de Covid,
anemias, câncer, dentre
outros procedimentos”,

explica Vinícius. A instituição atende aos hospitais públicos e privados
de Petrópolis.
O captador ressalta
a importância das pessoas se programarem
para doar sangue neste
momento em que o processo de vacinação está
em ritmo avançado no
país, pois há um período
de inaptidão temporária
para cada vacina – Coronavac e Sinovac 48 horas, Astrazeneca, Pfizer

ou Janssen são 7 dias.
Para ajudar nesta
campanha de mobilização emergencial de doação de sangue, a unidade
disponibiliza transporte
gratuito aos doadores.
São oferecidos táxis para
uma a quatro pessoas e
vans para grupos de 12.
Para solicitar o transporte, o doador deve entrar
em contato pelo tel.: (24)
98857-8769.
O Banco de Sangue
Santa Teresa ampliou

seu horário de atendimento, passando a funcionar diariamente, das
7h às 18h, inclusive aos
domingos e feriados,
na Rua Doutor Paulo
Hervê, 1130, no bairro
Bingen, ao lado do Banco Bradesco, oferecendo mais possibilidades
para que a população
possa organizar suas
agendas de forma tranquila, reservando um
tempinho para a doação
de sangue.
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n TRÊS RIOS

Agosto Lilás: CEAM cria o grupo "Florescer
Vidas" para mulheres vítimas de violência

A Prefeitura de Três
Rios deu início no início
deste mês à campanha
Agosto Lilás para conscientizar a população
acerca da violência doméstica. O Centro Especializado de Atendimento
à Mulher (CEAM), recentemente inaugurado no
município, celebra o movimento com a criação do
grupo “Florescer Vidas”
para as mulheres atendidas pelo serviço.
O “Florescer Vidas”
tem como objetivo promover o resgate da autoestima, ampliar o conhecimento que elas têm
sobre si mesmas e sobre
os outros, promover estratégias de resiliência e ges-
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tão emocional, fomentar o
questionamento das relações de gênero e atuar no
enfrentamento à violência
através do conceito de que
a violência é inaceitável e
insustentável em qualquer
tipo de relacionamento.

Neste ano, comemorando 15 anos de sua
criação, a Lei Maria da Penha é um marco histórico
e de suma importância
nesse contexto pois cria
mecanismos para coibir
a violência doméstica

e familiar contra a mulher, através da criação
dos juizados especiais
para esses casos e da
aplicação de medidas
protetivas de urgência,
para garantir a proteção
da vítima, agindo sempre

em consonância com os
Direitos Humanos.
O CEAM é um espaço de acolhimento com
acompanhamento psicológico, social e jurídico.
São feitos os encaminhamentos aos serviços de
rede e, em casos extremos, ao abrigamento. O
espaço visa promover a
ruptura da situação de
violência e a construção
da cidadania por meio de
ações globais e de atendimento interdisciplinar.
O CEAM Três Rios está
localizado na Rua Doutor Vasconcelos, nº 87,
Centro. O funcionamento
é de segunda à sexta, de
9h às 17h. Telefone: (24)
2252-2005.

n TERESÓPOLIS

Secretaria de Esporte recebe doação e entrega materiais a 6 projetos sociais
Com o objetivo de
fomentar a prática esportiva e valorizar o trabalho
realizado por projetos
sociais, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
entregou na segunda-feira (16), kits de materiais aos coordenadores
dos projetos Gol do Brasil, Articular, D.O.A.R., Sky
Soccer, Jesus te Ama e
Transformers. A entrega
aconteceu no Ginásio
Pedro Jahara, o Pedrão,
na Várzea.
Mais de 400 itens fo-

ram doados ao município
pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF),
pelo secretário de Estado
de Governo, Rodrigo Bacellar, pela Universidade
Estácio de Sá, pelo Centro
Universitário Serra dos
Órgãos (Unifeso), através
da Atlética de Medicina,
como calças, camisas,
coletes, calções, agasalhos, meiões, chuteiras,
luvas, bolas de campo e
de futebol, cones e tartaruguinhas, e que serão
destinados a crianças,
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adolescentes e jovens
em suas aulas de futebol,
futsal, futebol society e de
jiu-jítsu.
O projeto Desenvolvendo Oportunidade e

Assumindo Responsabilidade, no bairro de São Pedro, tem 160 alunos de 5
a 23 anos participando de
futebol, futsal e de jiu-jítsu. “Agradeço a doação,

pois é um incentivo para
os meninos e meninas
de comunidades terem
uma vida melhor através
do esporte”, comentou
o presidente, Sandrinho
Caetano Pereira.
Atendendo 115 alunos de 4 a 17 anos nas
atividades de futebol e
futsal, o projeto Articular
tem sede no bairro Tijuca.
“Muito bom receber esse
material esportivo, pois
nosso trabalho é todo feito
por voluntários”, disse o
coordenador, Elias Júnior.

n AREAL

Município
recebe título de
“Cidade da Uva”
Daqui poucos
dias, Areal será declarada a Cidade da
Uva! O título, que
vai transformar a
região num polo de
enoturismo, vai ser
concedido através
d o p ro j e t o d e l e i
4318/21, de autoria
do deputado estadual Luiz Martins,
q u e f o i a p rova d o
na Alerj, na última
terça-feira (10). A
Cidade de Areal tem
hoje mais de 40 mil
pés de uva para
produção de vinho,
somando mais de
oito hectares de área
plantada, espera-se
uma produção média de 40 mil garrafas de vinho.
O município, em
breve, terá uma réplica de uma vila
da Toscana, na Itália, com opções de
hospedagem e gastronomia 7 estrelas
na região onde terá
ainda a vinícola onde
há a plantação de
mais de 20 mil pés
de uvas plantados,
com 8 diferentes tipos de uva – onde já
foi foram feitas duas
colheitas – de uvas
brancas e rosadas.
A expectativa é que,
anualmente, Areal
possa produzir 40
mil garrafas de vinho.
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Para o ex-vereador Leandro Azevedo (PSD), disputar as eleições
suplementares – sendo a decisão
da Justiça, é a “tábua de salvação”. Caso Bomtempo volte ao
poder ou Leandro perca a disputa,
o professor terá que duelar com a
vereadora Gilda Beatriz pela vaga
na dobradinha (estadual x federal)
com o deputado federal Hugo Leal,
cacique incontestável do partido
por estas terras. Gilda já disputou
uma vaga na Alerj, foi muito bem
votada e sendo mulher, por Lei,
tem garantido boa parcela do
fundo partidário. Se cuida, teacher!

NEGANDO ATÉ VER AS PESQUISAS

Enquanto o vereador Eduardo do Blog nega que será o candidato
a prefeito pelo Republicanos, se rolar a eleição suplementar, Elias
Montes nega que será vice do professor Leandro. Tudo nos bastidores, claro. A questão é que o vereador, líder do partido, simplesmente “mega ultra bomba” as redes sociais e, se tiver reflexo nas
pesquisas, nenhuma ainda divulgada, muda tudo para todo mundo.

EMBATE
NA SAÚDE

Os vereadores Eduardo do
Blog e Mauro Peralta travaram uma verdadeira batalha
nos bastidores da saúde.
Peralta, que é médico, tentou aprovar emendas para
desvincular os médicos
e possibilitar o aumento
apenas da sua própria categoria. Eduardo não gostou,
fez uma carta de repúdio, e
articulou junto aos servidores (enfermeiros, auxiliares
de enfermagem, pessoal do
administrativo etc.), para
que o prefeito vete as emendas.Ao final, o prefeito Hingo
Hammes, candidatíssimo
no caso de eleições suplementares, seguiu o Blog e
vetou as emendas ficando
ao lado da maioria.
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GRITOS NO LEGISLATIVO

Gente... Alguém precisa dizer para alguns vereadores que gritos
não são sinônimo de boa oratória.

NÃO VAI ROLAR

Vereador mais votado, Yuri Moura pode não deixar o PSOL caso
aconteçam as eleições suplementares, mas isso não impede que
o principal nome da esquerda petropolitana dispute. O rapaz
sabe a hora de se movimentar, olho nele...

FEIA A COISA...

E o prefeito interino Hingo Hammes está perdendo uma grande
oportunidade de intensificar a fiscalização no transporte público.
As reclamações transbordam as redes sociais. Faz a leitura,
interino! Faz a leitura!!

SÓ MÁGOAS

Nos bastidores, pessoas ligadas ao ex-vereador Leandro Azevedo comentam que o teacher é um poço de ressentimentos com
os “amigos” que ajudou e perdeu, não por coincidência, claro,
quando ficou fora do segundo turno. Imaginem o rapaz voltando
coroado prefeito? Hum... Até as Corujas vão cantar as dores.

Cantor Fagner Pinheiro lança
sua música "Guerra ou Paz"

* Por Felipe Teixeira
Reporter do Giro

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.

ANUNCIE
AQUI
99300-8000
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Ator petropolitano Marcelo Filho fala sobre protagonismo
em ‘Topíssima’ e novo personagem em ‘Gênesis’ na Record
Com apenas 22
anos, Marcelo Filho dará
vida ao seu segundo
personagem em produções da RecordTV. Ele,
que atualmente está no
ar na reapresentação da
novela ‘Topíssima’, com
o seu primeiro protagonista o jovem Rafael,
voltará ao ar na sétima
e última fase de ‘Gênesis’, a ‘José do Egito’,
interpretando o príncipe
Siquém.
O ator chamou a
atenção do público pelo
seu talento em ‘Topíssima’, onde dava vida ao
filho de Paulo Roberto (Floriano Peixoto) e
Beatriz (Cassia Linhares), um estudante do
terceiro ano de Comu-

nicação Social, que vai
contra o gosto de pai,
que gostaria que ele
fizesse outra faculdade.
Um rapaz inteligente,
sagaz, criativo e muito querido pelos seus
amigos.
Em ‘Gênesis’, o jovem, nascido em Petrópolis, região serrana do
Rio de Janeiro, interpretará o Príncipe Siquém,
um personagem totalmente diferente no seu
jeito de ser e do tempo
em que vivia Rafael.
Essa diferença é um
desafio para o ator, mas
Marcelo diz que gosta
disso.
"Ele é filho de Hamor
(Flávio Pardal), rei da
cidade de Siquém. A

cidade é mais liberal,
comparada a outras
da época. Nela, ele tem
uma vida mais libertina, como todos os
habitantes de Siquém
que fazem festas e podem fazer sexo antes
do casamento, o que
não acontecia em outros locais. Então, o
príncipe vive uma vida
de promiscuidade e
idolatria, mas ficará
extremamente mexido
quando conhecer Diná
(Giovanna Coimbra), a
única moça pura que
conheceu a vida inteira
e, por isso, irá se apaixonar por ela" – explica
o ator sobre a história
que estará envolvido.
Por conta da pan-

demia, as preparações
iniciais para a superprodução foram feitas
de forma 100% online,
o que foi novidade para
Marcelo.
Na trama eu tenho
muitas cenas, principalmente com a Giovanna Coimbra, que
é meu par, então foram muitos encontros
vir tuais com ela e a
preparadora de elenco
Fernanda Guimarães!
A gente foi experimentando, arriscando e
vendo o que funcionava e o que precisaria
adaptar. Diferente né?
Eu vim do teatro, gosto
de encontros presenciais, de horas e horas
de ensaio, mas no fi-

nal deu tudo
certo! – diz
Marcelo.
O ator
está ansioso pela estreia de seu
novo papel
na trama e
diz que ele vai
surpreender.
"Estou desde
dezembro focado
em ‘Gênesis’, o Siquém é um personagem que cenicamente
me fez muito feliz,
pois me trouxe novos desafios
e isso é ótimo. Ansioso para vê-lo no ar"
– finaliza.

Intensa

* Por Catarina Maul

Pelos dias de inverno
Que estes dias frios
Não congelem os sonhos
Nem neblinem os olhos
Turvando a paisagem.
Que esses, tão sombrios
Vazem entre as frestas
Toda a esperança
Na miragem.
Que o sol,
bem mais altivo

rompa com as paredes
gélidas e duras
abrindo passagem.
Se o tempo é o caminho,
E os sentimentos, vias
É a própria vida
A viagem.
Que esses dias frios
Apesar das dores
E até do cansaço

Jamais esmaeçam
A força da engrenagem.
Que ao final de tudo
Reste ainda intensa
E sempre densa
A força da coragem.

*Catarina Maul é produtora
e gestora cultural, escritora,
editora da Bem Cultural.
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Giro da Sorte presenteia com 3 meses do Cartão Convênio
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.
Conheça mais sobre

o Grupo Espaço Clínico e
o Cartão Convênio através do site: convenioespacoclinico.com.br
Para ganhar três
meses de mensalidade do Cartão Convênio,
você precisa juntar 10
selos que serão dispo-

nibilizados 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.

Divulgação

Bunka-Sai,
festival da cultura
japonesa, acontece
no sábado de
forma on-line
Liquidação na
Rua Teresa:
descontos de até

Divulgação

70%

Lojas se preparam
para o lançamento da coleção Primavera/Verão.
Até o final de agosto as
lojas da Rua Teresa estarão em liquidação das
peças de inverno e alto
inverno para a chegada
da nova coleção.
Os descontos podem chegar até 70%.
Além das promoções,
alguns lojistas prepararam condições especiais de pagamento
para atrair os clientes.
Seguindo todos os protocolos de atendimento
estipulados para o período da pandemia de covid-19, os empresários
reforçaram a limpeza das
lojas, reduziram a quantidade de clientes dentro
das lojas de uma só vez,
exigem o uso de máscaras durante o atendimento, inclusive nos

provadores e continuam
disponibilizando álcool
em gel para higienização
das mãos no acesso
aos estabelecimentos.
O período de promoções
também é necessário
para abrir espaço nos
estoques para a chegada de novas coleções. Setembro marca
o lançamento das peças de Primavera/Verão
2021-2022.
Desde julho que as
barreiras sanitárias foram
suspensas no município.
A Rua Teresa é um polo de
moda a céu aberto e está
funcionando de terça a
sábado das 9h às 18h. Às
segundas-feiras, as lojas
seguem a semana inglesa
e funcionam das 14h às
18h. Para saber mais
sobre os descontos,
acesse o Instagram da
Rua @ruateresaoficial.

Petrópolis vai exaltar a cultura do Japão
no próximo sábado
(21). O Bunka-Sai, festival que homenageia a
cultura e as tradições
milenares dos japoneses, acontece de forma
on-line no canal do
Youtube da prefeitura às 20h. Através da
internet, serão realizadas oficinas de karatê, origami, mangá,
música, culinária, entre
outras. O evento acontece em parceria entre
o governo municipal,
Associação Nikkei de
Petrópolis e o consulado do Japão no Rio
de Janeiro.
A relação de Pe-

trópolis com o Japão
é um marco na história
da imigração nikkei. A
cidade foi o primeiro
município a receber
uma representação
diplomática japonesa,
em 1897.
Esse primeiro contato deu origem, 11
anos mais tarde, à imigração japonesa no
Brasil, que completa
113 anos em 2021.
"Esta é uma festa que
já parte do calendário da cidade, muito importante para a
cultura e o turismo.
Precisamos manter
esta chama acesa em
Petrópolis", disse o
governo interino.
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CBF divulga protocolo para retorno do público
nos estádios nas quartas da Copa do Brasil
A

Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) divulgou na
sexta-feira (13) um documento chamado de “Protocolo de
Recomendações para Retorno
do Público aos Estádios”, que
regulamenta como deverá ser
feita a volta das torcidas aos
estádios de futebol.
Para poder voltar às arquibancadas, o fã deve estar
vacinado com as duas doses
ou dose única da vacina contra
a Covid-19. Se este não for o
caso, a pessoa ainda poderá
ter acesso ao local, desde que
apresente um teste RT-PCR
para detecção do vírus com
resultado negativo. Há também
a possibilidade de o indivíduo

Foto: Divulgação

mostrar o procedimento “Pesquisa de Antígenos”, se realizado dois dias antes do evento.
O texto também diz que a
plateia deve passar por uma
averiguação de temperatura
corporal antes da entrada,

Atletas do Afeganistão são impedidos
de participar das Paralimpíadas
Foto: Divulgação

O chefe de missão do Comitê
Paralímpico Afegão, Arian Sadiqi,
disse à Reuters na segunda-feira
(16) que dois de seus atletas não
poderão comparecer aos Jogos,
que se iniciam no dia 24 de agosto. Zakia Khudadadi teria sido a
primeira mulher a representar o
Afeganistão em uma Paralimpíada, que vai começar em Tóquio
neste mês.
Forças dos Estados Unidos
assumiram o controle do tráfego
aéreo no aeroporto de Cabul,
onde cinco pessoas morreram
nesta segunda-feira em meio a
cenas caóticas de disparos para
o alto e pisoteamento. Insurgentes do Talibã dominaram grandes
cidades e agora comandam a

maior parte do país.
Sadiqi disse que deveria voar
para o Japão na segunda-feira,
e a equipe formada pela atleta
de taekwondo Khudadadi e pelo
praticante de atletismo Hossain
Rasouli deveria chegar no dia 17
de agosto.
A lutadora foi destaque do
site da Paralimpíada na semana
passada falando de suas esperanças para os Jogos.
“Fiquei empolgada após receber a notícia de que recebi um
convite para competir nos Jogos.
Esta é a primeira vez que uma
atleta feminina representará o
Afeganistão nos Jogos, e estou
muito feliz”, disse na ocasião a
esportista de 23 anos, de Herat.

manter distanciamento social
nos lugares, fazer higienização
das mãos com álcool 70% ou
lavagem com água e sabão,
além do uso da máscara de
proteção facial.
De acordo com o regula-

mento, a quantidade de público
permitida será definida seguindo diversos critérios sanitários,
entre eles, taxa de incidência,
possibilidade de novos casos
e o nível de mortalidade na
região. O percentual de população vacinada no lugar também
entrará na questão.
Para não permitir desequilíbrio nas partidas de mata-a-mata com jogos de ida e volta,
será permitido apenas 15%
da capacidade dos estádios,
dando prioridade para aquele
que tiver menos capacidade. Se
um dos clubes envolvidos não
obtiver a liberação para contar
com torcida, ambos os jogos
serão sem audiência local.

Atletas
petropolitanos
vão disputar
Campeonato
Mineiro pelo
Atlético de Três
Corações
Quatro atletas petropolitanos irão representar a
cidade disputando a Série C
do Campeonato Mineiro pelo
Atlético de Três Corações.
Agenciados pelo DSG Sport
Group, os zagueiros Ueslei
e Rickson, além do meia
atacante Caio e do atacante
Paulo André, estão motivados
para jogar pelo novo clube. Os
jovens, que são Sub-20, vão
jogar pela equipe profissional
do time mineiro.

Leões da Base do Sub 20 voltam
ao Brasil após amistosos
Em parceria com o Fazza Football Club, clube de
Dubai, dos Emirados Árabes
Unidos, a equipe de Sub 20
dos Leões da Base viajou,
durante este mês de agosto,
ao continente asiático para
disputar amistosos com times locais. Neste último final de semana, a delegação
encerrou a série de jogos
com vitória por 6 a 0 sobre
o Sub 20 do Al Nasr, que
disputa a UAE Pro League,
a primeira divisão do país.
De acordo com Kleber
Leite Filho, Diretor Executivo
da Interfut, empresa responsável pelo gerenciamento do
Departamento de Futebol
do Serrano, a iniciativa faz
parte de um primeiro movimento para a internacionalização da marca.
“O nosso principal objetivo é proporcionar uma
experiência nova aos nossos atletas e dar rodagem,
trazendo uma evolução
dentro e fora das quatro

linhas. Além disso, temos
o objetivo de expandir os
nossos mercados e trazer
visibilidade para o Serrano
internacionalmente.”
Ainda segundo o diretor,
a região do Oriente Médio,
que sediará a próxima Copa
do Mundo em 2022, vem
crescendo e se tornando
cada vez mais importante
no mundo do futebol. A partir dessa primeira excursão,
a ideia é realizar novas viagens em um novo formato.
“ P o r c o n t a d o Fa z z a
ter sido o idealizador do
projeto, estava previsto no
contrato a utilização do
uniforme deles. Nas próximas oportunidades, temos
o objetivo de jogar com o
nosso manto, tendo 100%
da visibilidade.”
Os jogadores e a comissão técnica retornaram ao
Brasil nesta terça-feira (17),
trazendo uma experiência
enriquecedora e o sentimento de dever cumprido.

Ueslei (zagueiro)

Rickson (zagueiro)

Caio (meio-atacante)

Paulo André (atacante)

