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uma das lembranças mais 
fortes que eu tenho de quando 
eu era criança é do desespero 
das pessoas dentro dos su-
permercados. A gente pegava 
uma lata de óleo na prateleira 
e quando passava pelo caixa, o 
preço estava maior. isso, quan-
do tinha o que comprar, pois 
as prateleiras viviam vazias. 
os jornais só falavam sobre 

a carestia. você conhece esta 
palavra?

De acordo com o Dicioná-
rio Michaelis, carestia significa: 
falta ou escassez de gêneros 
alimentícios ou de certo pro-
duto; encarecimento do custo 
de vida e ainda preço elevado, 
superior ao valor real. Era isso 
que as famílias viviam: a in-
certeza de conseguir colocar 
o que comer na mesa.

Dia desses fui ao mercado 
e tomei um susto. vi pescoço 

e pé de galinha para vender. E 
o quilo custava mais de absur-
dos R$10,00. Não via isso para 
vender desde que a inflação 
era assustadora. olha a que 
ponto a qualidade de vida do 
brasileiro chegou. impossível 
um trabalhador, que vive de 
salário-mínimo, pagar aluguel, 
água, luz, gás e se alimentar com 
dignidade.

E ainda temos que lidar 
com essa bipolarização polí-
tica que não nos leva à lugar 

nenhum. Como diria a famosa 
música do Titãs “a gente não 
quer só comida, a gente quer 
comida, diversão e arte”. Eu 
tento ser uma pessoa posi-
tiva, tento acreditar em dias 
melhores. Mas confesso que o 
desânimo tem batido forte aqui.

Que as pessoas tenham 
dignidade, qualidade de vida, 
comida na mesa, quero muito 
acreditar num mundo melhor. 
Mas a cada dia é um 7X1 dife-
rente, que Deus olhe por nós.

EDITORIAL

Flávia Rocha, eterna otimista e 
mãe da isabela

@flaviarochajornalista
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Areal vem se desta-
cando no ceanário Regio-
nal e Estadual após recen-
temente receber o título 
de Cidade da uva através 
da Lei nº 9.388/2021, 
sancionada em 02 de 
setembro próximo. Esse 
importante ponta pé ini-
cial reacendeu no muni-
cípio algo há muitos anos 

adormecido: sua vocação 
turística. 

A cidade conta com 
um novo Conselho de 
Turismo que atua desde 
julho de 2021 em várias 
frentes. o Colegiado vem 
sendo conduzido com 
maestria pelo seu presi-
dente, o empresário Gla-
dstone José dos Santos 
Junior, bem como pela 

excelente e muito compe-
tente Secretária de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Turismo, Alice Silva Pe-
reira Hagge. 

Em apenas três me-
ses de muito trabalho 
o CoMTuR já se reuniu 
em diversos momentos e 
providenciaram o inven-
tário de bens históricos, 
bem como outros locais 

que podem se tornar fu-
turas atrações turísticas, 
além do levantamento e 
cadastramento de ba-
res, restaurantes, hotéis, 
pousadas e afins. Impor-
tante destacar que todas 
as ações do CoMTuR 
estão amplamente divul-
gadas no Diário Oficial 
do município, mostrando 
que a transparência é 
primordial nos trabalhos 
realizados. Em breve 
Areal fará parte de um 
seleto grupo de cida-
des que movimentam 
a economia do interior 
trazendo desenvolvi-
mento e bem-estar para 
a população. 

* Fabiano Quixaba, 
Advogado, Radialista e 

Comunicador.

Falando de Areal * Por Fabiano Quixaba

SOBRE A 
CARESTIA

Fala pessoal, tudo bem?
Essa semana a maioria das reclamações é sobre a ilumi-

nação pública, que está péssima. uma nova empresa pegou 
a licitação tem pouco mais de um mês.

vamos acreditar que nesse começo, por conta da alta 
demanda esteja difícil e esperar que na próxima edição deste 
jornal esteja melhor a situação nos bairros.

Não podemos é ficar sempre no "acabei de chegar e estou 
resolvendo"!

 * Por Felipe Teixeira
    Repórter do Giro

DivulGAção
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vereador quer símbolo do 
Transtorno do Espectro 

Autista em placas de 
atendimento prioritário

A Câmara Municipal 
aprovou, em segunda 
discussão, o Projeto de 
lei que obriga estabele-
cimentos como super-
mercados, bancos, far-
mácias, bares, restau-
rantes, lojas em geral e 
ônibus a colocarem nas 
placas de atendimento 
prioritário, o símbolo 
mundial da conscienti-
zação do transtorno do 
espectro autista (TEA). 
A autoria da proposta é 
do vereador Eduardo do 
Blog (REP).

- Esse projeto é 
parte de um plano de 
conscientização da po-
pulação, uma vez que 
familiares e acompa-
nhantes de pessoas 
autistas, geralmente, 
não sabem do direito 
de integrarem as filas 

preferenciais -, explica 
o vereador.

A  l e i  F e d e r a l 
12.764/18 estabelece 
que as pessoas com 
autismo sejam consi-
deradas com deficiência 
para todos os efeitos 
legais. 

“Recebi a ideia des-
se projeto durante meus 
tempos de Rádio Estra-
da, da Patrícia Faria que 
é mãe de dois meninos 
autistas, e que já enfren-
tou muito preconceito, 
porque o autismo não é 
visível, as pessoas não 
conseguem reconhe-
cer quando a criança 
pertence ao espectro, 
então não sabem como 
tratar. Nosso projeto 
garante que as pes-
soas com TEA recebam 
atendimento prioritá-
rio da mesma manei-
ra que qualquer outra 
pessoa caracterizada 
com deficiência”, finali-
za Eduardo.

o projeto segue para 
apreciação do Executivo 
Municipal.

A Lei estabelece 
que pessoas com 
autismo sejam con-
sideradas com defi-
ciência para todos 
os efeitos legais

Falta de conservação na Servidão João 
Batista Maul dificulta passagem de pedestres

Promover saúde 
através da atividade fí-
sica de forma gratuita 
à população. Esse é o 
objetivo da Academia 
da Saúde, programa que 
está presente em quatro 
locais da cidade de Pe-
trópolis: Parque Creme-
rie, Parque de itaipava, 
Castelo São Manoel e 
vale do Carangola. As 
atividades oferecidas 
nestes locais são gratui-
tas e abertas ao público. 
A Academia da Saúde 
oferece atividades como 
fisioterapia, ginástica, 
alongamento, yoga, me-
ditação, caminhada, hi-
droginástica, bio pilates 
e terapias alternativas 
como acupuntura, shiat-

A Servidão João Ba-
tista Maul, que liga a 
Rua Teresa à Rua Nel-
son Sá Earp, apresenta 
inúmeros problemas 
que dificultam a vida 
dos pedestres que pas-
sam ali diariamente. A 
escadaria da servidão 
tem vários buracos, os 
degraus são desnive-
lados, alguns até que-
brados, conta com um 
corrimão instável e o 
local é mal iluminado à 
noite, o que causa inse-
gurança nos pedestres.

u m a  m u l h e r  q u e 

passa diariamente pelo 
local, e que preferiu não 
ser identificada, afir-
mou que não se sente 
segura: “A falta de ilu-
minação faz eu sentir 
mui to  medo sempre 
que estou voltando do 
trabalho. Além disso, 
os degraus pequenos 
e  com buracos de i-
xam a escada muito 
perigosa.”

Em nota, a Prefei-
tura de Petrópolis afir-
mou que irá enviar uma 
equipe ao local para 
realizar uma vistoria.

Academia da Saúde oferece atividade física gratuita 
à população em quatro locais de Petrópolis

su e fitoterapia. A ação é 
oferecida pela Prefeitura 
de Petrópolis, por meio da 
Secretaria de Saúde.

o programa trabalha 
com o intuito de inserir as 
atividades físicas dentro 

do sistema público de 
saúde. Com infraestrutura 
de qualidade, abordagem 
multidisciplinar e seguin-
do os protocolos atuais, 
os exercícios são indica-
dos para portadores de 

Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) 
oriundas de perfis se-
dentários, obesos, com 
hipertensão arterial e 
diabetes tipo i e ii.

Para informações 
de dias e horários das 
aulas, o telefone para 
contato é (24) 2233-
8852. A Academia da 
Saúde do Castelo São 
Manoel fica próximo 
ao Posto de Saúde do 
bairro, assim como a 
do vale do Carango-
la, localizado junto à 
unidade de Saúde da 
área. As atividades nos 
Parques Municipais de 
itaipava e do Cremerie 
são realizadas no inte-
rior dos parques.

A Prefeitura de Pe-
trópolis divulgou o ca-
lendário de vacinação 
antirrábica animal. Até 
o fim do ano, a ação 
vai ocorrer em quatro 
sábados, em diferentes 
pontos do município. Ao 
todo, 9.823 animais já 
foram vacinados, sen-

do 7.687 cães e 2.136 
gatos, o que representa 
mais de 80% do espera-
do até o momento nos 
lugares em que a cam-
panha esteve presente. 
o evento é promovido 
pela Coordenadoria de 
vigilância Ambiental do 
Departamento de vi-

gilância de Saúde. No 
próximo sábado (11), as 
vacinas serão aplicadas 
em Araras, itaipava e 
vale do Carangola. No 
dia 11 de setembro, a 
vacinação será realizada 
em Araras, itaipava e vale 
do Carangola. No dia 25 
do mesmo mês, a vacina 

será aplicada na região 
de Nogueira, Corrêas, Sa-
mambaia, Retiro, Mosela, 
Bingen e Carangola.

A Coordenadoria de 
vigilância Ambiental res-
salta que, para a vaci-
nação, os cães e gatos 
devem ter a partir de três 
meses de idade

Prefeitura divulga calendário de vacinação antirrábica animal

DivulGAção

DivulGAção

DivulGAção

o feriado da inde-
pendência do Brasil foi 
marcado por uma série 
de protestos no país. 
Em Petrópolis, mani-
festantes se dividiram 

no Centro Histórico 
com protestos a favor 
e contra o governo do 
presidente Jair Bolso-
naro, nas praças Dom 
Pedro e liberdade.

Petrópolis teve atos a favor 
e contra Bolsonaro
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n TRÊS RIOS

Por aí * Rafael Soares

* Rafael Soares é radialista

DivulGAção

A Camerata de vio-
lões Arealense sob a re-
gência do idealizador, 
Marcelo Almeida, e a con-
vite da Secretária de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Estado do Rio de Ja-
neiro, Daniele Barros, se 
apresentou pela primeira 
vez no Rio de Janeiro, 
no Teatro imperator, em 
junho deste ano. inclusive 

foram os primeiros artistas 
do município de Areal a se 
apresentarem no consa-
grado Centro Cultural João 
Nogueira que já recebeu 
inúmeros artistas nacionais 
e internacionais, perante 
um público formado pelos 
gestores culturais e secre-
tários dos 92 municípios.

A apresentação é o re-
sultado de reconhecimento 

da Camerata Arealense 
que vem ganhando a nível 
estadual após ter sido 
contemplada nos editais 
"Cultura Presente nas Re-
des " e "Retomada Cultu-
ral " ambos da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa do Estado do Rio 
de Janeiro.

A Prefeitura de Areal 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
Cidadania e Habitação in-
formou aos contribuintes 
que eles têm até novem-
bro de 2021 para realizar o 

recadastramento referen-
te ao aluguel social. 

o recadastramento é 
feito de 6 em 6 meses, 
sendo a data limite 30 de 
novembro de 2021. 

Para realizar o reca-

dastramento, basta agen-
dar o atendimento no 
CRAS Centro ou Amazonas, 
através dos telefones (24) 
2257-2902 / 2257-2025, 
portando CPF, RG e com-
provante de residência. 

A Prefeitura de Três 
Rios, através da Secreta-
ria de Assistência Social 
e Direitos Humanos, es-
tabeleceu uma linha de 
comunicação com a Firjan 
SENAi para divulgação de 
vagas gratuitas em cursos 
profissionalizantes. O ob-
jetivo é gerar oportunida-
des e ampliar as chances 
de empregabilidade de 
pessoas em situação de 

vulnerabilidade social.
Somente em julho, 

cerca de 50 pessoas já 
foram encaminhadas 
pelo governo municipal 
e inscritas nos cursos 
de informática, operador 
de Movimentação e Ar-
mazenagem de Material, 
Pedreiro, Bombeiro Hi-
dráulico, Técnico em lo-
gística, Técnico em Au-
tomação e Programação.

Através do programa 
Acessuas Trabalho, a 
Prefeitura de Três Rios 
vem buscando a autono-
mia das famílias usuárias 
da Política de Assistência 
Social por meio da inte-
gração ao mundo do tra-
balho. A Secretaria de As-
sistência Social e Direitos 
Humanos está adotando 
ações de inclusão Produ-
tiva, que compreendem a 

qualificação técnico-pro-
fissional; a intermediação 
pública de mão de obra; o 
apoio ao microempreen-
dedor individual e à eco-
nomia solidária; o acesso 
a direitos sociais relativas 
ao trabalho; a articula-
ção com comerciantes 
e empresários locais 
para mapeamento e 
fomento de oportuni-
dades; entre outras.

Três Rios encaminha cerca de 50 pessoas em 
situação de vulnerabilidade para cursos no SENAI

Atenção beneficiários do aluguel social de areal
n AREAL

n TERESÓPOLIS

A Prefe i tura ,  por 
meio da Secretaria M. 
de Trabalho, Emprego 
e Economia Solidária, 
divulgou a programação 
de setembro da Casa do 
Trabalhador, instalada no 
bairro de São Pedro. As 
ações serão promovidas 
em parceria com o insti-
tuto Beneficente Batista 
Monte Hermom, Funda-
ção leão Xiii e secreta-
rias de Cultura, Turismo 
e dos Direitos da Mulher. 
Entre as atividades, to-
das gratuitas, cursos de 
inglês, artesanato, Jazz, 
entre outros, emissão de 
documentos, cadastro e 
entrevista para vagas de 
emprego (Feirão Empre-
ga Terê), formação e qua-
lificação do trabalhador e 
atendimento psicológico.

A Casa do Trabalha-
dor de Teresópolis foi 
inaugurada pelo Pre-
feito vinicius Claussen 

Prefeitura divulga programação de 
setembro da Casa do Trabalhador

e o governador Cláudio 
Castro durante as ativi-
dades da programação 
do aniversário de 130 
anos de emancipação do 
município, em julho deste 
ano. o espaço é mais 
uma ação integrante do 
Programa Estratégico de 
Recuperação Econômica 
e Geração de Emprego 
– ‘Pra Cima Terê’, da 
Prefeitura em parceria 
com o Governo do Esta-
do do Rio de Janeiro e a 
Secretaria de Trabalho e 
Renda – Setrab. Oferece 

preparação, formação e 
qualificação da popula-
ção para o mercado de 
trabalho, gerando empre-
go e renda.  

inscrições e informações
www.teresopolis.rj.gov.
br/portal-do-trabalhador
SINE Teresópolis: Av. 
Feliciano Sodré, 675 
– Várzea
Casa do Trabalhador: Rua 
Luiz Noguet Junior, 100 – 
São Pedro
Telefone: (21) 2742-3352 
Ramal: 258

ANUNCIE 
AQUI

99300-8000
(24)

DivulGAção

DivulGAção
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Lixo é luxo! Cada 
vez mais precisamos 
aproveitar e reapro-
veitar as coisas. o 
desperdício de re-
cursos não cabe no 
mundo da sustenta-
bilidade ambiental.

o  e x - c a t a d o r 
de latinhas Geraldo 
Rufino é atualmente 
o empresário mais 
bem sucedido no se-
tor de reciclagem de 
caminhões da Amé-

rica latina. Enfrentou 
diversas barreiras em 
sua vida pessoal e 
profissional. Persis-
tiu e venceu.

Existem várias 
formas de colocar 
dinheiro no bolso 
trabalhando com re-
ciclagem e criando 
produtos sustentá-
veis. Sejam sacolas, 
artesanato, roupas 
e um monte de ou-
tros produtos. Basta 

soltar a criatividade. 
Como eu disse, lixo 
é luxo, reciclagem é 
dinheiro.

você vai encon-
trar nas redes sociais 
vários cursos online 
gratuitos. Comece 
hoje a mudar sua 
vida.

M a n d e  s u a s 
dúvidas,  pergun-
tas e experiências 
pelo WhatsApp (24) 
99395-1146.

Dinheiro no Bolso  * Por Alexandre Gurgel

DivulGAção

SUPLENTES AINDA QUEREM 23 CADEIRAS NA CÂMARA
um grupo de suplentes ainda sonha com o aumento do número de cadeiras 

na Câmara Municipal de Petrópolis. Derrotados nas urnas, pertinho da linha de 
chegada, o grupo já tentou um mandato de segurança que não foi acolhido, no 
entanto, o processo segue tramitando trazendo esperança aos corações dos 
possíveis parlamentares.

SEM AUMENTO DE GASTOS  
Nas redes sociais muitos criticam a ideia acreditando que o aumento de cadeiras 

acarretaria em mais custos aos cofres públicos. Na verdade, a despesa do Poder legis-
lativo continuaria a mesma (5% de parte do orçamento do município), de acordo com 
o art. 29-A da Constituição Federal. Mas com, 21 ou 23, haveria menos dinheiro para 
assessores, carros, eventos, viagens, terceirizações que levam milhares de reais etc e tal! 

COMO SERIA COM 21?
Com 21 vereadores, 

a Câmara poderia contar 
também com Justino do 
RX (MDB), Pastor Antô-
nio Brito (Republicanos), 
Bernardo Sabrá (PSC), 
Léo França (PSB), Tiago 
Leite (PROS) e Maurinho 
Branco (DEM). Vale res-
saltar que o número de 
vagas está relacionado 
a quantidade de habitan-
tes. A Câmara de Petró-
polis poderia ter até 23 
vereadores. Ainda assim, 
os gastos não mudariam.

HINGO AINDA 
É O 02

E nos bastidores 
começam os burburi-
nhos sobre números, 
não oficiais, claro, uti-
lizados por caciques 
da política estadual e 
municipal para avaliar 
o cenário e entender 
onde e quando inves-
tir. Por aqui, cresce 
o coro para que Ber-
nardo Rossi volte ao 
cenário com a sua cla-
ra aproximação com 
Eduardo Paes, prefeito 
do Rio, agora no co-
mando do PSD, o que 
pode trazer para perto 
ou excluir de vez o 
teacher leandro Aze-
vedo. Qualquer opção 
fortalece Rossi que, 
por enquanto, não quer 
ouvir falar em prefei-
tura e já trabalha para 
voltar a Alerj em 22. 
No entanto, se Rossi 
levantar a mão, dizem 
lá no Rio entre os caci-
ques, a vez é dele. 

WALKOVER
W.O. ou Walkover, talvez seja mesmo a grande 

chance do interino Hingo Hammes manter a cadeira 
já que comunicação e articulação política não são 
pontos fortes do seu governo, seguir o exemplo de 
Cláudio Castro no Estado, dividindo o governo entre 
aliados e possíveis adversários, talvez seja a melhor 
e mais segura estratégia. Dizem as “más línguas”, 
que nesse passo, apenas uma possível candidatura 
de Luciane Bomtempo, em caso de eleições suple-
mentares, realmente assustaria.  

HINGO E CASTRO = ROSSI E PAES

o prefeito interino Hingo Hammes é só apego 
ao novo governador Cláudio Castro. Por outro lado, 
Bernardo Rossi, que também é “chegado” de Castro, 
tem outro grande amigo e aliado, Eduardo Paes, 
cacique do PSD de um certo teacher que está cada 
dia mais longe da possibilidade de disputar a eleição 
suplementar. Isso se e quando acontecer! 

DivulGAção

DivulGAção
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Volta do ABBA após 40 anos 
bate recordes na web

Record já 
tem data para 
encerramento 
das gravações 
de “Gênesis”

Após um longo tempo 
entre Brasil e Marrocos, 
as gravações de “Gêne-
sis” estão em contagem 
regressiva nos estúdios 
da Casablanca no Rio de 
Janeiro. De acordo com 
informações da equipe, 
os trabalhos devem pros-
segui r  a té  o  d ia  15  de 
s e t e m b ro .  At u a l m e n t e , 
a  Record exibe o iníc io 
da última fase da super-
produção, José do Egito, 
com Juliano laham sendo 
protagonista.

vice-líder da audiência 
em quase todo o país, “Gê-
nesis” começou a ser rea-
lizada antes da pandemia, 
mas a exemplo de outras 
novelas, foi obrigada a in-
terromper suas gravações.

“Gênesis” será subs-
tituída por “Reis”, que co-
meça a ser gravada em 
novembro.

Sucesso nos anos 
de 1970, o grupo sueco 
ABBA vem quebrando 
recordes na web desde 
que anunciou novo 
álbum depois de um 
jejum de quatro déca-
das e ainda um show 
especial com direito a 
muita tecnologia em 

maio de 2022.
Algumas das mú-

sicas do grupo que 
levou o pop europeu 
aos quatro cantos 
do mundo. “Mamma 
Mia!”, famoso mu-
sical da Broadway 
e tema de um filme 
de Hollywood com a 

atriz Meryl Streep, foi 
inspirada na clássica 
canção da banda.

A venda de in-
gressos para o show 
do retorno foi aber-
ta na terça-feira (7). 
o quarteto se apre-
sentará digitalmente 
com uma banda ao 

vivo de 10 músicos 
em maio de 2022 em 
uma arena para três 
mil pessoas em lon-
dres. Com recursos 
de realidade virtual, 
eles vão criar seu pró-
prio multiverso com 
“Abba-tares” no me-
lhor estilo anos 1970.

Record confirma data de estreia de “A Fazenda 13”
A Record TV confirmou que a nova temporada de A Fazenda vai estrear no dia 14 de setem-
bro. Adriane Galisteu irá comandar a atração pela primeira vez, após se destacar no “Power 

Couple Brasil”. "Eu estou 100% preparada e pronta para 'Fazendar'", disse a apresenta-
dora sobre o novo desafio. Será o 20º programa apresentado por Galisteu na televisão.

A emissora também confirma que os participantes estão definidos e prontos para 
o desafio do confinamento na sede do programa, em Itapecerica da Serra, São Paulo.

Segundo a Record, a nova edição do reality terá novidades, além de “tretas, provas 
e entretenimento para toda a família”. A última edição de “A Fazenda”, realizada em 
2020, contou com a vitória da cantora Jojo Todynho.

Não é novidade 
para ninguém que o 
rapper petropolitano 
Choji se tornou um 
dos mais conceitua-
dos no estilo musical 
e também no subgê-
nero “Trap”, entretanto, 
no dia 30 de agosto, o 
artista alcançou pes-
soas que não estão 
acostumadas a ouvir 
rap nacional e que pas-

Rapper petropolitano 
Choji lança música 

com Gabigol e bomba 
na internet 

saram a consumir seus 
trabalhos. isto porque o 
cantor nascido em Petró-
polis lançou uma canção 
com o ídolo do Flamengo, 
Gabriel Barbosa, mais co-
nhecido como Gabigol.

A música intitulada 
“Sei lá” rapidamente co-
meçou a fazer sucesso 
em todos os cantos do 
Brasil, após ser publicada 
na plataforma de vídeos 

YouTube, no dia seguinte 
do lançamento já figurou 
entre a 9ª mais escutada 
da rede.

Choji é natural de 
Petrópolis, nascido e 
criado na comunidade 
Alto independência, no 

ano de 2020 sua canção 
“Meu lado da História” 
apareceu na platafor-
ma de músicas Spotify, 
entre as 50 mais virais 
do Brasil naquele ano. 
o rapper possui outros 
hits marcantes, como: 

“Fala que me ama” e 
“Se eu chamo ela vem”. 
No final de 2020, Choji 
lançou o single “Brotou 
no Morrão”, onde conta 
aos fãs de seu trabalho 
sobre sua origem no Alto 
independência.
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FACCIONISTA - 
Precisa-se de fac-
ção que trabalhe 
com over loque , 
colarete e reta. De 
preferência equipe 
que entregue as 
peças já arrema-
tadas e dobradas. 
interessados, en-
trar em contato 
nos telefones (24) 
2242-1283 ou (24) 
99218-1747 e tra-
tar com Eduarda.

COLARETISTA - Pre-
ciso de colaretista 
com prática em ca-
misa de malha, para 
eletrônica com refi-
lador. local Cascati-
nha. Salário R$ 1.800 
+ gratificação. Con-
tato pelo WhatsApp 
para marcar teste 
(24) 99211-3673. 

NEGÓCIOSEMPREGOS VENDEDOR FREELAN-
CER HOME-OFFICE  - 
Precisa-se para atuar no 
ramo moveleiro captando 
potenciais clientes. Não é 
necessário experiência 
no ramo. Profissional 
comprometido, boa es-
crita, acesso à internet 
e com ambição. Remu-
neração por comissão. 
interessados entrar em 
contato pelo WhatsApp 
(24) 98822-3428.

CoSTuREiRAS - Se 
você opera máqui-
nas Reta, Zig Zag e/
ou 2 agulhas mande 
o seu currículo para o 
e-mail: recrutamen-
to@vixbrasil.com.br 
ou entregue direto no 
endereço: Rua Quis-
samã n° 1931, gal-
pão 11 e 18 - 3°andar. 
Também é possível 
enviá-lo por WhatsA-
pp (21) 99448-4421.

T R O C A D O R  D E 
ÓLEO - Experiência 
em verificação, tro-
ca de óleo e venda 
de produtos. R$ + 
30% de periculosi-
dade + VT + CB. Dis-
ponibilidade para 
trabalhar em turno 
em escala de 6 x 
1. Ideal Empregos: 
local de trabalho 
em Petrópolis (pró-
ximo a rodoviária) 
com escritório em 
São Paulo. Conta-
to: (11) 3596-3945 
(WhatsApp). E-mail: 
selecao@idealem-
pregos.net. 

COZINHEIRO - Pre-
cisa-se de cozinhei-
ro a com prática em 
restaurante à la carte. 
Necessário trabalhar 
domingo e feriados. 
Restaurante localiza-

do em itaipava. Enviar 
currículo com foto para 
mauriciorpcalero@
gmail.com.

AUXILIAR DE CO-
ZINHA  Requisitos: 
agilidade em corte e 
processamento de 
alimentos, disponibi-
lidade no turno notur-
no, experiência com-
provada na carteira. 
Enviar currículo para 
o e-mail forneriape-
tropolis@gmail.com 
ou para o WhatsApp 
(24) 99217-7623.

HOTEL CONTRATA 
- Recepcionistas 
diurnos e notur-
nos com disponi-
bilidade de horário. 
Enviar curriculum 
para e-mail: ge-
renciahoteleira@
globo.com. 

OPORTUNIDADE  - Pro-
curamos pessoas que 
queiram se inserir ou 
retomar ao mercado. 
Disponibilizamos 15 
vagas para bolsas de 
estudo gratuitas* em 
diversas áreas. Durante 
a capacitação poderá 
surgir encaminhamen-
to a vagas disponíveis 
na área que estiver 
cursando. Mande “Eu 
Quero” no WhatsApp 
(24) 99281-9588.

GOVERNANTA - Pre-
cisa-se de gover-
nanta com perfil de 
liderança e que saiba 
lavar e passar. Re-
quisitos: necessária 
experiência em ho-
telaria e ensino mé-
dio completo. local 
da pousada: Pedro 
do Rio. Enviar cur-
rículos para info@
spacenter.com.br.

Na PETRÔ EMPÓRIO 
você encontra vinhos 
nacionais e importados, 
cervejas artesanais, re-
frigerantes, sucos, con-
gelados, bomboniere, e 
muito mais! Vem aqui co-
nhecer! Rua Teresa, 658, 
Alto da Serra. (24) 2246-
5942 / (24)98849-7920.

Mês da Manutenção 
na VR informática! Seu 
computador está preci-
sando de uma revisão? 
A VR tem a solução! Rua 
Paulo Barbosa 105, gale-
ria Vila Rica, loja 15. (24) 
2237-7170 / (24) 99229-
0780 Parcelamos sem 
juros pelo SiSEP.

Faxina com profissio-
nalismo, detalhismo e 
limpeza pesada tam-
bém? você só encontra 
na Fênix faxinas, entre 

em contato e faça o seu 
orçamento. (24) 99320-
1682 / (24) 99320-1682.

LTM SERVIÇOS GRÁFI-
COS E BRINDES PERSO-
NALIZADOS: Canecas, 
Camisas, Canetas, Azu-
lejo, Almofadas, Qua-
dros em MDF, Chinelos, 
Toalhas. impressão em 
geral (apostilas, encader-
nações...), Banners, Lo-
nas, Cartões de visita...
FAZEMOS ENTREGAS! 
Tel:(24)99221-1323 / 
(24)2223-7569.

TRABALHO COM AR-
TIGOS DE PAPELARIA: 
Cadernos personaliza-
dos (capa dura ou fle-
xível), canetas, agenda, 
chaveiros (de polímero, 
metal, dupla face e al-
mochaveiro), bottons, 
canecas e copos. FA-
ZEMOS ENTREGAS! Cel: 
(24) 98847-5450.
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No dia 2 de 
outubro, a liga Pe-
tropolitana de Des-
portos (LPD) dará 
início a disputa do 
Campeonato Muni-
cipal de Futsal, nas 
categorias Sub-9, 
11 e 13. Serão cinco 
equipes participan-
tes na competição, 
nas três categorias. 
o tradicional Cam-
peonato de Futsal da 
cidade, conta com o 
apoio da Prefeitura 
de Petrópolis, atra-
vés da Secretaria de 
Esportes, Promoção 
da Saúde, Juven-
tude, idoso e lazer 
(SEPJIL). 

Boa Esperança 
FC, EC Corrêas, AM 
osvaldo Cruz, Pal-

As disputas dos 
Jogos Paralímpicos 
de Tóquio se encer-
raram no início da 
madrugada do último 
domingo (5) e o Bra-
sil se despediu com 
72 medalhas, sen-
do 22 de ouro, 20 de 
prata e 30 de bronze, 
finalizando na sétima 
colocação no quadro, 
cumprindo a meta 
do top 10 estabeleci-
da no planejamento 
estratégico do CPB 
de 2017. Trata-se da 
melhor participação 
na história dos Jogos 
Paralímpicos.

A equipe brasilei-
ra foi composta por 
259 atletas (incluindo 
atletas-guia, calhei-
ros, goleiros e timo-
neiro), além de comis-
são técnica, médica e 
administrativa, tota-
lizando 435 pessoas. 

Brasil encerra participação nas 
Paralimpíadas com a melhor 

campanha de sua história

Em nenhum outro ano de 
Jogos o país conquistou tantas 

medalhas de ouro.

Foram 42 homens e 26 
mulheres. 39 partici-
pantes tinham menos 
de 23 anos, cerca de 
17% do total da equipe 
nacional paralímpica.

Em nenhuma ou-
tra edição o país con-
quistou tantas meda-

lhas de ouro. As 22 
obtidas na capital ja-
ponesa superaram as 
21 de Londres-2012. 
No número total de 
pódios, o Brasil igualou 
a marca alcançada no 
Rio-2016. Foram 72 
medalhas no Japão, 

Campeonato de Futsal na categoria de 
base começa em outubro em Petrópolis

tal qual nos Jogos Pa-
ralímpicos disputados 
em solo nacional, há 
cinco anos.  

os três primeiros 
colocados do quadro 
geral de medalhas fe-
charam com: China (96 
ouros, 60 pratas e 51 
bronzes), Grã-Bretanha 
(41 ouros, 38 pratas e 
45 bronzes) e Estados 
Unidos (37 ouros, 36 
pratas e 31 bronzes).

meira FC e Serrano FC 
serão os clubes que 
disputarão o título do 
Campeonato de Futsal 
de 2021. Os times jo-
garão entre si em turno 
único na fase classifi-
catória, para definição 
dos confrontos das 

semifinais, que serão 
realizados em jogos de 
ida e volta. o título tam-
bém será decidido em 
duas partidas, entre os 
vencedores das semis.

o destaque da 
competição fica por 
conta do osvaldo Cruz, 

que já havia sinali-
zado o interesse de 
disputar o campeo-
nato em 2020, mas 
que não ocorreu por 
conta da pandemia 
da Covid-19. Além 
disso, o campeonato 
marca o retorno do 
Boa Esperança às 
disputas esportivas 
municipais. o clu-
be também será um 
dos participantes do 
Futebol de Campo na 
categoria de base e 
no Super Master. 

No site www.li-
gapetropolitana.com.
br estão disponíveis 
mais informações 
sobre os campeo-
natos, assim como 
enquetes sobre a 
competição.
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