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Esta bela cidade de 
clima agradável se esten-
de por 110,9 km² e possui 
cerca de 12.500 habitan-
tes, conforme estimativa 
do iBGE. É cortada pelos 
Rios Preto e Piabanha. 
Situa-se a 447 metros de 
altitude e faz limite com 
os municípios de Petró-
polis, São José do vale 
do Rio Preto, Três Rios e 
Paraíba do Sul. o nome da 

Areal, um pedaço da história do Brasil

SOBRE O FEIJÃO
Quem passou pelo final 

dos anos 70, início dos 80, 
com certeza, se lembra do 
sucesso que “As Frenéticas” 
causavam. uma época em que 
a sociedade era bem diferente 
de hoje, com mulheres semi-
nuas e músicas com letras de 
duplo sentido. Hoje isso é mais 
disfarçado. Mas essa questão 
sobre sociedade machista dei-
xo para outra ocasião.

o que quero lembrar é de 
uma música que fez muito 
sucesso: “o preto que satisfaz 
(Feijão maravilha)”, que, hoje, 
só o título já seria politicamen-
te incorreto e causaria furor 
nas redes sociais. Deixo aqui 
um trecho da letra da música 
para reflexão:

“Dez entre dez brasileiros 
elegem feijão!

Puro, com pão, com arroz
com farinha ou macarrão
macarrão, macarrão!

E nessas horas que esque-
cem dos seus preconceitos

gritam que esse crioulo
é um velho amigo do peito”
Em tempos de pandemia, 

que muitos perderam seus 
postos de trabalho, que mui-
tos estão com a despensa 
vazia, tenho certeza, que ter 
o bom e velho feijão na mesa 
é muito mais fundamental do 
que qualquer outra coisa. Não 
tem como ser feliz com fome. 

Quando eu tinha uns 10 

anos tive que ler “o feijão e 
o sonho” de orígenes Lessa 
para um trabalho escolar. A 
história é sobre um pai, que 
é poeta, e vive no mundo dos 
sonhos, enquanto a mãe, que 
trabalha por um salário mise-
rável e tenta fazer com que a 
família sobreviva, tendo pelo 
menos arroz e feijão. Então 
deixo aqui meu questiona-
mento: você prefere viver 
uma alucinação ou ter feijão 
na sua mesa?

EDITORIAL

Flávia Rocha
Jornalista, amante de feijão e mãe 

da isabela
@flaviarochajornalista
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cidade surgiu devido ao 
areal que existia às mar-
gens do Rio Piabanha, 
onde hoje se encontra 
a igreja Nossa Senhora 
das Dores no centro, po-
pularmente chamado de 
“Barateza”. 

Areal possui impor-
tância regional e nacio-
nal desde os primórdios, 
pois, por muitos anos, 
fez parte do Caminho 

do ouro, explorada pela 
Coroa Portuguesa. Com 
a decadência do ouro, a 
localidade passou a re-
ceber exploradores que 
viram no plantio do café 
uma lucrativa atividade. 
Assim foram surgindo 
pequenos comércios, 
tornando-se próspera, 
pois era cortada pela 
Estrada união e indústria, 
inaugurada por D. Pedro 
ii em 1861. 

Em 1900 foi agra-
ciada com a chegada da 
Estrada de Ferro Príncipe 
Grão Pará. Em 1964 outro 
importante acontecimen-
to da história do País: o 
encontro das tropas do 
Exército de Juiz de Fora 
– MG e do Rio de Janei-
ro no centro da cidade. 
Por muito pouco houve 
um confronto. Após en-
tendimentos, as tropas 
seguiram juntas ao Rio 
de Janeiro para destituir 

o então Presidente da 
República João Goulart. 

Até o ano de 1980 
o comércio e diversas 
atividades eram movi-
mentados, porém, após 
a construção da BR-
040, os veículos foram 
desviados para fora da 
cidade, diminuindo a 
frequência dos clientes 
assíduos de outrora. 
Em 10 de abril de 1992 
o então 4º Distrito de 
Três Rios obtém sua 
emancipação e passa 
a se tornar um dos 92 
municípios do Estado do 
Rio de Janeiro.

Assim surge a cida-
de de Areal, fazendo sua 
própria história e jamais 
esquecendo seu glorioso 
passado. Até a próxima 
semana! 

* Fabiano Quixaba, 
Advogado, Radialista e 

Comunicador.

C o m e ç a m o s 
hoje a coluna “Di-
nheiro no Bolso” no 
Giro Serra. Aqui va-
mos dar dicas para 
você que está em 
busca de um novo 
emprego, pretende 
abrir o seu próprio 

negócio e quer me-
lhorar de vida.

o desemprego e 
a pandemia fizeram 
do nosso dia a dia 
uma verdadeira luta 
pela sobrevivência. 
Como está difícil 
comprar o “pão nos-

so de cada dia”.
Quer apresentar 

um bom currículo, 
fazer uma boa en-
trevista de emprego, 
tirar dúvidas sobre 
cursos profissio-
nalizantes e como 
virar empreende-

dor? Mande suas 
dúvidas, pergun-
tas e experiências 
pelo WhatsApp (24) 
99395-1146.

vamos con-
v e r s a r  a q u i 
t o d a  s e m a n a ! 
#alexandregurgel

Dinheiro no Bolso  * Por Alexandre Gurgel
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Vereadores aprovam Indicação 
que pede o PCCS da Saúde

Na última quarta-
-feira (25), foi aprovada 
na Câmara Municipal 
uma indicação Legis-
lativa de autoria dos 
vereadores Eduardo do 
Blog (Republicanos), 
Yuri Moura (PSoL) e 
Gilda Beatriz (PSD) que 
pede a atualização e 
o reajuste dos valores 
dispostos no Plano de 
Cargos, Carreiras e Sa-
lários dos Profissionais 
da Saúde Pública (PCCS 
da Saúde) de Petrópolis. 

A proposta inicial, 
protocolada na casa no 
dia 08 de abril, pelo ve-
reador jornalista Eduar-
do do Blog, foi retirada 
e reapresentada em re-
gime de urgência, junto 
dos vereadores Gilda 
Beatriz e Yuri Moura. A 
ideia permitiu a aprova-
ção, na mesma sessão, 
da indicação que pede 
o PCCS dos Agentes 
Comunitários de Saúde 
e Agentes de Combate 
as Endemias, também 
assinada pelos três 
parlamentares. 

- A categoria aguar-
da há anos por esse 
gesto político. Na ver-
dade, é uma questão 

de justiça. Agora temos 
que ir além do discurso, 
pois ações valem mais 
que palavras. Aqui de-
monstramos não ter 
vaidade, conseguimos 
unir forças por todos 
os servidores da saúde 
que lutam na linha de 
frente por todos nós em 
meio a pandemia e mui-
to antes dela -, relata 
Eduardo do Blog. Ainda 
segundo o vereador, os 
valores recebidos pelos 
profissionais da saúde 
encontram-se defasa-
dos, de forma incom-
patível com o trabalho 
prestado. 

A indicação apro-
vada será enviada ao 
Prefeito interino com o 
pedido de formação de 
um grupo de trabalho 
para a criação do plano. 

- Não é uma corrida 
de 100 metros, é uma 
maratona! Temos a edu-
cação como exemplo 
de luta. Agora é unir os 
profissionais da saúde 
por um objetivo em co-
mum, tirar o PCCS do 
papel e dar dignidade 
aos servidores -, com-
pleta o parlamentar do 
Republicanos. 

DivuLGAção

Aos sete meses 
de idade, Maria Ali-
ce foi diagnosticada 
com AME tipo1 (Atrofia 
Muscular Espinhal). De 
acordo com o institu-
to Nacional da Atrofia 
Muscular Espinhal o 
Tipo 1 é a forma in-
fantil grave. A criança 
apresenta movimentos 
fracos e necessita de 
auxílio para respirar 
(suporte de ventilação) 
normalmente antes de 
completar um ano de 
vida. Geralmente não 
conseguem sustentar o 
pescoço e não atingem 
o marco motor de sen-
tar sem apoio. Também 

Família de criança petropolitana com 
Ame tipo 1 pede ajuda para tratamento

apresentam dificuldade 
de engolir (o que resulta 
em engasgos frequen-
tes). A criança apresenta 
tremor na língua e nor-
malmente tem choro e 
tosse fracos, e, devido à 
hipotonia, é comum ficar 
na postura de “perna de 
sapinho”.

Desde o diagnóstico 
a família corre contra 
o tempo para conse-
guir  o  medicamento 
que atenua os avanços 
da doença: o Zolgens-
ma, conhecido como o 
“remédio mais caro do 
mundo”, que  custa por 
volta de 10 milhões de 
reais. A família abriu 

processo judicial contra 
a união para conseguir o 
medicamento. A perícia 
já foi feita e favorável à 
Maria Alice.

A menina está inter-
nada no HAC há 48 dias 
por causa de uma pneu-
monia. Mas a criança 

só pode ter alta com o 
suporte de um serviço 
de “Home Care”, que 
desde maio está em 
processo na justiça. 

A família faz rifas 
e campanha para ar-
recadar o máximo de 
valores para pagar o 
tratamento da Maria 
Alice que precisa de 
fisioterapia e fonoau-
diologia duas vezes 
ao dia. Além do valor 
do medicamento tam-
bém. Para ajudar basta 
doar na vakinha virtual 
https://www.vakinha.
com.br/vaquinha/ame-
-maria-alice-meiry-
-elen-amaro-rezende.

A Prefeitura de Petró-
polis entregou no último 
sábado, 28 de agosto, o 
documento de doação 
de uma rua projetada 
– mas que nunca foi 
construída – no meio da 
Feirinha de itaipava. A 
cessão do terreno para a 

Associação garante que 
o espaço continue sendo 
usado somente para as 
atividades comerciais 
e permite mais investi-
mento em infraestrutura. 
o local gera cerca de 
dois mil empregos dire-
tos e quase quatro mil 

indiretos, beneficiando 
mais de oito mil famílias 
petropolitanas.

Na Feirinha de itai-
pava são 390 estandes, 
todos ocupados para 
atividades comerciais. 
Segundo a administra-
ção da feirinha, foram 

mais de 12 anos lutando 
para que essa doação 
acontecesse. Dessa ma-
neira, será possível, entre 
outros projetos, a cons-
trução de um Centro de 
Convenções, um desejo 
antigo dos empresários 
da região.

Prefeitura de Petrópolis entrega documento de 
doação de terreno para a Feirinha de itaipava

Trabalho de recuperação nas estradas no 
Brejal e região está próximo de ser concluído 

A Prefeitura de Pe-
trópolis está próxima de 
concluir o trabalho de 
recuperação das estradas 
vicinais na zona rural do 
distrito da Posse, tota-
lizando quase 100 qui-
lômetros. Desde o início 
do ano, a Secretaria de 
obras vem se reunindo 

com o Comitê de Estradas 
do Brejal e estabelecendo 
um calendário organizado 
de serviços para melhorar 
o acesso dos moradores 
e produtores, bem como 
o escoamento da pro-
dução. A depender das 
condições climáticas, a 
previsão é de que a inter-
venção seja concluída no 
mês de setembro.

A próxima etapa in-
clui, além da Estrada do 
Sossego, a das Hortên-
sias, assim como peque-
nos trechos de algumas 
estradas da região.

Pela primeira vez, 
nos últimos quatro 
anos, todas as estra-
das vicinais do Brejal 
e do Taquaril passam 
pela recuperação

DivuLGAção

DivuLGAção
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n TRÊS RIOS

n TERESÓPOLIS

A 4ª Semana Mu-
nicipal da Juventude, 
em Areal, foi um grande 
sucesso e aconteceu de 
23 a 28 de agosto. Jo-
vens, adultos e crianças, 
participaram do evento 
Pedal da Juventude, 
que percorreu os bair-
ros Amazonas, Manoel 
Fernandes e Centro. A 
equipe da Prefeitura de 
Areal deu todo suporte 
durante o trajeto. 

Por aí * Rafael Soares

* Rafael Soares é radialista

o posto de aten-
d imento  do  Det ran/
RJ em Areal recebeu 
melhorias em sua es-
trutura na última se-
mana.  Entre  as me-
lhorias e moderniza-
ção no espaço, estão 
os novos guichês de 
atendimento e placa 
de identificação. Nos 
próximos dias, novos 
aparelhos de ar-con-
dicionado e portas de 
vidro também chega-

Três Rios confirma primeiro caso 
da variante Delta no município

os agentes da Guar-
da Civil de Teresópolis 
Luciene Carreiro e Eder 
Barreto participaram, 
entre os dias 23 e 27 
de agosto, no município 
de Guapimirim, do 1° 
Encontro Estadual de 
Guardas Municipais do 
Estado do RJ – Mulher 

Mais Segura. A atividade 
teve como tema ‘Mulher 
Mais Segura’, com foco 
principal na ‘Capacitação 
na Atuação nas Diretrizes 
da Lei Maria da Penha’.

Agentes de outros 
12 municípios também 
participaram da capaci-
tação, que teve duração 

de 40h. o objetivo do cur-
so foi instruir os agentes 
para as ocorrências rela-
cionadas à Lei Maria da 
Penha, garantindo todas 
as medidas de proteção 
para as mulheres vítimas 
de violência doméstica.

os guardas munici-
pais Carreiro e Barreto 

serão multiplicadores 
para capacitar os agen-
tes que não tiveram a 
oportunidade de estar 
presentes no curso. Eles 
irão transmitir o conhe-
cimento adquirido no 
encontro para o aprimo-
ramento desse trabalho 
junto aos moradores.

Guarda Civil de Teresópolis participa de Encontro 
Estadual com capacitação sobre a Lei Maria da Penha

o objetivo é dar cor-
po às Políticas Públicas 
voltada para a Juventu-
de, trabalhando para e 
com os jovens. Andrei 
Jovino, o novo Coor-
denador da Juventu-
de, vem desenvolvendo 
um excelente trabalho à 
frente da coordenação. 

No decorrer da se-
mana foram diversas 
atividades voltadas para 
os jovens como lives, au-
las de danças, oficinas, 
workshop de maquia-
gem e desfile, campeo-

nato de Free Fire, pedal 
da juventude, concurso 
de fotografia, aula de 
skate, capoeira e curso 
de empreendedorismo. 

A Lei da Semana 
Municipal da Juventude 
é de autoria do Prefei-
to Gutinho Bernardes 
e tem como principal 
objetivo incentivar os 
jovens, o esporte e a 
cultura, valorizando 
principalmente os ar-
tistas locais. 

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Três Rios 
confirmou o primeiro caso 
da variante Delta no mu-
nicípio. De acordo com a 
secretaria, a paciente tem 
54 anos e cumpriu isola-
mento domiciliar.

o teste de Swab Na-

sal foi feito no dia 4 de 
agosto e encaminhado 
ao Lacen, que confirmou 
o positivo para a varian-
te Delta.

A secretaria de Saúde 
ainda informou que as 
testagens em massa irão 
continuar, possibilitando 

assim, uma 
m e l h o r 
análise do 
c e n á r i o 
epidemio-
lógico mu-
nicipal para controlar o 
avanço da transmissão.

Posto do Detran de Areal recebe melhorias
n AREAL

rão à unidade.
Entre os serviços 

d i s p o n í v e i s  p a r a  a 
população estão co-
municação de venda, 
identidade e vistoria 
itinerante (uma vez por 
mês).

o posto está loca-
lizado na Av. Amaral 
Peixoto, n° 816, lojas 
4,5 e 6, no Centro. o 
funcionamento é  de 
segunda à sexta-feira, 
das 08h às 17h.

DivuLGAção

DivuLGAção
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Cinco, entre os princi-
pais nomes da política pe-
tropolitana fogem da lista 
de políticos poderosos que 
orbitam os palácios Sérgio 
Fadel e o Palácio Amarelo 
nos últimos 20 anos. 

Eduardo do Blog, Yuri 
Moura e Domingos Galan-
te, além de expressivas vo-
tações, tem grande espaço 
e influência nas mídias 
sociais. Já Fred Procópio 
e Hingo Hammes, apesar 
de pouca atuação nas re-
des, obtiveram expressivas 
votações e ocupam atual-
mente, respectivamente, 
os cargos mais impor-
tantes do legislativo e do 
executivo. 

Para uma cidade acos-
tumada a repetir “figuri-
nhas” como Leandro Sam-
paio, Rubens Bomtempo, 
Paulo Mustrangi e Bernar-
do Rossi, surgem no cená-
rio político nomes novos, 
crescendo exponencial-

AS NOVAS CARAS DO PODER
mente, de fato, a partir de 
2018. Conheça um pouco 
mais sobre a atuação de 
cada um: 

l Yuri Moura (PSOL) é um 
legítimo representante da 
esquerda com raízes nos 
movimentos sociais, traba-
lhos na educação popular e, 
como dizem os mais jovens, 
“linkado” aos sindicatos e 
grupos de trabalhadores em 
diversas frentes. Em 2018 
o professor conquistou ex-
pressivos 12.623 votos para 
deputado estadual sendo 
eleito em 2020 como o 
vereador mais votado com 
3.742 votos. 

l Jornalista Eduardo do 
Blog (Republicanos), tam-
bém disputou uma vaga na 
Alerj em 2018 conquistan-
do 5.431 votos e foi eleito 
em 2020 como terceiro 
parlamentar mais votado 
conquistando 2.776 votos. 

Político petropolitano com 
mais número de seguidores 
atualmente no Facebook, 
mais de 58 mil e mais de 
20 mil seguidores no ins-
tagram, o vereador tem 
forte atuação na saúde, 
na defesa dos servidores 
públicos – sendo autor da 
proposta do PCCS da Saúde 
e contratados por RPA, sen-
do autor da indicação que 
pede a contratação desses 
profissionais. Polêmico, 
Eduardo do Blog defende 
publicamente a intervenção 
e nova licitação para todas 
as empresas de ônibus 
do município como forma 
de melhorar a situação do 
transporte público e au-
mentar a oferta de linhas.

l Fred Procópio (PL), 
eleito em 2020 com 2.037, 
assumiu a vice-presidência 
da Câmara de vereado-
res após Hingo Hammes, 
titular da cadeira, chegar 

ao comando do executivo 
como prefeito interino. Ex-
-secretário de Meio Am-
biente, com forte atuação 
na área, o legislador in-
veste também em pautas 
técnicas como a revisão 
do código de obras e de 
processos administrativos 
do município, sem deixar 
de lado sua atuação ao 
lado do prefeito Hingo 
Hammes. Fred Procópio é 
considerado, nos bastido-
res, como “o 02”, devido à 
proximidade e influência 
junto ao governo interino.  

l Hingo Hammes (Demo-
cratas), pense uma pessoa 
com estrela? Hingo Ham-
mes foi além: vereador 

suplente, presidente da 
Câmara Municipal como 
suplente e eleito prefeito 
interino. Foi sorte? Não 
mesmo! Quarto vereador 
mais votado com 2.617 
votos, o atual prefeito 
ocupou o comando da 
Secretaria de Esportes, 
foi vereador e presidente 
da Câmara em um dos 
períodos mais conturba-
dos da história, construiu 
sua imagem, foi reelei-
to apoiando um governo 
derrotado nas urnas, con-
seguiu ser reconduzido a 
cadeira de presidente de 
forma legítima e, com isso, 
sentou interinamente na 
cadeira mais cobiçada nas 
terras de Pedro ii. Alguém 

duvida que Hingo Hammes 
vai buscar ser efetivado 
com todas as suas forças? 

l Domingos Protetor 
(PSC), eleito com 2.560 
votos tendo a defesa dos 
animais como principal 
bandeira, o Galante vice-
-líder do governo interino 
da Câmara Municipal é, 
sem dúvidas, o mais elo-
quente defensor e aliado de 
Hingo Hammes. Presidente 
da Comissão de Meio Am-
biente, Defesa Civil e Pro-
teção Animal tem também 
forte atuação na região do 
Bingen, e defende ações 
para o aquecimento do 
Polo de Modas do Bingen 
e o Polo Moveleiro.

isso aí pessoal, se liga!
Estamos passando por uma crise hídrica nacional e existe a 

possibilidade de, pela falta de chuva, ficarmos sem água.
vamos tomar banho mais curtos, na hora de escovar os dentes 

manter sempre a torneira fechada enquanto não a estiver usando, 
vamos segurar um pouco na hora de lavar o carro. vamos evitar 
lavar a calçada com mangueira.

Lembrando que todos podemos passar por isso a qualquer 
instante, precisamos apenas de compreensão e da ajuda de todos.

 * Por Felipe Teixeira
    Repórter do Giro

Economize água
DivuLGAção
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Débora Reis lança clipe de 
"Vem Com o Peso da Tua Glória"

o que é isso, companheiro?
Tenho te visto tão triste 
Tanta dor no teu semblante 
Com pensamentos pesados 
Como se viver fosse um fardo 
E a alegria, obrigação 

Que tive que perguntar
o que é isso, companheiro?
vê a vastidão do mar 

E a infinitude do céu 
Tem tanta onda a pular
Tanta estrela pra contar
A vida é um carrossel 
A girar, a girar, a girar
um dia a gente se perde
Noutro leva o troféu.
o que é isso, companheiro?
Nada definido está 
Se hoje a escuridão 

Pode tomar todo o ar
o amanhã tem esperança
o amanhã - perseverança 
Que devemos cultuar

o que é isso, companheiro?
A tempestade vai passar 
E vai caber um mundo inteiro
Quando a gente se abraçar!*Catarina Maul é produtora e gestora cul-

tural, escritora, editora da Bem Cultural.

O que é isso, companheiro?
Intensa  * Por Catarina Maul

Lucas Selfie é a nova aposta 
da Record como apresentador

A cantora gospel pe-
tropolitana, Débora Reis, 
lançou na última semana 
o seu novo clipe “vem Com 
o Peso Da Tua Glória. A 
música está disponível em 
todas as plataformas de 
streaming.

“Gente lindaaaa, meu 
coração está explodindo de 
felicidade pelo lançamento 

de ‘vem com o Peso da 
tua Glória’. Meu desejo é 
que esta canção venha de 
encontro ao seu coração e 
que através dessa canção e 
ministração o Espírito San-
to te transforme de dentro 
pra fora, te enchendo com 
sua glória”, compartilhou a 
cantora nas suas redes so-
ciais no dia do lançamento.

Atualmente partici-
pando do "ilha Record", 
Lucas Selfie, foi definido 
como apresentador mul-
tiplataforma da emissora 
carioca e irá assumir o 
comando do "Cabine de 
Descompressão" e "Live 
do Eliminado", a partir de 
setembro, com a estreia 
de "A Fazenda 13".

o participante da 
"ilha" irá dividir a apre-
sentação com Lidi Lis-
boa. os dois são amigos 
desde o ano passado, 

quando ficaram confi-
nados em "A Fazenda". o 
momento marca a volta 
do YouTuber ao coman-
do de uma atração fora 
da web.

Lucas Selfie fez car-
reira na televisão sur-
gindo no programa "Pâ-
nico na Band". Ao fim 
do programa na Band, 
ele continuou no quadro 
de apresentadores da 
emissora no progra-
ma "Só Risos", onde se 
consolidou.

Museu Casa de Santos Dumont
 será reaberto no sábado (04)

o Museu Casa de Santos Du-
mont será reaberto para visitação 
no próximo sábado, 4 de setembro, 
após passar por manutenção. Na 
reabertura, além das melhorias, 
os visitantes terão uma novidade, 
já que a entrada poderá ser paga 
com cartão de crédito ou de débito.

o museu não passava por 
grandes obras desde 2012 e es-

tava fechado desde o dia 23 de 
agosto para pintura e reparos na 
parte administrativa.

Construído em 1918 para ser 
a moradia de Santos Dumont, o 
museu tem aparência de um lu-
gar especial. o lugar conta com 
acervo de objetos, livros, cartas 
e mobiliário que pertenceram ao 
inventor.

DivuLGAção
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do 1 suíte), ampla co-
zinha, banheiro social, 
área de serviço e ga-
ragem. Após o ponto 
final do bairro Cas-
trioto. R$ 1.100,00 /
mês. WhatsApp: (24) 
98848-4638. Fábio 
Lima (Creci j.3941)

Serviços de refor-
mas e construções 
em geral, a partir 
de R$ 100,00 a diá-
ria ou empreitada. 
orçamento atra-
vés do WhatsApp: 
(24) 99836-1726.

PETRÔ EMPÓRio
Na PETRÔ EMPÓ-
Rio você encontra 
vinhos nacionais e 
importados, cerve-

Terreno 11/10 na 
Av. Gen. Marciano 
Magalhães, no Mo-
rin, em Petrópolis. 
Entrada + parcelas 
fixas de R$ 1.000/
mês. WhatsApp: (24) 
99236 3402. Aceito 
carro ou parte em di-
nheiro como entrada.

vendo duas casas, 
uma pronta e ou-
tra faltando acaba-
mento. Localizada 
há três minutos do 
Centro de Santa Cruz 
da Serra, em Duque 
de Caxias. valor: R$ 
160 mil. WhatsA-
pp: 98243-2755 ou 
99148-4164.

Ótimo terreno, no 
nível da rua, dentro 
de LoTEAMENTo 
sem taxas. Loca-

lizado à 5 km do 
Centro da cidade 
de Teresópolis, RJ. 
WhatsApp:  (21) 
96855-2056.

Casa, tipo aparta-
mento, 2 quartos, 
sala, cozinha, ba-
nheiro e área co-
berta. Ensolarada e 
próximo ao ponto 
de ônibus. Locali-
zada na Rua Antô-
nio Soares Pinto, à 
500 metros da Rua 
Teresa. Fiador, cau-
ção ou seguro fian-
ça. WhatsApp: (24) 
98146-6912.

Excelente casa no 
bairro Castrioto, toda 
reformada, varanda, 
sala, 3 quartos (sen-

GOL / ANO 89
Gol, ano 1989, bá-
sico, Hatchback, 
1.6, gasolina, 180 
Mil km rodados. 2 
anos a pagar, reci-
bo na mão. Precisa 
de reparo no fundo. 
R$ 3.500,00. Aceito 
troca. Petrópolis. 
WhatsApp: (24) 
99296-0987.

Antecipe-se ao su-
per lançamento no 
Bingen. Aconchego 
Residência Clube! 
Apartamentos na 
planta com 2 quar-
tos. informações 
através do What-
sApp: (24) 99228-
8539. CRECi 40.829

jas artesanais, re-
frigerantes, sucos, 
congelados, bombo-
niere, e muito mais! 
vem aqui conhecer! 
Rua Teresa, 658, Alto 
da Serra. Contatos: 
(24) 98849-7920 e 
(24) 2246-5942.

Fast Pizza admite 
rapazes maiores de 
18 anos para cargo 
de montador de pi-
zza (com experiên-
cia comprovada) 
e moças maiores 
de 21 anos, para 
o cargo de aten-
dente, com Ensino 
Médio completo e 
noções de informá-
tica, que residam 
em Nogueira ou 
bairros próximos. 
interessados enviar 
currículo com foto 

para: comercial.fas-
tpizza@gmail.com.

Precisamos de mo-
torista com disponi-
bilidade de horário 
de segunda à sá-
bado. Carteira assi-
nada. Responsável, 
comprometido, or-
ganizado, pontual. 
Preferência por 
quem more perto de 
itaipava. interessa-
dos enviar currículo 
para locarederme@
gmail.com. Coloca 
no assunto como 
MoToRiSTA.

VAGA PARA COM-
PRADOR - Respon-
sável pelo controle, 
acompanhamento 
e execução das ati-
vidades relaciona-
das à negociação e 

CARROS

IMÓVEL - VENDA

NEGÓCIOS

IMÓVEL - ALUGUEL

EMPREGOS

compra de produ-
tos. Acompanha-
mento do fluxo de 
entregas, devolução 
e troca de mercado-
rias. Relacionamen-
to com fornecedo-
res. Requisitos da 
vaga: ser comuni-
cativo, ter facilidade 
de relacionamento e 
habilidade em ne-
gociações. Expe-
riência mínima de 
3 anos na função, 
em segmento de 
varejo. Graduação 
em Administração, 
Logística ou áreas 
af ins.  Desejável 
conhecimento do 
sistema Solidcon.  
Local de trabalho: 
itaipava. Envie seu 
currículo para: cur-
rículo.valleju@val-
leju.com.br.
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Petrópolis foi re-
presentado no Cam-
peonato Brasileiro 
Juvenil e Pré-infantil 
na Ginástica Artística, 
que está acontecendo 
em São Bernardo do 
Campo, em São Pau-
lo. A atleta Ana Paula 
Baptista, de apenas 
9 anos, moradora do 
Cascatinha, se tornou 
campeã brasileira na 
categoria de 9 ou 10 
anos.

Nas redes sociais, 
ela fez questão de 
agradecer ao apoio da 

Orgulho de Petrópolis! 
Ana Paula Baptista se torna campeã 

brasileira de ginástica artística
treinadora, Georgette 
vidor e nos comen-
tários da postagem, 
recebeu o carinho de 
atletas e ex-atletas, 
como os irmão Diego 
e Daniele Hypólito.

A ginasta, que co-
meçou a praticar o 
esporte no SESi Pe-
trópolis, compete pelo 
Time Flamengo e é 
liderada por Georgette 
vidor. o Rubro-Negro 
teve diversos com-
petidores participan-
do das olimpíadas 
de Tóquio 2020, entre 

eles, Rebeca Andrade 
e isaquias Queiroz, 
que ganharam meda-
lhas na Ginástica Ar-

tística e na Canoagem, 
respectivamente. 

o Mais Querido já 
se consagrou cam-
peão nas categorias 
Juvenil Feminino por 
equipe e Juvenil in-
dividual Geral, com a 
atleta Maria Heloísa. 
Além disso, o grupo 
também colecionou 
o segundo lugar com 
Hellen Benevides, vi-
ce-campeã Brasileira 
Juvenil individual Ge-
ral, e com o atleta Ma-
theus Jorge, no indivi-
dual geral masculino.

o petropolitano 
Henrique Avancini, 
maior nome do ci-
clismo MTB brasi-
leiro, conquistou a 
medalha de prata no 
Short Track do Cam-
peonato Mundial de 
Ciclismo, na última 
quinta-feira (26), no 
vale de val di Sole, 
na itália. Essa foi a 
primeira disputa de 
título do brasileiro 
desde que partici-
pou da olimpíada 
de Tóquio. o ciclis-
ta fez um tempo de 
19min32s, chegan-
do atrás apenas de 
Christopher Blevins, 
dos Estados uni-

Petropolitano Henrique Avancini conquista 
a prata no Campeonato Mundial de Ciclismo

dos, que ficou com o 
ouro com 19min30s. 
o alemão Maximilian 
Brandl, fechou o pó-
dio com os mesmos 
19min32s do repre-
sentante nacional.

– Esse resulta-
do representa muito 
para mim. Não está 
sendo um ano fácil 
e chegar bem numa 
competição de nível 
mundial é algo para 
ser comemorado. Re-
conheço a qualidade 
do Blevins, que é um 
cara muito bom e me 
sinto feliz por estar na 
foto do pódio numa 
prova tão importante 
como essa. Foi um 

show de altíssimo 
nível – disse Avancini.

Competindo na 
bateria 2 da elimina-
tória, Henrique avan-
çou com a segun-
da melhor posição e 

tempo de 20min19s, 
atrás apenas do 
neozelandês Anton 
Cooper, que cruzou 
a linha de chega-
da dois segundos 
antes.
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