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SOBRE A COvID
os órgãos de saúde nacionais e internacionais já reforçaram 

a necessidade de, pelo menos, 70% da população mundial estar 
vacinada para que consigamos “respirar” nessa Pandemia. 
infelizmente, muitas pessoas escolheram não se vacinar (des-
respeitando o pacto coletivo, de sociedade e de humanidade) e 
outras, simplesmente, não voltaram para tomar a segunda dose.

Cerca de 8,5 milhões de pessoas no Brasil estão atra-
sadas para tomar a segunda dose de imunizantes contra 
a Covid-19. É sério: você não leu errado! Esses dados são 
oficiais do Ministério da Saúde, que alerta para os riscos das 
pessoas que não completaram o ciclo vacinal.   

Mas o que observamos nas ruas são pessoas sem másca-
ras ou com elas penduradas no nariz. O que vemos são filas de 
bancos cheias, supermercados também (isso com o quilo do 
feijão na “promoção” a R$ 10,00). os ônibus, que teriam suas 
linhas troncais em 100% nas ruas, estão com as pessoas igual 
sardinha em lata. E eu te pergunto: cadê a higienização? Cadê as 
tais medidas restritivas? Cadê o cuidado com a saúde de todos?

ah, mas nós precisamos retomar a Economia! Diz isso 
para as famílias dos mais de 570 mil brasileiros mortos. você 
tem coragem de olhar nos olhos de uma mãe que perdeu seu 
filho para Covid e falar isso? 

Especialistas e autoridades do setor de saúde consideram 
fundamental a conclusão do ciclo vacinal, uma vez que apenas a 
primeira dose de imunizante não garante proteção adequada con-
tra o vírus, especialmente com a disseminação da variante Delta.

Passou da hora das pessoas terem responsabilidade com 
o coletivo. Senão nunca sairemos dessa espiral de dor e deses-
pero. Eu me coloco no lugar dos profissionais de Saúde, que 
sempre atuaram na linha de frente e imagino 
o que passa na cabeça deles. Fica aqui o 
meu respeito e admiração. Viva o SUS! 
viva a Ciência.

Flávia Rocha
Jornalista, “jacaroa” e mãe da isabela

@flaviarochajornalista
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Intensa  * Por Catarina Maul

Prisões sem muro
Prisões de almas
olhar no escuro 
viver com traumas
viver o hoje 
Sem sonhar o amanhã!

viver sem vida
uma vida vã!
Sem liberdade 
Sem dignidade 
Direitos humanos 
Sem metas, sem 
planos 
Que angústia o Talibã! 

Carnificina assassina

Que toda poesia 
extermina 
Num alastrar de ódio 
Total!
Por que viver tem sido
um caminho para o 
mal?

Este humano deus 
Este humano louco
Por tão pouco 
Faz semear a guerra
Faz tremer a terra
Num retrocesso brutal.

viver no afeganistão 
É letal! 

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

Prisões sem muro

A Fazenda Samam-
ba ia  a lém de  ser  uma 
organização para  pre-
servação ambiental, um 
p o n t o  d e  re fe rê n c i a  e 
local  h istór ico  e  uma• 
o r g a n i z a ç ã o  N ã o  g o -
vernamental (oNg) é um 
Centro de Retiros Espiri-
tuais localizado dentro de 
uma Fazenda Colonial do 
Século XVIII e um Parque 

Fazenda Samambaia oferece 
cultura e lazer num ambiente 

acolhedor e familiar

Ecológico de 5 hectares.
Dedicada à parte criati-

vo/espiritual de cada pessoa, 
a Fazenda Samambaia é um 
Centro de Crescimento reli-
gioso ecumênico, sem fins 
lucrativos. o mais importan-
te na sua filosofia é a ideia de 
que cada pessoa estar para 
aprender e crescer com sua 
Fé, tanto quanto possível. 
o Centro de Retiros recebe 

todas as Congregações 
Religiosas.

acredita-se fortemen-
te que crescimento pes-
soal e aprendizagem es-
piritual são instrumentais 
no cultivo de um estilo de 
vida que é gratificante e 
criativa e podem colocar 
uma pessoa na estrada 
para  desenvolver  suas 
qualidades espirituais de 
sabedoria, i luminação e 
serenidade.

além disso é um ótimo 
espaço para se divertir 
com a família ao ar livre, 
com espaço de piscina e 
churrasqueira. o local fun-
ciona de domingo a domin-
go, das 9h às 17h. outras 
informações pelo Whatsa-
pp (24) 98855-7914.

Divulgação
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a Prefeitura de Petró-
polis anunciou na terça-
-feira (24), por meio de 
suas redes sociais, o iní-
cio do cadastramento 
para vacinação contra Co-
vid-19 de adolescentes de 
12 a 17 anos com trans-
torno do espectro autista, 
Síndrome de Down, obesi-
dade mórbida, deficiência 
permanente ou portador 
de sequelas neurológicas.

o agendamento deve 
ser realizado pelo site da 

prefeitura (www.petropo-
lis.rj.gov.br) e a aplicação 
da vacina começou a ser 
realizada na quinta (26).

Em caso de dúvidas é 
possível utilizar o Whatsa-
pp da Saúde - assistente 
virtual que fornece infor-
mações sobre a vacina-
ção, locais de atendimento 
a pacientes com sintomas 
da doença e boletins. o 
atendimento está dispo-
nível pelo número (24) 
9.9200-1428.

Duas indicações apro-
vadas na Câmara Mu-
nicipal de Petrópolis, de 
autoria dos vereadores 
Eduardo do Blog (Repu-
blicanos), gilda Beatriz 
(PSD) e Yuri Moura (Psol) 
e  alinhadas com o governo 

interino Hingo Hammes, 
começam a sair do papel.

o parlamentar con-
seguiu junto ao governo 
municipal, com o apoio 
de todos os vereadores 
presentes, aprovar a con-
tratação de uma empresa 

para terceirizar o trabalho 
de servidores da educa-
ção, antes contratados 
em regime de RPa, ou 
seja, que estão sob con-
trato, sem seus direitos 
trabalhistas garantidos.

Com a decisão, cente-

nas de pessoas terão um 
emprego de carteira assi-
nada quando for determi-
nada a volta às aulas.

outra indicação apro-
vada na Câmara, foi o 
pedido para atualização 
do Plano de Cargos, Car-

reiras e Salários – PCCS 
- dos Servidores da Saú-
de. após a indicação, o 
vereador afirmou ainda 
que será criado um grupo 
de trabalho para iniciar o 
estudo de elaboração do 
PCCS.

O Giro Serra nas-
ceu de um sonho. um 
projeto grandioso que 
hoje virou realidade. 
Sabe aquela história 
“mire o céu e alcance 
as estrelas?” algo que 
hoje parece tão simples 
e corriqueiro foi “o pulo 
do gato” para esta mí-
dia que hoje é mais do 
que respeitada não só 
em Petrópolis, mas em 
toda a região serrana e 
arredores.

Com um celular na 
mão e muita força de 
vontade, um dos só-
cios fundadores do giro 
Serra, carinhosamente 
chamado de Comen-
dador, andava de moto 
pelas ruas da cidade 
buscando “furos” de 
reportagem. “No início 
era eu sozinho, tomei 
muita chuva e sol na 
cabeça, de moto. anti-
gamente, para anunciar 
no Facebook era em 
dólar, eu usava o cartão 

Reajuste do PCCS e Concurso Público para a Saúde e carteira 
assinada para os RPAs, reivindica o vereador Eduardo do Blog 

Cadastro de vacinação 
para pacientes de 12 a 17 
anos com comorbidades 

está aberto em Petrópolis

Giro Serra completa 7 anos em agosto

da minha mãe, quando
chegava a fatura eu 

quase infartava”, conta 
emocionado.

Mas as matér ias 
de chuva, de trânsito, 
a proximidade com os 
seguidores fez com que 
o Giro Serra caísse no 
gosto e na boca do povo. 
a maioria dos petropo-
litanos conhece, curte 
e compartilha os posts 
do Facebook do giro, os  
números não negam.

Para  a lessandro 
Marques, outro sócio do 

giro “as pessoas gostam 
de se ver no giro, elas se 
sentem representadas 
pelo que postamos. Por 
isso estamos em cons-
tante crescimento”.

Ter mais de 235 mil 
seguidores apenas na 
página do Facebook do 
Giro Serra mostra que 
trabalho duro, dedicação 
e comprometimento com 
o que se faz gera resulta-
dos. o Comendador diz 
que “já fui muito cha-
mado de maluco, sofri 
demais pra fazer com que 

a empresa chegasse 
aonde chegou, mas 
ainda sonho mais”.

Parabéns ao giro 
Serra pelos seus 7 
anos de vida. E nós 
deixamos nosso agra-
decimento mais do 
que especial aos nos-
sos seguidores, sem 
o apoio, as curtidas 
e compartilhamentos 
de vocês não estaría-
mos aqui. Esperamos 
que essa parceria se 
estenda por muitos e 
muitos anos.

FOnTE: TEMPO.COM

Divulgação

Divulgação
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a cidade de areal 
participou no último fi-
nal de semana (20 a 22) 
do encontro Estadual 
das Comunidades Qui-
lombolas, em Búzios. 
o evento contou com a 
participação de mais de 
120 representantes das 

comunidades remanes-
centes Quilombolas do 
Estado do Rio de Janeiro, 
onde foram discutidos 
os desafios e avanços 
das comunidades e as 
temáticas envolvendo 
território, saúde, educa-
ção e geração de renda.

Wesley Santos, Ja-
naina Barbosa e Micaela 
Barbosa, representaram 
o Quilombo de Boa Espe-
rança, buscando conhe-
cimento e aproximando 
as relações entre as 52 
comunidades remanes-
centes do Estado.

Desde segunda-
-feira (23), a Prefeitura 
de Três Rios dispo-
nibil iza diariamente 
1000 testes rápidos 
de Covid-19 para toda 
a população. a ação é 
realizada em uma ten-
da localizada na Praça 
da autonomia e conta 
com profissionais da 
saúde e estagiários da 
faculdade univértix. o 
horário de funciona-
mento é das 10h às 
20h.

os exames ofer-
tados são Swab AG e 
o capilar. o primeiro, 
feito através de coleta 
de nasofaringe,

tem sido conside-
rado um diferencial no 
enfrentamento à Co-
vid-19, já que garan-
te ao município mais 

 a Prefeitura de Te-
resópolis está inves-
tindo na compra de 
mobiliários e equipa-
mentos para as esco-
las e creches da Rede 
Municipal de Ensino.

Na segunda-feira 

(23) ,  chegaram 325 
m o b i l i á r i o s  n o v o s 
que vão equipar e dar 
cara nova às 54 salas 
da Educação infan-
til ,  atendendo 2.600 
alunos em dois tur-
nos. Também chega-

ram 1.440 conjuntos 
de mesa e cadeira para 
Ensino Fundamental de 
um total de 5 mil con-
juntos adquiridos.

Recentemente,  a 
gestão municipal ad-
quiriu ainda freezers 

horizontais e verticais, 
balanças e refrigera-
dores para  preparo 
diário das refeições. 
Esses equipamentos 
vão reestruturar as co-
zinhas das unidades 
escolares.

Teresópolis investe em mobiliários e 
equipamentos para as unidades escolares

Covid-19: município de Três Rios 
disponibiliza teste rápido em massa

n TRÊS RIOS

agilidade no tratamen-
to. o teste permite ao 
paciente saber de sua 
contaminação

ou não em apenas 
15 minutos. Já o segun-
do, realizado por meio 
de coleta de sangue, 

também é outra oferta 
da saúde de Três Rios 
a fim de promover mais 
segurança à população.

Para ser testada, 
basta a pessoa se apre-
sentar ao local com do-
cumento de identidade.

n TERESÓPOLIS

n AREAL

Areal participa de encontro Estadual 
dos Quilombolas em Búzios

Divulgação
Divulgação

Divulgação
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NA PRANCHA 
E a secretária de Educação Márcia Palma real-

mente “subiu na prancha”. além de todas as trapalha-
das da sua gestão, a maior “pancada” veio do próprio 
governo, quando o super secretário Chefe de gabinete 
Fábio Junior levou as malas para a secretaria para 
resolver crises como a falta de merenda. Quem já 
enxergava “pelo em ovo” agora vê uma peruca inteira. 

PEDE PARA SAIR...
Tudo bem que salário de Secretário de Educação é 

gordo e o cargo traz status, mas aguentar críticas, dia 
sim e outro também, de vereadores, inclusive da base 
do próprio governo, não deve ser nada agradável para 
a secretária de Educação Márcia Palma, remanescente 
do governo Bernardo Rossi na gestão interina. 

A vOLTA DOS QUE NÃO FORAM 
E Bernardo Rossi, cuja “alma política” paira em 

todos os cantos do governo interino voltou às ruas 
já pensando na disputa por uma cadeira na alerj em 
2022. Toda vez que alguém pergunta algo sobre a 
gestão interina o moço responde algo do tipo: “Nessa 
correria não temos muito contato.” Sei... 

EDUCAÇÃO vIRA ALvO 
E a dificuldade para organizar a volta às 

aulas, merenda, escolas, etc. e tal... tornou a 
educação o principal alvo para adversários do 
prefeito interino Hingo Hammes.

 além da atual secretária ser “brother” do 
ex-prefeito Bernardo Rossi, com quem o atual 
prefeito não quer muito papo, a falta de pulso 
firme é uma crítica constante no plenário do 
legislativo. até dentro do próprio governo 
cresce a cada dia a insatisfação. 

Muitos temem que o atual prefeito possa 
ter sua capacidade de conduzir a educação 
durante a crise questionada diante das falhas. 

ELEIÇÕES: QUANDO? ONDE?
E no governo interino cresce a esperança 

da eleição suplementar municipal ficar para 
2022, de preferência junto do pleito nacional. 
algumas cabeças coroadas acreditam que 
nomes como leandro, hum... lembramos, 
azevedo né? Que o professor possa ser 
esquecido. 

BERNARDO X BOMTEMPO, 
DE NOvO? 

E a disputa por uma vaga na alerj promete ser 
boa, Bomtempo não vê a hora de encarar Bernar-
do nas urnas. um detalhe, as contas de ambos 
tiveram parecer contrário do Tribunal de Contas 
e podem ser votadas antes do pleito na Câmara 
de vereadores. Para falar a verdade, vereadores 
ligados a Rossi, por coincidência, ou não, já co-
meçaram a pressionar o presidente da casa, Fred 
Procópio, em plenário. Mas se é para votar, seria 
bacana colocar na roda as contas de ambos, não? 

FOTOMOnTAGEM

a redação final da 
nova versão do progra-
ma do Fique em Dia foi 
aprovada na Câmara de 
vereadores com 14 vo-
tos a favor na tarde de 
terça-feira (24). o projeto 
de lei vai possibilitar a 
negociação de tributos 
devidos como IPTU, ISS, 
iTBi, com mais benefícios 
em relação à lei anterior. 

uma novidade no 
novo texto é a possibi-
lidade de pagamento da 
dívida sem juros e mul-
tas de forma parcelada 

em até 10 vezes.
além de isenção total 

de juros e multas para pa-
gamentos parcelados em 
até 10 vezes, o programa 
oferece a possibilidade de 
um escalonamento para 
parcelamentos em até 
24 meses – com opções 
de desconto entre 80% e 
50%. Para o contribuinte 
que optar pelo parcela-
mento em até 15 vezes, 
o desconto nos juros e 
multas será de 80%. Para 
aqueles que quiserem 
quitar as dívidas em até 

18 vezes, a redução nos 
encargos moratórios será 
de 70%. Para o cidadão 
que parcelar em até 20 
vezes seus débitos, o 
desconto será de 60% nos 
juros e multas. E para o 
contribuinte que fechar o 
acordo em até 24 meses, 
o desconto será de 50% 
sobre os encargos do 
valor original. Quem optar 
pela negociação, a partir 
do recebimento do boleto, 
terá prazo máximo de três 
dias úteis para efetuar o 
pagamento da parcela 

única ou da primeira par-
cela. o valor mínimo de 
cada parcela, não poderá 
ser inferior a R$100.

o carnê com o valor 
atualizado da negociação 
poderá ser retirado no site 
da Prefeitura Municipal de 
Petrópolis (www.petropo-
lis.rj.gov.br) ou diretamen-
te no setor da Divisão de 
Cobrança amigável da 
Procuradoria adjunta da 
Dívida ativa, localizado na 
av. Koeler, nº 260 – ane-
xo B – Sala 02 – Centro 
– Petrópolis/RJ.

Negociação de débitos com Prefeitura poderá 
ser feita a partir do dia 25 de outubro

Divulgação



6
De 27 de agosto a 02 de setembro de 2021 

Maior evento gamer 
da américa latina, a 
Game XP realiza sua 
primeira edição vir-
tual em 2021, unindo 
os universos dos ga-
mes, da música e do 
entretenimento. Será 
um fim de semana in-
teiro de diversão para 

toda família, nos dias 
28 e 29 de agosto, com 
infraestrutura de cone-
xão da oi, marca pa-
trocinadora e parceira 
histórica da Game XP, 
e transmissões nos ca-
nais oficiais da game 
XP – Twitch, TikTok e 
instagram –, no canal 

oficial da Booyah! e no 
canal SporTV. 

o festival será palco 
da tão esperada final 
da maior liga feminina 
do mundo de CS:GO, a 
grrrls league, e o pú-
blico também pode-
rá acompanhar a Taça 
Game XP de Free Fire 

– um campeonato da 
comunidade organiza-
do pela Game XP em 
parceria com o garena. 

a música estará 
muito bem represen-
tada por Duda Beat, 
Criolo, Xamã e Malía, 
madrinha da grrrls lea-
gue. Já a programação 

de entretenimento será 
apresentada por Nyvi 
Estephan e Fernando 
Caruso, que prometem 
muita diversão e humor 
em quadros com com-
petições entre gamers e 
artistas da Tv como ana 
Maria Braga, Everaldo 
Marques e Ana Hikari. 

Game XP realiza edição digital repleta de competições, música e entretenimento

a equipe de jorna-
lismo da Record está 
produzindo uma série 
sobre os 20 anos dos 
ataques terroristas rea-
lizados pela al-Qaeda 
contra as Torres gê-
meas e o Pentágono 
em setembro de 2001. 
o trabalho conta com 

a participação da cor-
respondente da Record 
Tv nos Estados unidos, 
Evelyn Bastos.

No ep isódio  que 
irá completar 20 anos, 
fundamentalistas is-
lâmicos sequestraram 
aviões comerciais e 
atingiram os alvos, re-

sultando em milhares 
de mortes.

a ação foi organi-
zada pela al-Qaeda du-
rante anos. o atentado 
evidenciou, pela primei-
ra vez, a vulnerabilida-
de da maior potência 
militar do mundo em 
seu próprio território.

Record prepara série especial sobre 
atentados de 11 de Setembro

No dia 24 de no-
vembro, será lança-
do na plataforma de 
streaming netflix, o fil-
me “7 prisioneiros” que 
tem o renomado ator 
petropolitano Rodrigo 
Santoro como perso-
nagem principal. o ar-
tista interpreta “luca” e 
divide o protagonismo 
do filme com Christian 
Malheiros, que dá vida 
a Mateus.

a produção, ori-
ginalmente brasileira, 
dirigida por alexandre 
Morato vai ser exibida 
no 78º Festival inter-
nacional de Cinema de 
veneza, na itália, um 
dos principais eventos 
cinematográficos do 
mundo.

No último mês de 
julho, a Netflix divul-
gou uma breve sinopse 
sobre a obra. “o jovem 

Mateus (Malheiros) sai 
do interior em busca 
de uma

oportunidade de 
trabalho em um fer-
ro velho de São Paulo 
comandado por luca 
(Santoro). Chegando 
lá, acaba se tornando 
vítima de um

sistema de trabalho 
análogo à escravidão”, 
diz o resumo oficial li-
berado pela plataforma.

Petropolitano Rodrigo Santoro volta  
às telas com produção da Netflix

Divulgação

Divulgação
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EMPREGOS

Marinha do Brasil abre concurso 
e salário pode passar de R$ 5 mil

A Marinha do Brasil divulgou um anúncio informando que 60 vagas 
para trabalhar no órgão público serão abertas e preenchidas através 
de concursos públicos. É necessário que os candidatos tenham nível 
técnico.

o salário inicial, com todos com todos os adicionais referentes à 
graduação de Cabo, é de R$ 3.126,13. Todos os participantes terão que 
passar pelo Curso de Formação (CF), e após terminarem o curso, seus 
salários serão de R$ 5.699,25, com adicionais referentes à graduação de 
Terceiro-Sargento. Os aprovados vão atuar na operação e manutenção 
de submarinos e instalações nucleares da Marinha.

Entre as oportunidades, são 40 vagas para Corpo auxiliar de Praças 
(CaP) e 20 para Quadro Técnico de Praças da armada (QTPa).

as inscrições vão até 26 de setembro. a taxa custa R$ 70.

Prefeitura de Barra Mansa 
abre vagas para coveiro

A Prefeitura do município de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, divulgou 
nove vagas, além de 25 para formação de cadastro de reserva, para a 
função de coveiro. as oportunidades são para pessoas com nível de 
escolaridade a partir do ensino fundamental incompleto. o regime de 
trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração prevista de R$ 1.100.

as inscrições serão aceitas apenas de forma presencial, nos dias 
30 e 31 de agosto, das 8h às 16h30, na Rua Oscar da Silva Marins 252, 
Centro, com apresentação dos documentos descritos no edital da sele-
ção, que pode ser acessado por meio deste link: https://bit.ly/3DkYfWf. 
a seleção será feita com base na avaliação curricular. o contrato terá 
duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12. as inscri-
ções são gratuitas.
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De 27 de agosto a 02 de setembro de 2021 

Começaram na ter-
ça-feira (24) os Jogos 
Paralímpicos de Tóquio. 
Durante 13 dias atletas do 
mundo inteiro disputam 
medalhas em 22 moda-
lidades. o Brasil fez sua 
estreia na quarta-feira 
(25), com o time de goal-
ball, em partida contra a 
lituânia, às 21h (horário 
de Brasília), além da nata-
ção, do ciclismo, do tênis 
de mesa e da esgrima em 
cadeira de rodas.

a até agora, imbatí-
vel seleção nacional de 
futebol de 5, quatro ve-
zes medalhista de ouro, 
estará em ação. Só os 
brasileiros subiram no 
lugar mais alto do pódio 

desde a introdução da 
modalidade no programa 
paralímpico, em 2004.

Também participará, o 
nadador Daniel Dias, maior 
medalhista paralímpico da 
história, com 24 medalhas 
em três jogos. Dessas, 14 
de ouro, sete de prata e 
três de bronze. 

Brasil
a delegação é com-

posta por 259 atletas, 163 
homens e 96 mulheres. 
Entre eles estão atletas 
sem deficiência como 
guias, calheiros, golei-
ros e timoneiros. Nunca 
uma missão brasileira 
em Jogos Paralímpicos 
no exterior foi tão grande.

A equipe de Sub-13 
do Serrano se tornou 
campeã da liga RJ, jo-
gando fora de casa, na 
última sexta-feira (20), 
com vitória sobre o Ban-
gu por 1 a 0, com gol 
de Bernardo Cherman. 
o resultado garantiu o 
título, após empate de 1 
a 1 no jogo de ida.

Com o trabalho de 
alta performance desen-
volvido nas categorias de 
base, em parceria com a 
Star Academy, o Azulão 
da Serra finalizou a com-
petição, que é uma etapa 
regional da liga Brasil de 
Futebol 2021, com os tí-
tulos nas categorias Sub 

11 e Sub 13, conquistan-
do a classificação para a 
disputa nacional.

agora, os jovens atle-
tas focam sua atenção 
para o início do Campeo-
nato Municipal organiza-
do pela liga Petropolitana 
de Desportos (lPD). Em 
amistoso realizado no 
estádio Atílio Marotti, os 
Leões da Base do Sub 11 
e Sub 13, enfrentaram o 
Projeto Bate Bola, domin-
go (22), e venceram pelo 
placar de 4 a 1 e 11 a 1.

a estreia na compe-
tição está marcada para 
o dia 5 de setembro, em 
casa, contra o Petropo-
litano FC.

Simone Biles não 
planejava que sua se-
gunda vez nas olimpía-
das se tornaria um des-
taque por conversas em 
torno de saúde mental 
entre atletas de todos os 
níveis do esporte. Mas 
ela não reclamou disso, 
muito pelo contrário, se 
mostrou mais do que 
disposta em ajudar.

a estrela da ginásti-
ca não se arrepende de 
ter desistido de parti-
cipar de cinco das seis 
finais que iria disputar 
em Tóquio por causa 
de um bloqueio mental. 
Para ela, independente 
do brilho da conquista, 

esse foi um preço pe-
queno a se pagar, para 
que outras pessoas pu-
dessem perceber que 
“está tudo bem, não 
estar bem”

“Eu não mudaria 
nada”, disse ela, que 
deixou o Japão com uma 
medalha de prata pela 
competição em equi-
pes e uma de bronze na 
individual. “Eu dei uma 
oportunidade para que 
outros atletas pudessem 
falar sobre sua saúde 
mental e seu bem-estar, 
e aprendi que você pode 
se colocar [como pes-
soa] primeiro, do que 
como atleta.”

Começam os Jogos Paralímpicos de Tóquio

 “Eu dei uma oportunidade
 para que outros atletas 

pudessem falar sobre sua saúde 
mental e seu bem-estar..."

Sub-13 do Serrano se torna 
campeão da Liga RJ

Foto: AgênciA BrAsil

Divulgação


