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Empresa de investimentos teria feito 
dezenas de vítimas em Petrópolis

Casal que seria dono do negócio está sendo investigado pela Polícia Civil após dezenas de denúncias.  Página 03 
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Contorno gera medo na comunidade

Com Leozinho, 
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Serrano fecha a 
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para a disputa 
da Série B1
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Teresópolis está 
se preparando para 
a implantação da 
quinta geração de 

internet móvel, 
a 5G.

Prefeitura de Areal oferece escolinhas 
gratuitas de handebol e vôlei 
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Três Rios inicia 
a revitalização da 

pista de skate

Moradores da Comunidade do Contorno, que fica às 
margens da rodovia BR-040, têm sofrido dias de medo 
e tensão. Na última semana, uma moradora da região 
sofreu uma tentativa de estupro na região.   Página 03

O craque já foi 
escolhido duas vezes 

como o melhor jogador 
jovem do mundo. Idosos e imunossuprimidos 

devem receber reforço da 
vacina da Janssen

A dose extra foi recomen-
dada pela fabricante da 
vacina Johnson & Johnson, 
em um comunicado divul-
gado no mês de agosto.   
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Na última semana 
falei sobre o Conselho 
de Turismo de Areal e 
o trabalho exemplar 
realizado até então. 
Hoje comento sobre 
o novo Conselho de 
Cultura da cidade. 
Esse importante Co-
legiado estava inativo 
há alguns anos e com 
o advento da lei Aldir 
Blanc em 2020,  os 
fazedores de cultu-
ra de todas as áreas 
uniram-se através de 
um grupo denomina-
do Coletivo Cultural 
Arealense. 

Ali foram inúme-
ros debates e  en-
tendimentos sobre 
a cultura.  Após as 
eleições municipais, 
o novo secretário da 
pasta aceitou duas 
reuniões com o grupo 
(ocorridas em janei-
ro de 2021) e foram 

deliberados os pró-
ximos movimentos 
para a reativação do 
Conselho. Contudo, 
após uma longa es-
pera, foi realizada a 
assembleia geral para 
eleição do Colegiado 
em agosto de 2021. 

Muitos profissio-
nais da área não en-
tenderam o formato 
da eleição, diferen-
te daquele proposto 
nas reuniões ante-
riores. A insatisfa-

ção de muitos faze-
dores de cultura se 
dá também pelo fato 
das reuniões serem 
bimestrais, além de 
serem fechadas ao 
público. o sentimen-
to é de falta de re-
presentatividade. Por 
esta razão, neste mês 
de setembro, houve 
uma tentativa de reu-
nião online do Cole-
tivo com o Conselho, 
mas lamentavelmen-
te nenhum membro 

daquele Colegiado 
compareceu.

 A última manifes-
tação apresentada no 
grupo do Coletivo dava 
conta que qualquer 
conversa, seja infor-
mal ou não deveria ter 
o aval da Secretaria de 
Educação, Cultura, Es-
portes e Eventos, bem 
como qualquer ideia 
ou possível projeto 
para área deveria ser 
protocolizada junto a 
Prefeitura. importante 
frisar que o Conselho, 
seja de qual área for, 
é um espaço demo-
crático constituído de 
forma paritária entre 
membros indicados 
pelo poder público e 
sociedade civil inte-
ressada, assim, a par-
ticipação popular nas 
reuniões é uma garan-
tia constitucional. De-
sejo sucesso ao novo 
Conselho e espero que 
todos os fazedores 
de cultura da cidade 
sejam contemplados 
com suas ações, sem 
distinção. 

 
* Fabiano Quixaba, 

Advogado, Radialis-
ta e Comunicador.

Falando de Areal * Por Fabiano Quixaba

SOBRE O SETEMBRO
 AMARELO

o mês de setembro é marcado por diversas 
campanhas. uma delas é a do Setembro Amarelo 
que visa combater o suicídio. A iniciativa começou 
em 2014 em uma parceria da Associação Brasileira 
de Psiquiatria – ABP, em conjunto com o Conselho 
Federal de Medicina – CFM. o dia 10 deste mês é, 
oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 
mas a campanha acontece durante todo o ano.

No Brasil são registrados mais de 13 mil suicídios 
todos os anos e no mundo mais de 1 milhão. uma 
triste realidade, que registra cada vez mais casos, 
principalmente entre os jovens, ainda mais em tempos 
de pandemia. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio 
estão relacionados a transtornos mentais. Em pri-
meiro lugar está a depressão, seguida do transtorno 
bipolar e abuso de substâncias.

infelizmente as pessoas ainda têm “vergonha” 
de procurar ajuda profissional. E isso faz com que 
os números aumentem. A população ainda tem 
preconceito e julgam coisas como fazer terapia, 
procurar um psicólogo ou psiquiatra, como “coisa de 
maluco”. É fundamental que as pessoas busquem 
apoio, conversem com um especialista para que 
consigam ter mais conforto e vencer a depressão e 
outros transtornos.

Eu espero que você que, caso esteja passando por 
este tipo de problema, procure ajuda. Não se feche no 
seu mundo. Não se encolha na sua concha e, princi-
palmente, não se diminua para caber no 
mundo de ninguém. você pode sair 
dessa. E vai. Desabafe. Tudo co-
meça com uma boa conversa. 

Flávia Rocha, jornalista que 
não dispensa terapia
@flaviarochajornalista

EDITORIAL

Domingo, folga do 
trabalhador. 
Desce um fuzil à milanesa…
- Mas casa de pobre não 
tem roubo, senhor!
Tempera-se a sopa rala 
com tristeza.

E a marmita de 
segunda-feira 
Feijão com arroz, feijão 
com arroz
Não adianta uma bazuca 

*Catarina Maul é produtora 
e gestora cultural, escritora, 

editora da Bem Cultural.

O fuzil e o feijão…

Intensa  * Por Catarina Maul

na mesa 
E a criança chorando
Com a mãe sem saber o 
que servir depois. 

A pólvora não cozinha o 
alimento
o que se compra hoje com 
cem reais?  
De que adianta estar 
armado 
Para proteger o lar com a 
luz e o gás cortados 

Geladeira vazia, carên-
cias reais. 

Esta ironia e este escár-
nio, o deboche 
É o cuspe na cara do 
sofrido cidadão
Que não mensura para 
onde está sendo guiado 
um buraco negro, taci-
turna dimensão!

Qual o alvo dessa arma, 
irmão? 
Seu filho come fuzil ou 
feijão? 
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o prefeito interino 
Hingo Hammes sancio-
nou a lei 8.166, de auto-
ria do vereador Eduardo 
do Blog (Republicanos), 
que inclui a Semana 
Municipal do Empreen-
dedorismo no calendá-
rio oficial de eventos da 
cidade.

A lei visa, entre ou-
tros objetivos, fomentar 
a economia, reforçando 
a vocação empreende-
dora de Petrópolis; for-
talecer o papel dos pro-
fissionais autônomos e 
incentivar o surgimento 
de novas empresas. 

Segundo dados do 
Sebrae-RJ, Petrópo-
lis possui aproximada-
mente 21 mil empresas 
registradas como MEiS 
- Microempreendedores 
individuais, que movi-
mentam um montante 
de cerca de R$ 1,7 bilhão 
por anualmente, ou o 
equivalente a 13,5% do 
PiB de Petrópolis.

N o  e v e n t o ,  q u e 
acontecerá sempre na 
pr imeira semana de 
outubro, serão realiza-
das diversas ações em 
conjunto como feiras, 
palestras e trabalhos 
de capaci tação que 
vão incentivar e valori-
zar o importante papel 
do empreendedor no 
município.

Para o autor da lei, 
o vereador Eduardo do 
Blog, o evento chega 

Lei que cria a 
Semana Municipal do 
Empreendedorismo é 

sancionada

num momento impor-
tante  da  economia , 
bastante abalada por 
conta da pandemia de 
Covid-19.

"A Semana Muni-
cipal do Empreende-
dorismo, que ocorrerá 
anualmente, criará um 
ambiente propício para 
que possamos fomentar 
este segmento, com o 
surgimento de novos 
negócios e, consequen-
temente, gerar mais em-
prego e renda em nossa 
cidade", disse.

"outro aspecto im-
portante do evento é 
a possibilidade de dar 
oportunidade, através 
de parcerias, a quem 
hoje está no mercado 
autônomo, fornecendo 
ferramentas para que 
o mesmo se torne um 
microempreendedor", 
completou. 

DivulGAção

uma empresa de 
investimentos de Petró-
polis está sendo inves-
tigada pela Polícia Civil. 
Segundo informações, 
a empresa, comandada 
por um casal, começou 
a atuar na cidade no 
fim do ano passado. A 
divulgação dos serviços 
era feita pela internet 
e pelo “boca a boca”. 
Segundo as supostas 
vítimas, os donos ven-

diam cotas de investi-
mento de empresas de 
diferentes segmentos e 
prometiam rendimentos 
de até 90% ao mês, mas 
o retorno não era pago 
como prometido.

Em redes sociais, o 
proprietário da empresa 
dizia ser agente autô-
nomo de investimentos, 
assessor f inanceiro , 
investidor e educador 
financeiro. Na rede so-

cial, o casal também 
compartilhava viagens, 
carros luxuosos e trata-
mentos estéticos.

Ainda segundo re-
latos de pessoas que 
investiram, ao serem 
cobrados pelo retor-
no dos rendimentos 
ou pela devolução do 
valor investido inicial-
mente, os proprietários 
da empresa alegavam 
que o pagamento seria 

realizado, mas isso não 
acontecia.

De acordo com a 
105ª Delegacia de Po-
lícia (DP), existem pelo 
menos 30 inquéritos 
instaurados na unida-
de para investigação. 
Tentamos contato com 
o responsável pela em-
presa investimentos, 
mas não obtivemos re-
torno até o fechamento 
desta edição.

Polícia investiga empresa de investimentos 
que teria feito dezenas de vítimas em Petrópolis

Moradores da Comu-
nidade do Contorno, que 
fica às margens da rodovia 
BR-040, têm sofrido dias 
de medo e tensão. uma 
das principais reclama-
ções da população é a 
falta de iluminação pública 
no local, que tem deixado, 
principalmente, as mulhe-
res em situação vulnerável. 
Na última semana uma 
moradora sofreu uma ten-
tativa de estupro na região.

Alessandra de Paula, 
que é cuidadora, chegava 
do trabalho por volta das 
19h quando resolveu ir à 
casa da mãe, que fica na 
mesma localidade. Por 
volta das 20h foi para casa 
e quando chegou no retor-
no, próximo ao km 79, um 
homem surgiu e correu 
atrás dela.

Alessandra relata que 

Falta de iluminação pública na Estrada 
do Contorno gera medo na comunidade

conseguiu chegar em casa 
e o homem correu para um 
matagal próximo. Ela ligou 
para o genro que montou 
uma armadilha para tentar 
capturar o homem. A filha 
de Alessandra foi andando 
na frente, servindo de isca, 
enquanto o namorado ia 
atrás disfarçadamente. o 
homem apareceu nova-
mente e correu atrás da 
moça. o namorado dela 
correu atrás do suposto 

estuprador, mas ele con-
seguiu fugir. 

A única pista que eles 
têm é que o homem usa-
va uma camisa cinza e 
uma calça azul. Para Ales-
sandra a falta de luz no 
entorno da comunidade 
tem sido conivente com a 
falta de segurança. outra 
moradora ainda denuncia 
que as casas que foram 
abandonadas na região, 
em função do problema 

com a Concer, estão sendo 
invadidas por terceiros.

Em nota, o 26º Bata-
lhão de Polícia Militar disse 
que “nosso policiamento 
acontece diuturnamente 
em toda Petrópolis. A re-
gião em questão faz parte 
do nosso planejamento 
operacional e conta com o 
nosso patrulhamento em 
diversos turnos, inclusive o 
noturno”. E ainda reforçou 
a necessidade de se regis-
trar Boletins de ocorrência 
em casos como esse.

A Prefeitura de Petró-
polis informou, também 
em nota, que está fazendo 
o levantamento de deman-
da da região e o serviço de 
iluminação pública será 
realizado nos próximos 
dia, através do serviço de 
manutenção de ilumina-
ção Pública.

idosos que foram va-
cinados com o imunizan-
te da Janssen, que é de 
dose única, devem rece-
ber uma dose de reforço 
do imunizante contra a 
covid-19, segundo a Se-
cretaria Municipal de Saú-
de de Petrópolis. A dose 
extra foi recomendada 
pela fabricante da vacina 
Johnson & Johnson em 

um comunicado divul-
gado no mês de agosto, 
após estudos que apon-
taram melhora no sistema 
imunológico das pessoas 
testadas. o mesmo ocorre 
com quem tomou as vaci-
nas da Pfizer, Coronavac e 
AstraZeneca.

A dose de reforço 
para imunossuprimidos é 
orientada, a princípio, para 

pessoas que tomaram a 
segunda dose (ou dose úni-
ca) há pelo menos 28 dias. 
A dose também é indicada 
para idosos, acima de 70 
anos, que completaram o 
ciclo vacinal há 6 meses.

De acordo com o ca-
lendário divulgado pela 
Prefeitura de Petrópolis, 
atualmente idosos com 
mais de 90 anos podem 

receber a dose de reforço, 
que está disponível nos 
pontos da uCP Benja-
mim Constant (Centro) 
e do Parque Municipal 
em itaipava. Neste caso, 
não é preciso realizar 
agendamento.

o cadastro deve ser 
preenchido no site da Pre-
feitura (www.petropolis.
rj.gov.br).

Idosos e imunossuprimidos devem receber 
reforço da vacina da Janssen em Petrópolis 
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n TRÊS RIOS

n AREAL

n TERESÓPOLIS

Com intuito de am-
pliar a conectividade e 
reduzir a desigualdade 
digital, a Prefeitura de 
Teresópolis, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Ciência e Tecnologia, rea-
lizará uma live no dia 22 
de setembro, às 15h, para 
apresentar o programa 
”ConectaTerê”.

Com o tema “Tere-
sópolis mais digital e 
menos desigual”, o even-
to virtual abordará as 
principais ações e de-

Por aí * Rafael Soares

* Rafael Soares é radialista

o Prefeito Joa, ao 
lado do vice-prefeito 
Jacqueson lima, en-
tregaram na última 
semana, as obras de 
revitalização da Cre-
che Municipal da vila 
isabel, em Três Rios, 
e da Creche Municipal 
Santa Terezinha, em 
Bemposta - KM 21. 
As demandas são an-
tigas reivindicações 
de pais de alunos, e 
de moradores da lo-
calidade, vista a im-
portância das creches 
para as comunidades 
locais. 

"  Nossas crian-
ças precisam de um 
bom lugar para serem 

sos cidadãos, desde 
a infância, precisam 
receber o melhor ser-
viço e atendimento do 
poder público". Frisou 
o prefeito Joa. 

ofertar um bom 
ambiente escolar para 
que o ensino acon-
teça é necessário, e, 
um direito do cida-
dão, pensando nisso, 
foram identificados 
problemas existentes 
nos equipamentos, 
e os reparos foram 
realizados. 

Este colunista pa-
rabeniza a todos os 
envolvidos!

Educação é a base de tudo. 
Creches municipais em Bemposta 
e Vila Isabel em Três Tios, foram 

revitalizadas e entregues
 esta semana

Prefeitura de Areal oferece 
escolinhas gratuitas de 

handebol e vôlei 

A Prefeitura de Três 
Rios, por meio de ação 
conjunta das secretarias 
municipais de Esporte e 
lazer e obras e Habita-
ção, deu início à revitali-
zação da pista de Skate, 
localizada na Avenida 
Beira-Rio. As pessoas 
que passam pela região 
já podem ver a localidade 

totalmente fechada.
A obra está atenden-

do aos pedidos feitos 
pelos praticantes da mo-
dalidade esportiva e vai 
ao encontro do incentivo 
do governo municipal na 
área. A revitalização da 
pista conta com uma re-
cuperação de toda a es-
trutura de piso, gradis e 

alambrados, e a previsão 
de entrega é de 30 dias. 

“Temos um grande 
compromisso com o Es-
porte em nosso municí-
pio. Por meio dele, muitas 
vidas são transformadas 
e eu reconheço a impor-
tância da área esportiva 
para o desenvolvimento 
de Três Rios”.

Prefeitura apresenta 
“ConectaTerê” em evento

 virtual sobre internet e 
conectividade

safios para a ampliação 
e o fortalecimento da 
infraestrutura, como as 
melhorias da internet no 
interior, a conectividade 
na Educação, a Agenda 
5G, com a nova lei das 
Antenas e a atração de 
investimentos para o 
município.

Transmitido pelo ca-
nal oficial Youtube/Pre-
feitura de Teresópolis, 
o evento virtual terá a 
participação de várias 
autoridades.

Prefeitura de Três Rios inicia a 
revitalização da pista de skate

A Prefeitura de Areal informou que, em breve, 
os interessados em participar das Escolinhas de 
Handebol e Vôlei terão à disposição, de forma 
gratuita, essa oportunidade.

As vagas são limitadas e as inscrições 
devem ser realizadas diretamente na Quadra 
do CiAFETE (Antigo Colégio Machado de 
Assis).

Para mais informações, basta 
comparecer ao CIAFETE, que fica 
na Rua João da veiga Soares, n° 60, 
Centro, Areal.

atendidas, cuidadas, e, 
assim, conseguirem se 
desenvolver da manei-
ra adequada", relatou 
Jacqueson, que além de 
vice-prefeito, também é 
professor e um grande 
defensor da educação 
na cidade. 

N e s s e  m o m e n t o 
marcante para a Educa-
ção Trirriense, também 
estiveram presentes a 
Secretária de Educação 
Ana Paula,  a subse-
cretária de Educação 
Sandra Modesto e as 
diretoras Elianaia e Ju-
liana lima. 

" C o n t i n u a r e m o s 
com muito trabalho, e 
empenho, pois, os nos-



De 17 a 23 de setembro de 2021 
5

REPUBLICANOS 
Ao decidir concluir seu primeiro mandato como vereador e ficar de fora das eleições su-

plementares, o líder do Republicanos, jornalista Eduardo do Blog, construiu a possibilidade de 
entendimento entre seu partido e o prefeito interino Hingo Hammes. Elias Montes, candidato em 
2020 e Matheus Quintal, secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, 
estão em diálogo avançado com o prefeito interino já com o aval do legislador. 

SÓ FALTA O PSD 
Com Junior Coruja (PSD), como líder do governo, e Hugo leal plainando entre Hingo Hammes 

e o governador Cláudio Castro, padrinho político do interino, só o teacher ainda não foi ao google 
para pesquisar a tradução de “top down”. 

TRÊS EM UM... 
Com a aliança, Elias e Quintal focam nas eleições 2022, quando disputarão uma cadeira na 

Câmara Federal e na Alerj, respectivamente. Hingo Hammes vê com esta movimentação a saída de 
três nomes do Republicanos com potencial para dar trabalho na disputa pela prefeitura em caso de 
eleições suplementares. vamos aguardar! “Política é como nuvem. você olha ela está de um jeito. 
olha de novo e ela já mudou”, já dizia o ex-deputado federal e Governador de Minas, Magalhães Pinto. 

40 É A COCA-COLA 
Ninguém pode negar que o número 40, do PSB, é o mais conhecido da política. Correto? Quan-

do alguém lembra do 40 a marca Bomtempo chega junto, é automático. Talvez, caso Bomtempo 
perca o direito de sentar na cadeira de prefeito e seja convocada a eleição suplementar, o jeito 
para o PSB manter a força no pleito seja preservando Bomtempo na disputa. Mas acreditamos 
que já tem muita gente pesando nisso. Agora, será que ElA aceita?

SEM ARTICULAÇÃO 
No caso de um alinhamento do PSD com o go-

verno interino, vale ressaltar, que o nosso teacher 
favorito pode ficar de fora. Anotem aí. 

QUE COMECEM OS JOGOS

o deputado federal vinicius Farah (MDB-
-RJ), atualmente secretário de estado de 
Desenvolvimento Econômico, Energia e Re-
lações, tem um aliado de peso no legislativo 
municipal, nada mais nada menos, que o 
presidente interino da Câmara Municipal, 
vereador Fred Procópio. Já o vereador Dudu 
levanta a bandeira da deputada federal Daniela 
do Waguinho. Já os vereadores Marcelo lessa 
(Solidariedade) e Gilda Beatriz (PSD – vide a 
nota cima), podem entrar na disputa por uma 
cadeira na Câmara Federal. Yuri Moura (PSOL) 
e octávio Sampaio (PSl), já respiram a disputa 
por uma cadeira na Alerj. o vereador Eduardo 
do Blog já avisou que apoiará Matheus Quintal, 
secretário de Estado de Desenvolvimento So-
cial e Direitos Humanos, que entra também na 
disputa por uma cadeira na Alerj, mais ainda 
não decidiu se apoia Elias Montes ou se briga 
para ser o candidato da dobrada com Quin-
tal. As primeiras movimentações no cenário, 
muito antes do início do pleito, mostram que 
a disputa promete ser acirrada. 

Que comecem os jogos! 

vo c ê  s a b e  o  t a -
manho da inflação no 
seu bolso? Não!? uma 
forma de garant i r  o 
dinheiro  no bolso é 
vencer o fantasma da 
economia.

Experimenta ir ao 
supermercado e pe-
gar uma lata de óleo, 

Dinheiro no Bolso  * Por Alexandre Gurgel

por exemplo. Tomou 
um susto? Eu também! 
Afinal o aumento real 
foi de 84% em um ano. 
Depois você precisa 
cozinhar e o gás au-
mentou 30% no mesmo 
período. Chega a conta 
de luz e outro susto.

Mas como pode, o 
valor oficial da inflação 
medido pelo iPCA - Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
registrou pouco mais 

de 7% nos últimos 12 
meses. Explico, o iPCA 
mede o aumento de 
preços por uma média 
e, portanto, não está 
relacionado com a sua 
inflação. No momento, 
os produtos e serviços 
consumidos pelas pes-
soas de menor renda 
estão tendo um aumen-
to muito maior do que 
índice médio.

o pior é que as pes-
soas mais humildes 

são aquelas que en-
f rentam as  maiores 
dificuldades. Portanto, 
na  próx ima vez  que 
for ao supermercado, 
compare os preços e 
escolha muito bem o 
que comprar e o que 
não comprar.

Mande suas dúvi-
das, perguntas e expe-
riências pelo WhatsApp 
(24) 99395-1146.

#alexandregurgel

HÁ ESPERANÇA 
Com o deputado federal Hugo leal sonhando com um 

cantinho no Tribunal de Contas da união, sobra uma espe-
rança de uma vaga nas eleições 2022. Após o “top down”, 
caso leal logre êxito, a vereadora Gilda Beatriz deve rea-
lizar seu sonho de disputar uma vaga na Câmara Federal. 
Nessas condições, se acordar, nosso querido teacher pode 
ficar com a vaga para a Alerj. Se Hugo Leal desistir ou falhar, 
hum... Mulher, com direito a um gordo fundo partidário e 
boa de votos, Gilda Beatriz é a nossa aposta para dobrada 
com Hugo leal disputando a reeleição em Brasília. 

DivulGAção

DivulGAção
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Galera! Vamos ajudar a Campanha de Ação Social do Dia das 
Crianças da Raça Rubro Negra - 21◦ Região? Faça uma doação de 
qualquer valor para o Pix: 17144840762, no nome de Jaqueline 
Miranda e faça uma criança sorrir! Com o valor arrecadado serão 
comprados brinquedos para crianças carentes, que serão distribuí-
dos no dia 10 de outubro, às 10h, na Praça do Alto da Serra. 

Mais Informações: WhatsApp (24) 98835-6064 ou e -mail: ra-
carubronegra211977@gmail.com.    

Aos 74 anos Mundico 
Sambero faz samba de 

qualidade
Nascido em Minas Gerais, na cidade de Mercês, 

no dia 15 de abril de 1947, José Raimundo de Melo, 
mais conhecido como Mundico Sambero, veio para 
Petrópolis aos três anos de idade. Suas composições 
são fortes e bem construídas e agradam o gosto do 
público em geral, Seu Mundico, participou da última 
edição do Talentos da Cidade, um Reality Show or-
ganizado pelo Grupo Giro de Comunicação, e ficou 
em segundo lugar.

Aos 74 anos de idade, Mundico é viúvo, tem 4 
filhos, 6 netos, e apesar da idade, está totalmente 
conectado com as redes sociais mostrando seu traba-
lho. o artista tem como foco principal de seu trabalho, 
o gênero samba, sempre com muito alto astral.

Ficou curioso para conhecer o trabalho de 
Seu Mundico? Siga-o nas mídias digitais: Face-
book (Mundico Sambero Melo), Spotfy, Amazon 
Music, Apple Music, Youtube e Instagram (Mun-
dico Sambero).

Record News tem 
programação especial 

para “A Fazenda 13”
Record revela nomes 

de famosos que 
recusaram participar 

de “A Fazenda 13”

 * Por Felipe Teixeira
    Repórter do Giro

A Record News pre-
parou uma programação 
especial e interativa para 
acompanhar a nova tem-
porada de “A Fazenda”. Na 
emissora, o público terá 
outras opções para assistir 
ao que acontece no reality.

Transmitido ao vivo, o 
“A Fazenda News” é apre-
sentado por Fabiana oli-
veira.  A atração traz ima-
gens em tempo real, análi-
ses do jogo e entrevistas. o 
programa dura 45 minutos 
e tem a participação de 
colunistas e especialistas 
em televisão do país, além 
de médicos, psicólogos e 
sociólogos. o programa 
é exibido de segunda à 
sexta, logo após o fim da 

transmissão na Record Tv. 
Além disso, o programa 
aposta na interatividade 
com o telespectador e, 
para isso, um painel de led 
vai estampar uma plateia 
virtual.

Diariamente, também 
vai ao ar uma versão bole-
tim de “A Fazenda News”, 
com as principais infor-
mações do que rola no dia 
a dia dos peões. o boletim 
tem três edições diárias, às 
9h,15h e 19h.

o reality também está 
presente no “Zapping – 
Melhores  Momentos” , 
comandado por Mariana 
Bispo. o programa mostra 
bastidores e repercute si-
tuações de destaque.

A Record realizou na 
segunda-feira (13) uma 
espécie de pré-estreia 
de “A Fazenda 13”. Ro-
drigo Faro foi o respon-
sável por comandar a 
atração de convidados 
como leo Dias, Nicole 
Balhs, entre outros.

uma curiosidade foi 
a exibição de vídeos de 
famosos que recusa-
ram o convite para par-

ticipar do reality. Naldo 
Benny, Roberta Miran-
da, Richarlyson Bar-
bosa, o ex-BBB Felipe 
Prior, Tirullipa, o cantor 
D Black, a empresária 
Sylvia Design, a ex-
-BBB Kerline Cardoso, 
Gracyanne Barbosa e 
Narcisa Tamborindeguy 
foram os nomes divul-
gados que recusaram o 
convite.

ANUNCIE 
AQUI

(24) 99300-8000

DivulGAção DivulGAção
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AUDIO CLIM PE-
TRÓPOLIS - Co-
nheça nosso novo 
espaço. Rua 16 de 
março 114 - Edifício 
união - sala 108. 
Ao lado da Hering. 
Faça sua avaliação 
auditiva gratuita. 
Saiba mais ligando 
: (24) 97402-6414 
/ (21) 99945-6371.

Quer construir ou refor-
mar? Da fundação ao 
acabamento. Telhados, 
jardinagens, serviços 
gerais, limpeza de caixa 
d'água, pinturas e mon-
tador de móveis. Refor-
mas Barcellos WhatsA-
pp: (24) 99995-6431. 
oferecemos garantia de 
3 meses após o término 
do trabalho.

MARIDO DE ALU-
GUEL - Não existe 
problema que eu não 
resolva. Cubro qual-
quer oferta. Descon-

tos para pagamento 
com PiX. Serviços de 
hidráulica, elétrica, 
informática, redes, 
conserto de móveis, 
cozinheiro,  faxina 
e muito mais. Mais 
in formações  (21) 
99697-3704. obs: o 
celular é do RJ, mas 
atuo em Petrópolis.

ALMOÇO - Quentinhas 
Delícias Caseiras a 
partir de R$9, 99. A 
melhor comida caseira 
de Petrópolis!!! Op-
ções variadas a cada 
dia. Sobremesas e be-
bidas. Entregamos. 
Tel.: (24) 98877-2415. 
Aceitamos cartão, Cai-
xa Tem e Pix.

OBRA - Temos a so-
lução inteligente para 
sua obra em vidro alu-
mínio e policarbonato 
com qualidade e ótimo 
acabamento! Faça já 
seu orçamento sem 
compromisso! (24) 
99307-7270.

FRETE  - Faço pe-
quenos fretes, com 
preço acessível. ZAP 
98875-4717.

BELEZA - Serviços em 
Acrigel, Fibra de vidro, 
Banho de Gel, Posti-
ça Realista, Spa dos 
Pés, limpeza de Pele 
(com ou sem extra-
ção) e muitos mais. 
Agende seu horário! 
Aceitamos todos os 
cartões. Agendamen-
tos: 99918-1127

DISk ENTREGA - 
Supergasbrás em 
Teresópolis. Mande 
sua mensagem pelo 
WhatsApp e faça o 
seu pedido: (21) 
97605-2225 - Mar-
cos Mesquita.

CANECAS - Trans-
forme sua paixão em 
uma caneca. Coloque 
amor nos seus pre-
sentes. Carpe Diem 
Canecas. lembrando 
que você pode per-

sonalizar com fotos, 
para deixar ainda 
mais especial!  R$ 
32,00 cada caneca 
de cerâmica branca 
personalizada! Para 
encomendas l igar 
para o WhatsApp: (24) 
99293-9555.

FESTAS

os melhores salgadi-
nhos mistos de festa. 
Garanta o seu pedi-
do fazendo sua enco-
menda (consultar dis-
ponibilidade e pronta 
entrega), aceitamos 
encomendas de gran-
des quantidades, com 
descontos incríveis! 
Qualidade garantida: 
Z.A.P: 98843-5267.

 BOLOS, DOCES, SO-
BREMESAS, CHOCOLA-
TES, PÃES, DONUTS E 
kITS. Encomendas com 
antecedência pelo link 
WhatsApp: (24) 99204-
1673. Pedidos mediante 
sinal de 50% e com 5 

dias de antecedência 
(ou conforme disponibi-
lidade de encaixe).

DOCES - vendo bolo 
de brigadeiro com 
mousse de leite ninho: 
R$8,50. Mini Brow-
nie de doce de leite: 
R$4,50. Bombom de 
morango: R$3,50. 
Aceito cartões. What-
sApp: 99232-6503.

IMÓVEL VENDA

vendo casa em Santo 
Antônio, Magé, RJ, me-
dindo 20/35 com sa-
patas para fazer, mais 
dois quartos. Terreno 
com árvores frutíferas, 
luz 110/220w, cabos no-
vos, lugar calmo, perfeito 
e próximo a cachoeiras. 
Aceito propostas: zap 
(21) 96931-7748.

IMÓVEL ALUGUEL

Alugo casa próxima ao 
centro e a rua Teresa, 
na Rua Doutor Sá Earp, 

837, Petrópolis (ao lado 
do antigo Clube Dona 
isabel). Tem 1 quarto, 
sala, cozinha, banheiro 
e área. local tranquilo 
sem escadas e sem ga-
ragem. Chamar no ZAP 
98817-3514, Patrícia. 

VENDAS

VENDO - Sofá de ma-
deira de 2 lugares, pre-
cisando de limpeza. 
Zap (24) 99250-7011.

VENDO - Ótimos 
carros com rodas 
de liga, pneus novos, 
documentação toda 
ok, carro todo revi-
sado e com garantia! 
Transferência grátis. 
Faça uma simulação 
pelo WhatsApp (24) 
98882-6388. Estra-
da união e indústria 
2.882. Em frente ao 
terminal de Corrêas.

VENDO - FIAT Pa-
lio 2011· Hatchback · 
109.000 quilômetros ro-

dados. R$ 19.900. Com 
ar condicionado, direção 
hidráulica, pouco roda-
da, pneus novos, docu-
mentação ok. Faça uma 
simulação pelo WhatsA-
pp (24) 98882-6388.

VENDO - Ford Ka 2012· 
Hatchback · 58.000 
quilômetros rodados. 
R$ 22.900. Faça uma 
simulação pelo What-
sApp (24) 98882-6388.

INFORMÁTICA

Manutenção de Micro-
computadores, Note-
book, Tablet e instalação 
de câmeras de seguran-
ça. instalações e Reparos, 
Manutenção, Formata-
ção, limpeza, instalação 
de câmeras de seguran-
ça. Faço apontamentos 
e atualizações de apare-
lhos Azamerica, Cinebox, 
Duosat, etc. Troco sua 
antena de uma residência 
para outra. Aceito cartões 
de crédito. (24) 98828-
7946 / 2020-8587.

SERVIÇOS

FESTAS

IMÓVEL - VENDA

VENDAS

INFORMÁTICA
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O  S e r r a n o 
f e c h o u  a  c o n -
tratação de seis 
atletas, que irão 
ajudar o Leão da 
Serra a brigar pelo 
título da Série B1 
e o acesso à Série 
A2 do  estadual . 
O principal deles, 
foi  o  lateral-es-
q u e r d o  M a g d i e l 
Pessata .  nasci-
do em Petrópolis, 

o atleta possui a 
marca de 65 jo-
gos com a camisa 
Serranista e chega 
para  defender  o 
Leão da Serra pela 
quinta temporada 
consecutiva.

O goleiro Bru-
no Fernandes, que 
possui passagens 
r e c e n t e s  p e l o 
Ar tsul ,  Sampaio 
C o r rê a  e  D u q u e 

de Caxias, chega 
ao elenco para se 
juntar  aos pare-
dões Felipe Rocha 
e Matheus elias. 
T a m b é m  p a r a 
compor a defesa, 
o Azulão da Serra 
acertou a contra-
tação do zagueiro 
Jonathan Montei-
ro, de 21 anos e 
garantiu a perma-
nência de Matheus 

Lima, cria da base.
na volância, o 

S e r r a n o  g a n h o u 
d o i s  n o m e s  d e 
peso. O experiente 
Peterson  Henr i-
que, de 33 anos, e 
Lucas Lima, de 21 
anos, chegam para 
elevar a concor-
rência pela vaga 
na equipe coman-
dada pelo técnico 
Hermes Junior.

Serrano fecha a cotratação de seis 
reforços para a disputa da Série B1

um dos maiores 
nomes da história do 
futebol, Edson Arantes 
Nascimento, o Pelé, 
teve alta da unidade de 
Terapia intensiva (uTi), 
na terça-feira (14), 
após realizar uma ci-

Pelé tem alta da uTi e vai para o quarto 
do Hospital Albert Einstein, em São Paulo

instagram, o ídolo do 
Santos e da seleção 
brasileira disse que 
está “cada dia mais 
alegre, com muita dis-
posição para jogar os 
90 minutos, mais a 
prorrogação”.

rurgia para a retirada de 
um tumor no cólon, no 
dia 4. o ex-futebolista 
seguirá em recupera-
ção em um quarto, no 
Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo.

No seu perfil do 

A seleção brasi-
leira de futsal iniciou 
sua caminhada rumo 
ao oitavo título da 
Copa do Mundo de 
Futsal que está sendo 
realizada na lituânia. 
Quem está integrado 
no elenco é o petropo-
litano leonardo Silva, 
mais conhecido como 
“leozinho”, que já foi 
escolhido duas vezes 
como o melhor joga-
dor jovem do mundo. 

Na  est re ia  da 
equipe, na segunda-
-feira (13), contra o 
vietnã, em partida 
válida pelo grupo D 
da competição, o cra-
que foi um dos que 
balançou as redes 
na vitória de 9 a 1.  
Além de representar 

Com Leozinho, Petrópolis 
tem um representante na Copa 

do Mundo de Futsal
A o s  2 2  a n o s , 

leozinho é um dos 
maiores destaques do 
Futsal brasileiro. Ele 
chegou ao Sorocaba 
em 2017, após passar 
em uma peneira com 
mais de mil candida-
tos. Em seu primeiro 
ano como profissio-
nal, o petropolitano 
foi vice-campeão do 
Campeonato Paulista, 
campeão mundial de 
clubes e finalista da 
liga Nacional.

No ano seguinte, 
a jovem estrela aju-
dou a equipe a ser 
campeã invicta do 
Campeonato Paulista 
e dessa vez, venceu a 
liga Nacional, alcan-
çando um feito inédito 
no esporte nacional.

a cidade de Petrópolis 
no maior torneio do 
esporte, o ala marcou 
o nono gol da goleada, 
e encantou aqueles 

que viam a partida 
com sua agressivida-
de e o quase golaço 
de bicicleta, ainda na 
primeira etapa.
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