
Cônsul da Itália 
confirma parceria 
com Teresópolis 

para realização do 
“Festival Di

Teresa”

Três Rios realiza reunião em comemoração 
ao Dia Nacional dos Surdos

Página 04

Areal realiza o 1° 
Encontro de Turismo 

no município

PETRÓPOLIS-RJ, DE  01 A 07 DE OUTUBRO DE 2021   l  ANO 1   l  Nº 8   l   DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA E GRATUITA 

Pandemia? Não em horários de pico
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No dia 27 de setem-
bro comemoramos o Dia 
Mundial do Turismo. Em 
Areal foi realizado nas 
dependências da Fazen-
da Caturama, no Bairro 
Julioca, o evento deno-

Falando de Areal * Por Fabiano Quixaba

Aluga-se um dia alegre
Distante da 
preocupação 
E que seja próximo 
A qualquer estação 
Que leve para a 
amizade
ou que fique a alguns 
minutos 

De resgatar a emoção 
Por estar vivo e não 
sobrevivente 
No território doente 
Que virou esse 
mundão. 

Pagamento à vista
Se entre as 
comodidades 
Tiver mar, vento e 
poesia

E que a linha do 
horizonte 
Seja oferta.
Freezer para a 
cervejinha
E entrada bivolt 
Pra pluglar minha 
caixinha 
De uma play list seleta.

Aluga-se um dia alegre 
Sem Wi-fi e noticiário 
Sem jornal, televisão 
Palavras só as que 
habitam 
Na minha inspiração. 

Quem sabe assim eu 
me refaça 
E recupere a graça 
Que antes vivia em 
promoção.
Aluga-se um dia alegre 
urgente a solicitação.
Careço de 24 horas 
Dentro dessa ilusão. 

*Catarina Maul é produtora 
e gestora cultural, escritora, 

editora da Bem Cultural.

Aluga-se um dia alegre

Intensa  * Por Catarina Maul

Areal promete investir 
em Turismo e fazer a 
diferença na região

Aos 18 anos, eu tive 
que tomar uma escolha 
que muitas pessoas 
dessa idade devem fa-
zer: decidir meu futu-
ro. Fato que eu nunca 
achei certo, pessoas 
com essa idade não 
têm maturidade para 
tomar tais decisões. 
Eu, definitivamente não 
tinha. Com 18 anos, eu 
só queria saber de jogar 
videogame, ouvir músi-
ca e dormir. Hoje, com 
22, eu só quero saber 

EDITORIAL

Samuel Freitas, 
sempre perdido.

SOBRE SE SENTIR PERDIDO

minado "1° Encontro do 
Turismo - Capital da uva 
- Areal - RJ". A Secretária 
de Turismo Alice Hagge 
convidou para o evento 
os artesãos da Feirinha 
da Barateza: a Areart, bem 
como os donos de bares, 
restaurantes, pousadas 
e hotéis da cidade, além 

de produtores rurais e 
empresários. 

Na ocasião foi as-
sinado o protocolo para 
entrada de Areal no Mer-
coserra, importante passo 
para integrar a cidade 
na região e fortalecê-
-la economicamente. No 
evento ainda foram apre-

sentados os projetos das 
vinícolas "vinnus vale", no 
Bairro vila Dantas e "Bor-
go Del vino", no Bairro Ju-
lioca, empreendimentos 
que prometem aquecer 
a economia arealense e 
trazer diversos empregos 
diretos e indiretos. 

Por fim, tivemos a gra-

ta surpresa proporciona-
da pelos proprietários da 
Fazenda Bemposta, que 
prometem manter toda a 
estrutura histórica, abrir 
para visitação ao público, 
bem como voltar a pro-
duzir a famosa coalhada, 
além de diversos outros 
produtos lácteos e de gê-
neros diversos. Segundo 
os proprietários, existem 
entendimentos com a 
Prefeitura de Três Rios 
para a possibilidade de 
abertura de um loteamen-
to no local, triplicando o 
número de habitantes. 

A intenção também é 
promover eventos anuais 

que integrem a popula-
ção local e das cidades 
vizinhas, fomentando a 
economia e beneficiando 
toda a região. outro evento 
a ser realizado na Fazenda 
Bemposta é o Festival de 
Turismo do Centro Sul 
Fluminense (Festur), que 
promete desenvolver ne-
gócios de diversos seg-
mentos. Desejamos que 
todos os projetos sejam 
um sucesso e elevem Areal 
a um patamar que jamais 
esteve na sua história. 

* Fabiano Quixaba, 
Advogado, Radialista e 

Comunicador.

de jogar videogame, ouvir 
música e dormir.

Eu sei, parece que 
não mudou nada. Mas 
na verdade, mudou quase 
tudo. Aos 18, quando eu 
escolhi fazer Jornalis-
mo, eu achei que era a 
decisão certa. Afinal, eu 
gostava de escrever e... 
era isso. Podia ter es-
colhido ser Taquígrafo, 
eu sei. Mas eu quis ser 
jornalista. Com mais da 
metade do curso comple-
to, eu tive uma crise. Não 

queria mais fazer aquilo, 
não sabia o motivo de eu 
estar fazendo e achava 
que tinha jogado dois 
anos da minha vida fora. 

Aquela profissão não 
tinha nada a ver comigo. 
Eu gostava de escrever, 
mas sou introvertido, não 
conseguia ficar em frente 
uma câmera sem achar 
que era uma arma aponta-
da para minha cabeça, não 
conseguia pegar em um 
microfone sem achar que 
ele estava pegando fogo 
na minha mão e não con-
seguia gravar um off (que 
é a voz do repórter sem 

aparecer no vídeo) sem me 
afogar com o oxigênio.

Mas com o conselho 
de amigos, namorada 
e mãe (nesse caso foi 
mais uma ordem que um 
conselho), eu segui. Hoje, 
dois anos após aquela 
crise, eu comecei a tra-
balhar na área, aqui no 
giro Serra. Eu não posso 
dizer que eu mudei e hoje 
eu sou o Thanos do Jor-
nalismo, mas muitas coi-
sas mudaram na minha 
percepção: A câmera já 
não me parece mais uma 
arma, hoje ela está mais 
para uma Nerf (arma de 

brinquedo). o microfone 
já não pega mais fogo 
na minha mão, até 
porque agora eu uso 
um lapela. Já o off, 
bom... às vezes eu 
ainda esqueço como 
se respira, confesso. 

Apesar de tudo, eu 
estou melhorando. Hoje 
eu sei que se sentir per-
dido é normal. Hoje eu 
sei que isso faz parte do 
processo de autoconheci-
mento e mais importante, 
te faz ir para frente. Hoje 
eu sei que o Samuel de 18 
anos de idade, pode ter to-
mado uma decisão certa.



De 01 a 07 de outubro de 2021 
3

FO
n

TE
: T

Em
PO

.c
O

m

Rua atrás do Parque Municipal e 
Estrada do Catobira são asfaltadas

Usuários reclamam de aglomerações durante as viagens de ônibus
Richard Stoltzenburg 

A cidade de Petrópolis 
conta com 5 empresas que 
prestam serviço à popu-
lação (Turp, Cidade Real, 
Cidade das Hortênsias, 
PetroIta e Cascatinha), for-
necendo transporte públi-
co. No entanto, a situação 
de quem necessita dia-
riamente dos coletivos, 
não é nada agradável. o 
itinerário das linhas é uma 
das principais reclama-
ções feitas por usuários. 
Mairum Assis, que reside no 
bairro Mosela e trabalha em 
Itaipava, relata que o prin-

cipal problema é o horário 
do ônibus. “Está péssimo, 
os ônibus não cumprem os 
horários e em linhas com 
maior movimento, colocam 
veículos que não suportam 
a demanda”. Mairum ainda 
afirma que para chegar no 
horário é preciso sair cedo 
de casa: “Meu expedien-
te começa às 10h e, para 
isso, preciso sair de casa 
pelo menos às 8h para 
não me atrasar”, conclui. 
Além da demora nos pon-
tos de ônibus, a diminui-
ção dos coletivos durante 
a pandemia tem gerado 
aglomerações, que antes 
mesmo da covid-19, já 

porte para ir trabalhar, ir 
ao hospital ou até mesmo 
passear com a família.”  
Para amenizar a situação 
No dia 29 de julho a Prefeitu-
ra de Petrópolis sancionou 
o projeto de lei que impede 
a mudança no horário dos 

eram um problema, afirmou 
octávio gabriel. “Pego a 
linha 700 todos os dias e 
sempre houve aglome-
rações, mesmo antes da 
pandemia. É uma falta de 
respeito com o petropolita-
no que depende do trans-

ônibus em dias conside-
rados pontos facultativos. 
Já no dia 3 de setembro, 
a Turp, que transporta em 
média 28 mil passageiros 
diariamente, em parceria 
com a prefeitura, realizou 
um investimento e adicio-
nou 15 novos ônibus à frota 
da empresa. Entre as linhas 
contempladas estão: 700 
(Itaipava), 600 (Corrêas), 
610 (Araras), 611 (Bonfim), 
609 (Castelo), 615 (Caran-
gola) e 705 (vale do Cuiabá).  
A chegada da nova frota 
traz um sentimento de alí-
vio aos usuários, como o 
Felipe Rodrigues. “A Turp 
melhorou com esses no-

vos ônibus, já a Petroita, os 
ônibus parecem carroça. 
Raro um ônibus deles não 
apresentar problemas me-
cânicos”, afirma. Quando 
foi questionado sobre os 
horários, a resposta foi a 
mesma de outros usuá-
rios: “Estão sempre lota-
dos e poucos ônibus estão 
em circulação”, finaliza. 
Apesar de algumas ten-
tativas para melhorar o 
transporte público, as via-
gens e as aglomerações, 
seja em ônibus novos ou 
antigos, permanecem... Até 
o fechamento desta edição 
o Setranspetro não se pro-
nunciou sobre a situação.  

Casa do Trabalhador de Petrópolis oferece cursos de capacitação

Motoristas que pas-
sam por Itaipava enfren-
taram muitos transtornos 
devido à interdição de um 
dos acessos alternati-
vos mais utilizados para 
escapar do trânsito na 
Estrada união e Indús-
tria, a Rua Agante Moço, 
que passa atrás do Par-
que Municipal. Motivo de 
críticas na gestão ante-
rior, a recuperação da via 
tornou-se uma bandeira 
para melhorar a mobilida-
de no Distrito, levantada 
pelo vereador Jornalista 
Eduardo do Blog, líder do 
Republicanos. 

“Aprovamos propos-
tas para recuperação da 
via na Câmara Municipal, 
defendemos junto ao pre-
feito Hingo Hammes que, 
não apenas acolheu e 
colocou em prática, mas 
também investiu pesado 
para o total asfaltamento 

e hoje já trabalhamos para 
que a via tenha também 
iluminação. Finalmente 
temos uma Câmara unida 
e um governo compro-
metido com a mobilidade 
urbana”, afirma Eduardo 
do Blog, lembrando que 
Itaipava também rece-
beu o programa Acelera 
Petrópolis na Estrada do 
Catobira. 

“o asfalto novo na 
Estrada do Catobira, que 
conecta a estrada união 
e Indústria, em Itaipava, à 
BR-040 é uma conquista. 
Ainda temos muitos bair-
ros precisando do mesmo 
carinho e atenção. Ao lado 
do Prefeito Hingo Ham-
mes, não vou descansar 
enquanto não melhorar a 
vida das pessoas”, explica 
o parlamentar, que é pre-
sidente da Comissão de 
Desenvolvimento e Turis-
mo da Câmara Municipal. 

Ao todo, 60 vias públi-
cas por toda a cidade serão 
asfaltadas, para melhorar a 
mobilidade urbana.

outra importante 
ação na região foi a nova 
sinalização feita pelo De-
partamento Nacional de 
Infraestrutura de Trans-
portes e da CPTrans, em 
resposta aos ofícios do 
vereador Eduardo do Blog, 
que é morador do bairro. 

“A nossa intenção é 
diminuir os altos índices 
de acidentes na entrada 
de Nogueira. A nova si-
nalização ajuda, mas não 
resolve, a imprudência de 
alguns motoristas coloca 
vidas em risco. Além da 
nova sinalização, busca-
mos novas ações junto ao 
Dnit e a CPTrans para me-
lhorar a entrada e saída da 
ponte de Nogueira dando 
mais segurança aos mo-
toristas”, completa. 

A Casa do Traba-
lhador, em parceria com 
Itaipava Cursos e Trei-
namentos, Bernascone 
& Bernascone e Rotary 
Cidade Imperial, vai ofe-
recer dois cursos presen-
ciais e gratuitos de quali-

ficação profissional. Vale 
ressaltar que as vagas 
são limitadas e seguirão 
os protocolos de segu-
rança contra a covid, com 
uso de máscara, álcool 
em gel e distanciamento 
entre os alunos. 

o curso de Desenvol-
vimento Profissional será 
destinado para aquelas 
pessoas interessadas em 
aperfeiçoar a elaboração 
de currículo, desempe-
nho em entrevistas de 
emprego e apresentação 

pessoal. o curso será 
promovido em um único 
dia, a ser definido, com 
duração de 3 horas, das 
9h às 12h. 

Já o curso de vendas 
no varejo será direciona-
do para jovens que estão 

em busca do 1º emprego 
e os profissionais que 
buscam recolocação no 
mercado de trabalho. 
Terá duração de 8 se-
manas, com aulas sendo 
ministradas às terças-
-feiras, das 10h às 11h.  

As inscrições são 
limitadas e já começa-
ram, sempre a partir das 
9h, na sede da Casa do 
Trabalhador, que fica Rua 
Dr. Porciúncula 75 (Ro-
doviária). o telefone para 
contato é o 2246-8942. 

WENDEl FERNANDES

Patrick guimarães

você tem medo de 
aranha? Todos nós temos 
medo de alguma coisa, 
mas o fato é que muitas 
pessoas têm "aracnofo-
bia", que é o horror ex-
cessivo ao aracnídeo. De 
forma irracional, este é o 
tipo mais comum de fobia 
animal em nossa cultura.

Sendo assim, quem 
sofre ao se deparar com 
animais fica impactado 
ao caminhar ao redor da 
área externa do antigo 
Clube Monte líbano de 
Petrópolis e ficar diante 
de um grande criadouro 
de aranhas que acabou se 
formando no local. 

o prédio do antigo 
clube está localizado 
na Rua Professor Pinto 
Ferreira,  68,  no cen-
tro da cidade. Quando 

Infestação de aranhas toma conta do 
antigo Clube Monte líbano de Petrópolis

ativo, o espaço sem-
pre teve como foco o 
segmento de festas em 
Petrópolis.

Apesar de ser uma 
propriedade particular, 
com a grande quantidade 
de aranhas nos arredo-
res, onde a circulação 
das pessoas é constante, 
o assunto vira questão 
de saúde pública, afinal, 

alguns animais peço-
nhentos podem causar 
acidentes classificados 
pelos médicos como mo-
derados ou graves.

Até o fechamento 
desta matéria a prefei-
tura de Petrópolis não 
informou as providências 
que serão tomadas para 
solucionar o problema 
no local.

WENDEl FERNANDES
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Enzo gabriel

Em celebração ao 
Dia Nacional dos Sur-
dos no dia 26 de se-
tembro, a Secretaria de 
Educação de Três Rios 
realizou um evento na 
Câmara de vereadores 
da cidade, onde dis-
cutiu ações e políticas 
públicas de inclusão. 
o debate teve como 
participantes, o grupo 
Sinaliza Aí ,  pessoas 
surdas, familiares, mi-
litantes, professores e 
autoridades do Execu-
tivo e legislativo.

Na reunião, o grupo 
Sinaliza Aí, composto 
por pessoas surdas, 

Prefeitura de Areal realiza o 1° 
Encontro de Turismo no município 

Enzo gabriel

Cônsul da Itália confirma parceria 
com Teresópolis para realização 

do “Festival Di Teresa”
o “Festival Di Tere-

sa”, projeto em come-
moração aos 200 anos 
da Imperatriz Teresa 
Cristina, marcado para 
março de 2022 em Te-
resópolis, teve a confir-
mação do Cônsul geral 
da Itália no Brasil, Paolo 
Miraglia Del giudice. o 
importante aliado ga-
rantiu que está compro-

metido com a realização 
do evento.

o projeto prome-
te marcar, através de 
um grande evento, o 
bicentenário da Impe-
ratriz, nascida na Itália, 
que inspirou o nome do 
município. Cadastrado 
para obter patrocínio 
por meio da lei Estadual 
de Incentivo à Cultura, 
o festival está inscrito 

no Sistema Desenvol-
ve Cultura para buscar 
patrocínio via renúncia 
de ICMS.

Teresa Cristina de 
Bourboun foi a terceira 
imperatriz do Brasil e 
reinou ao lado de Dom 
Pedro II por 46 anos. 
Teresa Cristina tinha 
muito amor pelo Brasil e 
Teresópolis foi batizada 
em homenagem à ela.

Três Rios realiza reunião em 
comemoração ao Dia Nacional 

dos Surdos

realizou uma apresen-
tação. Além disso, um 
ponto emocionante foi 
a oração do Pai Nosso 
em libras.

A professora de li-
bras, Rosana dos Santos 

oliveira Araújo, partici-
pante da reunião, agra-
deceu a todos os respon-
sáveis pela ação por bus-
carem políticas públicas 
mais inclusivas, capazes 
de ajudar a todos.

Enzo gabriel

A  Prefe i tura  de 
Areal realizou na se-
gunda-feira (27), na 
Fazenda Caturama, o 
1° Encontro de Turis-
mo – Capital de uva, 
através da Secretaria 
de Meio Ambiente , 
Agricultura e Turismo. 
o encontro simbo-
lizou o lançamento 
oficial de Areal como 
uma cidade turísti-
ca, onde foram apre-
sentadas as viníco-
las do município e o 
roteiro turístico que 
será  cr iado na re-
gião, para gerar em-
prego,  renda e de-
senvolv imento.  os 

empresários, artesãos, 
produtores e comer-
ciantes locais, puderam 
acompanhar  todo  o 
projeto turístico da ci-
dade, além de palestras 
com nomes do ramo. 
No evento,  o prefei-
to de Areal ,  gutinho 
Bernardes, assinou ao 

lado do Secretár io 
Estadual de Turismo, 
gustavo Tutuca e do 
Presidente do Merco-
Serra, luiz Fernando, 
o protocolo para a 
entrada da cidade de 
Areal ao MercoSerra, 
fortalecendo a eco-
nomia da região.

DIvulgAção

DIvulgAção
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Por aí * Rafael Soares

23.719 VOTOS NO LIXO?
 

O balcão é ideal 
para quem quer 
vender, alugar, 
comprar, está à 

procura de emprego 
ou funcionário. O 
anúncio é gratuito 
para pessoa física

Rádio Sucesso FM 87,7, 
em Areal, lança o Balcão 

Comunitário: o classificado 
gratuito de Areal e região

A Rádio Sucesso 
FM 87.7 em Areal, está 
sempre inovando. Além 
de ser a única emissora 
de rádio e mídia local, 
está entre as rádios 
mais acessadas na Re-
gião Serrana também 
pela internet, de acordo 
com o site www.radios.
com.br.

 oferecendo uma 
programação de quali-
dade 24 horas no ar, e 
com a missão de ficar 
cada vez mais perto do 
cidadão, e prestar ser-
viços com excelência, 
está lançando o Balcão 
Comunitário, o classifi-
cado gratuito no rádio 
e na internet.  Sabemos 
que em meio a pande-
mia da CovID-19, mui-
tas foram as pessoas 

que  perderam seus 
empregos ,  onde fo i 
preciso se reinventar. 

Se você é traba-
lhador autônomo pes-
soa física, trabalha em 
casa e precisa anun-
ciar  seus produtos , 
agora chegou a solu-
ção. Quer vender, com-
prar, está à procura de 
emprego, funcionário, 
tem um imóvel para 
alugar, ou se oferece 
para trabalhar, anun-
cie gratuitamente hoje 
mesmo. Basta enviar 
uma mensagem para 
o  W h a t s A p p  ( 2 4 )  9 
9953-9688 ou através 
da central do ouvin-
te pelo telefone (24) 
2257-9626.  

o  Balcão Comu-
nitário vai ao ar em 

3 (três) edições, de 
segunda à sexta as 9h 
com Fabiano Quixaba 
e Marcelo Almeida, 
às 12h30 com vinny 
lhamas e as 17h30 
com Paulinho More-
l l i .  Edição especial 
aos sábados às 9h30. 
Além disso, os clas-
sificados estão dis-
poníveis no site www.
sucessofm.net. 

Para quem é co-
merciante pessoa ju-
rídica em geral, e quer 
ter sua marca em nos-
sa programação, faça 
contato  e  conheça 
nossos planos e paco-
tes de Apoio Cultural 
(lei nº 9.612/98). 

N ão  e sq u e ç a ,  a 
propaganda é a alma 
do negócio!

REPUBLICANOS NA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Já na Assistência Social, o Republicanos de 
Matheus Quintal, secretário de Estado de Desenvol-
vimento Social e Direitos Humanos, abençoou Hugo 
Bento como novo secretário municipal da pasta. 

CORUJA OU POLVO? 
Entre os vereadores, um dos nomes com mais 

peso para o prefeito interino e, digamos, sugestões 
de nomes aceitas pelo governo, é Junior Coruja. 
Resta saber se com a entrada do seu partido, o PSD, 
no governo interino seu tamanho será dividido ou 
somado aos colegas vereadora gilda Beatriz e, se 
resistir às piadas pela pernada que levou, leandro 
Azevedo. 

SÓ RESTA O PSB 
Depois da mega, ultra vitaminada aliança hetero-

gênea articulada por Hingo Hammes para garantir o 
trono, resta saber a posição do PSB, se confirmada a 
eleição suplementar. Nos bastidores, bocas malditas 
afirmam que o único nome que tira o sono do interino 
– que parece ter as joias do poder dos vingadores 
para fazer “desaparecer” adversários, é luciane 
Bomtempo. Mustrangi causa apenas gargalhadas. 
ouvimos, mas não entendemos. 

PSL NA CPTRANS 
Já no comando da CPTrans, segue incon-

testável luciano Moreira, queridinho de todos 
os vereadores e protegido do vereador octávio 
Sampaio. 

COLISÃO 
FRANKENSTEIN

Seguindo os pas-
sos do governador 
Cláudio Castro, Hin-
go Hammes, o interi-
no, conseguiu unir no 
mesmo governo PSl 
e PSol, já imaginou 
o trem de alegria que 
será este palanque? 

EX-PSOL NA 
EDUCAÇÃO 

E o novo Secretário 
Municipal de Educa-
ção é o professor José 
luiz lima, ex-PSol. o 
clima entre os verea-
dores simpatizantes 
do clã Bolsonaro com 
a notícia foi algo pare-
cido com um mamão 
explodido com uma 
granada. 

A MÃO DO GOVERNADOR 
unha e cutícula com o governador Cláudio Castro, o deputado Hugo leal, 

que já foi seu funcionário no passado, sentiu o peso da mão do governador nas 
eleições suplementares, que ainda não foram marcadas, mas que já entraram 
para história com a formação do “bonde do trator que carregou o professor.” 

TODO MUNDO CONTRA O PROFESSOR?
E só leandro Azevedo não entendeu o que estava acontecendo no décimo 

andar. Hingo Hammes buscando consolidação, Bernardo Rossi interessado em 
eleger Hingo, manter aliados no poder e se fortalecer para disputar uma vaga 
na Alerj em 2022, com as bênçãos do governador Cláudio Castro. Já Hugo leal, 
sonhando com o Tribunal de Contas e com a manutenção de sua influência junto 
ao governador Castro, já ciente que, se der tudo certo, garante leandro Azevedo 
e gilda Beatriz na disputa por uma cadeira na Alerj e na Câmara dos Deputados. 
E, se tudo der errado, a vereadora do PSD seria a escolha perfeita para estadual, 
talvez a próxima ultrapassagem que o nosso teacher pode não perceber. 

Nós avisamos! o tea-
cher leandro Azevedo 
levou uma das maio-
res “pernadas” da polí-
tica petropolitana da era 
democrática. Terceiro 
colocado nas eleições 
2020 com 23.719 votos, 
o professor já anda bo-
rocochô da vida após 
ser informado:  ou seja, o 
moço levou um top down, 
do seu líder, deputado 
federal Hugo leal, que fez 
um alinhamento com o 
governo Hingo Hammes.

DIvulgAção

DIvulgAção
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 * Por Felipe Teixeira
    Repórter do giro

Corrida Beneficente das Crianças
A Casa de Oração "Senhor o Cordeiro da Caridade" realizará, no dia 12 

de outubro, uma corrida beneficente em prol das crianças carentes. A arre-
cadação será de brinquedos. A concentração está prevista para às 11h30 na 
Travessa Batista de Castro, 33, no Alto da Serra. As inscrições podem ser 
feitas, até o dia 10 de outubro, através do WhatsApp: (24) 98812-0795 – 
falar com Patrícia ou (24) 98859-0020 – falar com Juliett. Para participar, 
cada corredor deve levar um brinquedo para doação.

ANUNCIE AQUI
(24) 99300-8000

gabriel Barbosa

A Casa Petrópo-
lis Instituto de Cultura 
recebe até o dia 7 de 
novembro a exposição 
“Do Real ao Imaginário”, 
que celebra os 60 anos 
da Sociedade Petro-
politana de Fotografia 
(SoPEF). A exposição 
reúne obras de nove 
artistas sendo inspirada 
nos jardins, arquitetura 
e na história do casarão 
do século XIX.

As fotografias são 
expostas em distintos 

gabriel Barbosa

um ritmo musi-
cal chamado piseiro 
se tornou febre em 
boa parte do Brasil 
nos últimos anos. E o 
cantor, compositor e 
produtor nascido em 
Petrópolis, MC Korin-
ga, em parceria com o 
produtor musical luan 
Silva, criou uma nova 
característica para 
o gênero, apelidado 
de “funkseiro”, uma 
mistura entre o funk e 
o piseiro.

o objetivo do pro-
jeto é lançar uma can-
ção de funkseiro de 15 

em 15 dias. Ao piseiro 
serão agregadas mú-
sicas do MC Koringa 
que foram temas de 
novelas importantes, 
além dos sucessos 
que o artista emplacou 
na década de 90.

No dia 10 de se-
tembro, um dos princi-
pais sucessos do pe-
tropolitano, intitulado 
“Quica no Calcanhar”, 
foi disponibilizado no 
Spotfy, já com a mis-
tura de ritmos sendo 
utilizada na melodia. 
Nesta sexta-feira (1º), 
será lançado o “Mini 
game FunkSeiro”, tam-
bém na plataforma.

Enzo gabriel

A Record Tv com-
pletou 68 anos no dia 
27 de setembro de 
2021. Nestas quase 
sete décadas, a emis-
sora se consolidou 
como uma das maio-
res do país. o grupo 
Record ,  na mesma 
d a t a ,  c o m e m o r o u 
também 14 anos da 
Record News,  que , 
desde a fundação, é 
o único canal de no-

Record TV completa 68 anos

“Do Real ao Imaginário”: Casa 
Petrópolis recebe exposição de 
fotografias até 7 de novembro

Histórico de Petrópolis, 
na Avenida Ipiranga, nú-
mero 716. os ingressos 
custam R$ 10 a inteira 

Funkeiro de Petrópolis, 
MC Koringa lança

 projeto misturando os 
ritmos funk e piseiro  DIvulgAção

tipos de suporte, como 
por exemplo, papéis e 
tecidos, que promovem 
um olhar diferenciado a 
partir das imagens re-
tratadas pelos artistas.

obras dos seguintes 
autores estão em ex-
posição: Anita Soares, 
Claudio Partes, Evaldo 
Macedo, Erick Simão, 
Hector Carnevali, Karen 
Montenegro, luana la-
greca, Mariana Rocha e 
Simone Sattler.

A Casa Petrópolis 
Instituto de Cultura fica 
localizada no Centro 

e R$ 5 a meia entrada 
e o espaço funciona de 
quarta à domingo, das 
10h às 17h. 

tícias da Tv aberta do 
Brasil, e os 12 anos do 
portal R7.com. 

No último ano, im-
pactada pela pandemia 
de Covid-19, a emis-
sora teve motivos para 
comemorar por conta 
dos protocolos criados 
que permitiram colocar 
uma novela e realities 
inéditos no ar com se-
gurança, a aquisição 
de  campeonatos  de 
futebol, o reconheci-
mento do jornalismo 

com prêmios e em pes-
quisas, além de ino-
vações tecnológicas, 
que colocam a Record 
como uma das mais 

avançadas do país. 
A vice-liderança na 
audiência geral tam-
bém foi mantida pela 
emissora carioca.

 DIvulgAção
 DIvulgAção
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pontos de ferrugem 
na tampa, mas fun-
ciona perfeitamen-
te) R$ 280,00. Sofá 
retrátil e reclinável 
-  R$ 1000,00.  In-
teressados chamar 
no WhatsApp (21) 
96954-0749 fa lar 
com Henrique.

vendo HoNDA FAN 
160 2022 0KM. À 
vista R$15.900. Par-
celo: Entrada+36 
parcelas de 537. 
Aceito seu usado 
na troca. WhatsA-
pp/ligação:  (24) 
98846-7052.

vendo Citroen C3 
Tendance 1.5 ano 
2014 completo de 
t u d o .  P a r a - b r i s a 
panorâmico,  dire-
ção elétrica, ar con-
dicionado, air bag, 
travas, vidros e re-
trovisores elétricos, 
bancos e  volante 

gRÁFICA  - lTM 

SERvIçoS gRÁ-
FICoS E BRINDES 
PERSoNAlIZADoS: 
canecas, camisas, 
canetas, azulejos, 
almofadas, quadros 
em MDF, chinelos, 
toalhas, impressão 
em geral (aposti-
las, encadernações), 
banners, lonas, car-
tões de visita... FA-
ZEMoS ENTREgAS! 
Tel: (24) 99221-1323 
/ (24)2223-7569.

AluguEl DE CAR-
Ro- Alugo carros 
para motorista de 
aplicativo. Aluguel 
semanal DE R$ 460. 
Necessário cheque 
caução. Contrato 
em cartório. Ma-
nutenção dividida. 
obs: só alugo para 
motoristas de apli-
cativos. Contato 
pelo WhatsApp: (24) 
99257-5398 – falar 
com Yuri.

Alugo Casa de dois 
quartos (um médio/
grande e outro pe-
queno), sala, cozi-
nha, banheiro e área 
de serviço. Tratar di-
reto com o proprietá-
rio. R$ 800,00. Água 
e imposto inclusos. 
Endereço R. Bernar-
do Proença – 2175 – 
Itamaraty (em frente 
à praça). Tratar com 
vítor pelo telefone 
99243-6922.

linda propriedade 
com 3 casas e am-
pla área externa. 
Área nobre no Bin-
gen. Casa princi-
pal: varandão, sala, 
3 quartos (suíte), 
copa, cozinha, ba-
nheiro social, área 
de serviço. 2ª casa: 
varandão, sala, 1 
quarto, cozinha, 
banheiro e área. 3ª 
casa: sala, quar-
to, cozinha e ba-

nheiro. Área exter-
na com: garagem 
para vários carros, 
varanda gourmet 
com banheiro, local 
coberto para ofi-
cina ou academia, 
local para escritó-
rio (kitnet), amplo 
terreno gramado, 
local para horta. 
R$ 4.900,00 (ES-
TuDA PRoPoSTA). 
Informações (24) 
98848-4638 com 
Fábio lima. Creci 
j.3941.

Alugo casa em Cor-
rêas (vista Alegre): 
tipo apartamento 
(não tem área exter-
na): sala e cozinha 
em conceito aberto, 
2 quartos amplos, 
banheiro e área de 
serviço. Não tem ga-
ragem. R$ 750,00. 
Informações (24) 
988484638 com 
Fábio lima. Creci 
j.3941.

o p o r t u n i d a d e  d e 
construir sua pró-
pria casa ou cons-
truir para alugar. No 
início do bairro Mo-
rin. Parte debaixo da 
casa para construir, 
com facilidade de 
estar praticamente 
fechada, com enca-
namento de esgoto.  
Documento feito em 
advogado e cartório. 
Ambiente totalmente 
familiar. Não possui 
vaga para carro. Pou-
cas escadas. Acei-
to carro como parte 
do valor. ENTRADA + 
PARCElAS FIXAS PoR 
MÊS. WhatsApp (24) 
99236-3402.

Casa em Mauá pró-
xima à Igreja Nossa 
Senhora da guia. To-
talmente mobiliada 
e pronta para morar. 
Composta de três pa-

vimentos. o primeiro 
com garagem, lavan-
deria, cozinha, ampla 
sala e banheiro. o se-
gundo com 2 quar-
tos, banheiro, varan-
da, terraço coberto, 
poço artesiano, poço. 
Documento particular 
de compra e venda. 
Aceito carro como 
parte do pagamen-
to. Mais informações 
pelo WhatsApp (24) 
99205-2880.

vendo por motivo 
de mudança. obje-
tos estão no bairro 
Mauá. Tapete 2,00 
x 2,50 - R$ 200,00. 
guarda-roupas - R$ 
600,00. Cama Queen 
com colchão - R$ 
8 0 0 , 0 0 .  C a m a  d e 
viúvo - R$ 200,00. 
Ó c u l o s  To m m y  - 
R$ 180,00. Relógio 
orient - R$ 180,00. 
Máquina de lavar 
7 k g  ( t e m  a l g u n s 

com regulagem de 
altura,  l impador e 
desembaçador tra-
seiro, rodas de liga 
leve, gNv. valor: R$ 
32.900,00. Conta-
to: (24) 98836-1271 
(WhatsApp) Ângela 
ou (24) 99232-8030 
(WhatsApp) Rogério.

Vendo TV Philco 
muito conserva-
da. 32 polegadas. 
Controle remoto. 3 
meses de garantia. 
R$ 650,00. Mais 
informações pelo 
WhatsApp (24) 
98867-9426.

vendo Tv lg 29 po-
legadas, som stereo, 
3 entradas Av, com 
controle. Ela é da-
quela que tem o tubo 
pequeno. Em perfei-
to estado. Entrego. 
Interessados ligar 
para o WhatsApp 
99200-3981.

SERVIÇOS TERRENOIMÓVEL - ALUGUEL

IMÓVEL - VENDA

VEÍCULOS

VEÍCULOS
VENDAS DIVERSAS

o governo do Es-
tado do Rio de Ja-
neiro publicou no 
Diário Oficial o edital 
de concurso para 
Secretaria de Estado 
de Polícia Civil, com 
350 vagas para di-
ferentes cargos. As 
inscrições já estão 
abertas e seguem 
até o dia 26 de ou-
tubro. São 200 para 
investigador policial, 
100 para inspetor de 
polícia, 25 para pe-
rito legista, 10 para 
auxiliar policial de 
necrópsia, 10 para 
técnico policial de 
necrópsia e cinco 
para perito criminal.

A taxa de R$ 100 
deverá ser paga até 
27 de outubro. os 
candidatos terão 
duas opções para se 
inscrever: pela inter-
net no endereço ele-
trônico https://co-
nhecimento.fgv.br/
concursos/pcrj21; 
ou no posto da Fun-
dação getúlio varga, 
situado na Rua Jor-
nalista orlando Dan-
tas, 36, em Botafogo, 
de segunda a sexta, 
das 10h às 16h.

o edital traz in-
formações detalha-
das sobre inscrições, 
etapas dos exames, 
requisitos que de-

vem ser cumpridos 
pelos candidatos e 
conteúdo programá-
tico das provas. A 
primeira fase divide-
-se em quatro eta-
pas: prova de conhe-
cimento (eliminató-
ria e classificatória); 
prova de capacidade 
física (eliminatória); 
exame psicotécni-
co (el iminatório); 
e  exame médico 
(eliminatório).

os candidatos 
aprovados vão para 
a segunda fase, que 
compreende o curso 
de formação profis-
sional e a prova de in-
vestigação social. De 

acordo o com edital, 
os salários-base das 
carreiras do concur-
so são: Perito legista 
e perito criminal – R$ 
9.924,06; Inspetor de 
polícia – R$ 6.380,29; 
Investigador policial 
– R$ 5.840,37; Técni-
co policial de necróp-
sia – R$ 5.165,75; 
e Auxiliar policial 
de necrópsia – R$ 
4.606,29.

o concurso da 
Polícia Civil será rea-
lizado em parceria 
entre a Academia Es-
tadual de Polícia Syl-
vio Terra (Acadepol) 
e a Fundação getúlio 
vargas (Fgv).

Governo do RJ abre concurso com 
350 vagas para Polícia Civil
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Samuel Freitas

o Campeonato 
Municipal de Han-
debol deste ano teve 
data definida pela 
liga Petropolitana 
de Desportos (lPD). 
o torneio começará 
no dia 17 de outubro, 
com cinco equipes no 
masculino e três no 
feminino. Petropoli-
tano FC, EC Corrêas 

Samuel Freitas

o jogo do Serrano 
contra o goytacaz 
realizado no último 
dia 22, que terminou 
com vitória da equipe 
petropolitana por 1 a 
0, se tornou caso de 
polícia. Nesta segun-
da-feira (27), a Dele-
gacia do Consumidor 
do Rio de Janeiro de-
terminou a abertura 
de inquérito com o 
objetivo de apurar as 
condições em que a 
partida foi realizada. 

o presidente do 

Samuel Freitas

o time de fute-
bol feminino do Co-
rinthinans, se tornou 
tricampeão do Cam-
peonato Brasileiro 
nesse domingo (26), 
após vitória sobre o 
Palmeiras por 3 a 1, 
na Neo Química Are-
na. Com a conquis-
ta, a equipe faturou 
R$ 290 mil, cerca de 
0,87% do valor dado 
ao vencedor do Bra-

sileirão masculino, 
R$ 33 milhões. As 
vice-campeãs fica-
ram com R$ 190 mil. 
Apesar da dispa-
ridade, o dinheiro 
é superior aos de 
anos recentes.

A final foi muito 
atrativa para as pes-
soas que estavam 
assistindo em casa. 
Segundo dados de 
audiência da grande 
São Paulo, obtidos 
pelo portal Notícias 

da Tv, a transmis-
são da Band para 
o jogo marcou 4,8 
pontos de média, 
com picos de 6,1. A 
última vez em que o 
horário havia mar-
cado índices pare-
cidos foi em 26 de 
novembro de 2017. 
o SporTv, canal es-
portivo da globo que 
também transmitiu 
a final, venceu seus 
concorrentes na Tv 
paga com folga.

Na soma dos 
resultados, ficou 4 
a 1 para o Alvine-
gro, que levantou 
o terceiro título da 
competição nacio-
nal de sua história. 
os gols da partida 
foram marcados 
por Adriana, duas 
vezes, e victoria Al-
buquerque, todos na 
primeira etapa. As 
outras conquistas 
foram em 2018 e 
2020.

POLÊMICA: polícia abre inquérito após 
partida do Serrano contra o Goytacáz

time, Dartagnan Fer-
nandes, foi intimado 
para prestar esclare-
cimentos, pelo Dele-
gado Ricardo Barbo-
za de Souza. No dia 
seguinte à partida, 
a diretoria afastou o 
zagueiro Daniel Cos-
ta e o meia William 
Pereira, por suspeita 
de estarem jogando 
a bola para escan-
teio desnecessaria-
mente, após alguns 
vídeos de escanteios 
cedidos por atletas 
da equipe campista 
viralizaram na inter-

net. o que é consi-
derado uma atitude 
antidesportista.

os lances acon-
teceram no segundo 
tempo, aos 28 mi-
nutos e nos acrés-
cimos. No mesmo 

dia, a Federação de 
Futebol do Estado do 
Rio de Janeiro (Ferj), 
solicitou ao Tribunal 
de Justiça Desportiva 
abertura de procedi-
mento investigatório, 
a pedido do goytacaz.

Campeonato Municipal de Handebol 
começa em outubro, em Petrópolis

tória em turno único. 
Já entre as mulheres, 
os jogos também terão 
um returno. os dois 
times com a melhor 
pontuação, decidem o 
título em partida úni-
ca, sem vantagem de 
empate.

Na última edição, 
realizado em 2019, o EC 
Corrêas levou o título 
tanto no masculino, 
quanto no feminino.

e Santa Isabel FC, 
nas duas categorias 
e Palmeira FC e EC 
Cascatinha somente 

no masculino. 
Entre os homens, 

os times se enfrenta-
rão na fase classifica-

Corinthians vence o Brasileirão feminino e ganha 
0,87% do valor dado ao vencedor do torneio masculino

glADSToNE luCAS

DIvulgAção


