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Considerada uma
das cidades mais
seguras do Estado,
Petrópolis vê crescer
assustadoramente o
número de estupros:
de acordo com o Instituto de Segurança Pública 62 casos foram
registrados em Petrópolis no ano de 2021.
A continuidade dos
crimes preocupa, pois
os casos continuam
em alta na cidade.
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Página 04

Rios assoreados na cidade

A proximidade da época de chuvas tem deixado a população preocupada com a possibilidade de enchentes. Página 03

De 08 a 14 de outubro de 2021

2
EDITORIAL
Petrópolis: o império do
crescimento urbano
Com aproximadamente mais de 300 mil
habitantes, Petrópolis é a
cidade mais populosa da
Região Serrana. E, como
toda grande cidade, os
petropolitanos sofrem com
questões rotineiras. Entre
elas, a mobilidade urbana. Tendo em média 371
habitantes por quilômetro
quadrado, a locomoção
na Cidade Imperial é um
desafio e um constante
conflito entre motos, carros, pedestres e o tempo.
O IBGE mostra que
há um veículo a cada dois
habitantes na cidade.

Não pegar trânsito é algo
raro. O crescimento populacional da cidade não
acompanhou a evolução
urbana e o que se nota nas
ruas é o caos. Em horários
de pico o panorama se agrava. Constantemente, curtos
deslocamentos levam mais
de uma hora para serem
feitos mesmo com veículo
próprio. Principalmente nos
transportes públicos. Além
do mau estado de conservação, a superlotação e
poucos itinerários mostram
o desrespeito com o petropolitano, já que a passagem
de R$4,20 em acordo com

o valor cobrado pela gasolina, custando em média
R$ 6,70 o litro pesam no
bolso do consumidor. Dados
divulgados especificamente para análise do cenário
atual, a Cptrans mostrou
que em uma década, a taxa
de pagantes nos transportes
públicos caiu 25%, tornando a arrecadação menor
e trazendo complicações
ressaltadas acima.
Esses são alguns dos
problemas enfrentados
diariamente nessa guerra
entre pessoas e o trânsito.
Pois nem a área de conflito
é de se admirar. As vias, se
assim podem-se chamar,
são precárias em todos os
quesitos. Buracos e crateras se formam no chão em
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ção de encostas, valor que
pode chegar a R$1,9 milhão.
Nem a bicicleta escapa
das dificuldades. Ciclovias
não existem. Até porque
a faixa vermelha em toda
extensão da Avenida Barão
do Rio Branco não garante
segurança, muito menos
exclusividade aos ciclistas.
Claro que respeito no trânsito auxilia no bem-estar
social e não faz parte só
dos órgãos públicos mudar
isso.
A iniciativa para um
trânsito melhor e boa convivência em qualquer espaço urbano começa pela
educação. Petrópolis, mesmo com problemas, ainda
sim é uma bela cidade turística e agradável. Ela pre-

* Por Fabiano Quixaba

Cursos
profissionalizantes
em Areal
A Prefeitura Municipal de Areal, através da
Secretaria de Educação,
vem trazendo inúmeros
cursos profissionalizantes, extracurriculares,
de formação pessoal e

diversos locais da cidade.
Onde é aplicado o valor do
IPVA? A princípio deveria ser
investido em direitos básicos do cidadão; todavia, a
Prefeitura parece não reverter em nenhuma das áreas.
Um dos investimentos do
Planmob chega a R$50
milhões de reais que serão
destinados a principal via
da cidade, a Estrada União
e lndústria.
A proposta inicial é aumentar a largura das pistas
e realizar pavimentação em
toda extensão dela, porém,
a cidade sofre também com
enchentes e encurtar os
rios não seria uma boa
opção. Não é à toa que a
iniciativa aponta também
investimentos na conten-

esportivo. Somente nos
últimos meses foram
abertas em torno de 15
oportunidades, desde
cursos de informática,
passando pela aprendizagem de violino, moda-

lidades esportivas, artes
marciais e de capoeira.
Com a visão de um futuro
promissor para a cidade, o prefeito Gutinho
Bernardes vem trazendo
à população meios de
capacitação acessíveis e
de formação profissional
técnica, características
primordiais para o desenvolvimento de Areal.
E o melhor disso tudo
é que todos os cursos

são gratuitos. As aulas
estão sendo ministradas
nas dependências do
CIAFETE (Centro Integrado de Artes, Formação,
Educação, Tecnologia e
Esportes), antigo Colégio
Cenecista - Machado de

Richard Stoltzenburg é
jornalista

cisa de transformações
e melhorias urgentes
para que permaneça
como referência no turismo, que áreas de
lazer não se limitem
aos parques municipais
e que a mobilidade se
torne mais saudável e
sustentável.

Assis. A educação é a
base de uma sociedade
forte, independente e
contestadora, por isso
vejo com bons olhos a
ação do governo municipal. Que venham
mais cursos, a população espera ávida por
conhecimento. Fabiano
Quixaba, Advogado, Radialista e Comunicador.
* Fabiano Quixaba,
Advogado, Radialista e
Comunicador.
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Casos de estupro em Petrópolis
assustam a população
Gabriel Barbosa

De acordo com o Instituto de Segurança Pública
(ISP) 62 casos de estupro
foram registrados em Petrópolis no ano de 2021.
Mesma quantidade que foi
divulgada pelo órgão em
2020. A continuidade dos
crimes preocupa, pois os
casos continuam em alta
na cidade.
Se a realidade for levada para o estado do Rio
como um todo, os números
são ainda mais preocupantes. Ainda de acordo
com o ISP, apenas nos
primeiros cinco meses de
2021, foram registrados
2.155 casos de estupro,
contra 1.687 que ocorreram no ano de 2020, ou

seja, 468 vítimas a mais
em comparativo com o ano
passado. No panorama
nacional, a 14ª edição do
Anuário Brasileiro de Segurança Pública, lançado
em 2020, divulgou a informação de que o Brasil tem
um caso de estupro a cada
8 minutos, muitos destes
não denunciados por quem
sofre a violência.
Ana Luiza Franco,
coordenadora do Centro
de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM),
alerta para a importância
das vítimas denunciarem
os casos: “Tendo em vista
que o estupro e o assédio
ainda são pouco denunciados, na maioria das vezes
por medo e vergonha, precisamos incentivar que as
mulheres do nosso muni-

Wendel Fernandes

cípio não se calem”, afirma.
A Coordenadora ainda
ressalta que o CRAM oferece
assistência às mulheres que
sofrem algum tipo de violência ou assédio: “No CRAM,
oferecemos auxílio psicológico e acompanhamento
jurídico para as vítimas do
início ao fim do processo.
Vale lembrar que o relato é
suficiente para dar início a
investigação”, conclui.

Para denunciar um
caso do tipo, as vítimas
podem recorrer ao canal de
denúncia da Mulher, Família
e dos Direitos Humanos, que
funciona diariamente 24
horas, discando o número
100. Qualquer pessoa pode
prestar a queixa, que após
um monitoramento, o serviço entra em contato com
a pessoa para dizer quais
serão os próximos passos.
A chamada é gratuita.
Além do Disque 100, as
vítimas dos abusos também
podem acionar a Polícia Militar através do número 190.
Já em casos específicos de
agressões e abusos existe
a Central de Atendimento à
Mulher, através do número
180. As ligações para ambos são gratuitas e o sigilo
é garantido.

Assoreamento dos rios em Petrópolis é um dos
responsáveis pelos transbordamentos em dias de chuva
Patrick Guimarães

O assoreamento é o
acúmulo de areia, rochas,
lixo e outros materiais que
são levados até os leitos
dos rios, através da chuva,
do vento ou, na maioria
das vezes, pelo próprio ser
humano. Em alguns casos
o curso da água pode até
deixar de existir em decorrência desses resíduos.
Em Petrópolis os rios
estão cada vez mais sujos
e quando chega a época

das chuvas, os petropolitanos ficam diante do medo
e do pânico devido às possibilidades de enchentes.
Para evitar os transtornos gerados é preciso
conscientização das indústrias e da população
para que o lixo doméstico
e industrial não seja jogado
nos rios.
Não é novidade que as
chuvas provocam estragos
nas cidades, nas casas e
trazem muitos prejuízos,
não só financeiros, mas

Wendel Fernandes

também para a saúde. Uma
das doenças mais comuns
que aparecem em enchentes é a leptospirose.
A Assessoria de Comunicação da Prefeitura
de Petrópolis informou
que a limpeza dos rios é de

responsabilidade do Instituto Estadual do Ambiente
(INEA). E o município já
formalizou o pedido junto
ao órgão, com isso, as máquinas do Estado já estão
na cidade para a realização
do serviço.

Falta de CPF impede vacinação contra a covid-19 em Petrópolis

Richard Stoltzenburg

A Prefeitura de Petrópolis abriu no último dia
15 de setembro o agendamento para adolescentes
com 17 anos se vacinarem, com a primeira dose,
contra a Covid-19. Nas
últimas semanas muitos
responsáveis encontraram dificuldade em realizar o agendamento por

conta da documentação.
Para que os dados
sejam contabilizados para
o Ministério da Saúde é
necessário que o agendamento seja feito através do CPF e, justamente
nessa etapa, que surge a
dificuldade. Miram Souza,
reside em Itaipava e na
hora de agendar para o
filho João Miguel, de 13
anos, ficou preocupada

pois o filho não tem o
documento.
No entanto, caso a
pessoa tenha perdido o dia
de agendamento, não é necessário ficar preocupado.
De acordo com a Prefeitura, qualquer cidadão que
não realizou o agendamento e que se adeque a
faixa etária liberada, pode
se cadastrar. Para emitir o CPF o cidadão deve

acessar o site da Receita
Federal: https://servicos.
receita.fazenda.gov.br/
Servicos/CPF/InscricaoPublica/inscricao.asp.
Após o preenchimento
dos dados e do envio do
formulário, o CPF é emitido
na hora. Em caso de dúvidas, a Prefeitura realiza
atendimentos através do
WhatsApp da Saúde no
número (24) 99200-1428.

Eduardo do blog garante
reforma de postos de saúde
Divulgação

O início das reformas do Posto de Saúde
da Família do Siméria e
da Estratégia de Saúde
da Família do Quitandinha – Amazonas e a
finalização da reforma da
UBS Dr .João Werneck,
na Mosela, foi fiscalizado
pelo vereador jornalista
Eduardo do Blog, líder
do partido Republicanos
na Câmara Municipal.
“É um trabalho conjunto!
O prefeito Hingo Hammes
é um grande parceiro e
recebe com atenção e
carinho nossos pedidos
para os bairros, resultado de nossas ações e
fiscalizações.
A reforma das unidades no Siméria e no
Quitandinha foram solicitadas desde o início
do mandato, mas eu já
cobrava melhorias como
jornalista há anos.
Na Mosela, a finalização da reforma mostrou o compromisso do
governo com a comunidade. É uma vitória para
a dignidade humana”,
comenta o legislador.
Para Eduardo do Blog,
investir em atenção
básica é a melhor maneira de melhorar a
saúde no município.

“Quando a população é
atendida perto de casa,
deixa de lotar hospitais e
UPAs, gasta menos para
ter acesso à saúde e contribui até para melhora da
mobilidade urbana. Saúde
nos bairros é o segredo
para dar mais dignidade a
nossa gente. Por isso, estamos trabalhando ainda
pela reforma e ampliação
da Unidade de Saúde (USF
Bataillard) e a separação
da Atenção Básica do
Posto 24h em Pedro do
Rio, com a ampliação do
espaço e mais estrutura.
Outros bairros têm recebido nossas fiscalizações
e, tenho certeza, terão
melhorias”, explica o vereador, lembrando que a
ampliação dos serviços
de saúde passa pela valorização e a contratação de
mais profissionais.
“A proposta do Plano
de Cargos Carreira e Salários para a Saúde é nossa. Precisamos realizar
concurso público e, para
todas as vagas não preenchidas, processo seletivo,
só assim, com valorização
dos profissionais, teremos
uma ampliação dos serviços de qualidade e uma
melhora significativa para
a população.”, completa.
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n TRÊS RIOS

Em respeito
aos 23.719
votos e a
população
petropolitana

Três Rios aumenta vazão da
Lagoa do América para evitar
enchentes e alagamentos

Enzo Gabriel

Tr ê s R i o s s e g u e
buscando soluções para
os problemas com enchentes e alagamentos
no município. A última
medida tomada foi aumentar a capacidade de
águas pluviais na Lagoa
do América no Bairro
Purys, em parceria com o
Governo do Estado.

A Subsecretaria de
Drenagem Urbana, ligada à Secretaria de Meio
Ambiente, tem realizado
uma força-tarefa com
desobstrução de bueiros
e desassoreamento de
rios e córregos, principalmente da Várzea do Otorino e Rua Oito de Maio,
no Bairro Caixa D’Agua.
Na Lagoa, após o trabalho iniciado com recur-

sos próprios e o retorno
do Programa Limpa Rio,
a vazão aumentou para
65.000,00 m³. Cerca de
30 mil metros cúbicos de
resíduos foram retirados
do local, além da instalação de mais de 30 metros
de manilhas ligando a
lagoa a um lago seco
que servirá de área de
armazenamento auxiliar,
em casos de enchentes.

n TERESÓPOLIS

Chico, gatinho influencer de
Teresópolis, vence concurso de
fotografia do Governo do Estado
Divulgação

Enzo Gabriel

O gatinho Chico, de
Teresópolis, foi o campeão do concurso “Estado Amigo dos Animais”,
realizado pela Secretaria
de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (SEAPA). O gatinho
tem quase 15 mil seguidores em seu perfil no
Instagram @gato_chico_.
No concurso, os tutores de todo o estado
puderam inscrever os
animais, cumprindo algumas regras, que incluíam
o envio de uma foto do
pet.
As três fotos com o
maior número de curti-

n AREAL

Areal se torna a primeira
cidade do Brasil com
escola pública totalmente
gamificada

Enzo Gabriel

das ganharam um troféu
e puderam indicar uma
instituição para receber
a premiação em ração,

sendo 500kg para o primeiro lugar, 300kg para
o segundo e 200kg para
o terceiro.

Areal se tornou a
primeira cidade do Brasil a ter uma escola
pública totalmente gamificada após implantar o projeto na Escola
Municipal Antônia Marinho. A gamificação
na escola se trata de
um método de aprendizagem caracterizado
pelo uso estratégico
da lógica dos jogos, de
forma que o estudante aprenda ativamente, tornando as aulas
mais a mais atraentes,
contextualizadas e direcionadas aos estudantes, promovendo

mais motivação, interatividade, diversão e
engajamento.
Os estudantes que
atingirem bons níveis
de comportamento e
completarem suas tarefas serão recompensados com moedas
para realizarem a troca
por diversos brinquedos e produtos na loja
da escola. O projeto,
implementado inicialmente em todas as turmas da Escola Municipal Antônia Marinho,
deve estar disponível
em todas as escolas
da rede municipal de
Areal de ensino no ano
de 2022.
Divulgação

Não, eu não irei fazer parte do governo
interino.Embora tenha
sido oficializada a entrada do meu partido, o
PSD, na base aliada do
atual governo municipal, eu não tive participação e não concordei.
Apenas fui comunicado
sobre a decisão e reforcei minha vontade de
não fazer parte disto.
O meu objetivo
todos vocês conhecem. E o meu sonho
de ajudar nossa cidade permanece vivo.
Meus princípios vão
sempre nortear as minhas ações. Sempre
foi assim. E não seria
diferente agora.
O meu posicionamento, por mais difícil
que seja, é sempre feito
em respeito ao povo
petropolitano, principalmente aos 23.719
que me confiaram o
voto.
Agora, não esperem de mim torcer
contra a cidade que
tanto amo. Se essa foi
a escolha e se o partido optou por entrar no
governo interino, fica
a minha torcida para
que dê certo e que algo
possa ser feito para
melhorar a vida dos
cidadãos. Afinal, esse
é o objetivo da política.
Eu sigo meu caminho. Com a consciência tranquila e a certeza de estar fazendo o
melhor para Petrópolis.
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O ÚLTIMO A SABER I

Desde que o Giro na Política começou, gentilmente, e
sem cobrar a assessoria, estamos alertando o professor
Leandro Azevedo sobre a movimentação do PSD, seu
partido, e a pernada que todos já sabiam que aconteceria.

O ÚLTIMO A SABER II

Mas o nosso teacher querido não é novo nesse
papo de política. Já foi PCdoB, já foi Bomtempo e
agora é PSD e Hugo Leal. Mesmo assim não perdeu
a inocência, isso é lindo, gente.

ENTUBOU?

Agora, Leandro Azevedo foi às redes sociais dizer que
não vai participar do governo interino Hingo Hammes, mas
vai continuar no PSD após ser “atropelado” pelo seu partido?

TRÊS PODE PEDIR MÚSICA

Eu sei que estamos sendo repetitivos, mas a situação
do professor Leandro Azevedo é histórica. Cotado para ser
prefeito, perdeu o ex-coordenador de gabinete e a ex-chefe
de gabinete, Júnior Coruja e Rosangela Stumpf, para Hingo
Hammes. Mais um “passa-fora” de ex-assessor e o moço
pode pedir música no Fantástico Mundo de Bobby.

5
NÃO FOI A PRIMEIRA TRETA
Quem olha de fora o que Hugo Leal e
Cia fizeram com o nosso querido professor
Leandro Azevedo pode se assustar com o
“massacre de sonhos”. No entanto, não
foi a primeira “cama de gato” do professor
no PSD. Vale lembrar que Júnior Coruja,
hoje vereador, foi coordenador de gabinete
do professor, eleito, subiu no palanque de
Rubens Bomtempo no segundo turno rompendo politicamente com seu ex-patrão e
amigo. Mas a cereja do bolo foi virar líder
do governo interino Hingo Hammes com o
professor, na época, como pré-candidato na
eleição suplementar.

SURREAL

A ida do PSD para o governo interino foi “a
preço de banana”. Rosângela Stumpf assumindo
a Controladoria Geral e Calixto Barbosa como
coordenador de Segurança Pública. Diante do
tamanho de Leandro Azevedo nas eleições suplementares foi uma pechincha.

SEM NOMES

E com a eleição suplementar sem data definida,
é crescente nos bastidores do poder a sensação de
que não teremos nomes de peso político na disputa.
A esperança de emoção fica por conta do PSB, caso o
nome de Luciane Bomtempo entre na conversa já que
Paulo Mustrangi (foto) não anda empolgando muito.

HINGO CASTRO

E para todos que comparavam Hingo Hammes
ao ex-prefeito Bernardo Rossi ficou claro, o rapaz é
bom articulador, faz tudo na moita e apresenta resultado, bem ao estilo governador Cláudio Castro.

Por aí

* Rafael Soares

Prefeito de Areal Gutinho
Bernardes se reune com
representates do bairro Vila
Adelaide

O Prefeito de Areal
Gutinho Bernardes,
se reuniu com moradores do bairro Vila
Adelaide para tratar
sobre o abastecimento de água. Devido à
estiagem, a crise hídrica vem dificultando
o abastecimento de
água em diversos pontos da cidade. O fato
não ocorre somente

em Areal, mas em cidades
vizinhas, como Petrópolis, São José do Vale do
Rio Preto e Três Rios.
Para tentar amenizar o impacto da crise,
o abastecimento emergencial da estação de
tratamento do bairro São
Sebastião, estação responsável pelo abastecimento de Vila Adelaide,
está sendo realizado via

Divulgação

caminhão pipa.
Gutinho ouviu as
reinvindicações dos moradores, reiterou o compromisso com toda a
comunidade e disse que
não medirá esforços para
restabelecer o serviço e
cuidar da população. O
prefeito se comprometeu
ainda, nos próximos dias,
a contratar empresas
terceirizadas para au-

xiliar no abastecimento
do bairro e recebendo
também o apoio do Corpo
de Bombeiros do Estado
do Rio de Janeiro com
caminhão pipa.
“Em busca de amenizar o transtorno causado
pela falta de chuva em

nossa região, a equipe
também está realizando
manobras e aportando
caminhões pipa nos reservatórios da estação
do São Sebastião que
alimentam a rede de
distribuição que atende
os bairros Centro, São

Sebastião, Delícia, Gaby
e Vila Adelaide”, relatou
o prefeito.
O presidente da Câmara, Vereador Samuel
Sanseverino, esteve
presente na reunião e se
comprometeu ao lado
do prefeito em buscar
soluções e melhorias
para atender as demandas levadas pelos moradores, e ressaltou que
já tomou conhecimento
que a crise hídrica estaria dificultando o abastecimento em diversos
bairros da cidade, e que
não medirá esforços ao
lado do prefeito, para
sanar o problema e logo
restabelecer o serviço.
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Comediante
do Porta dos
Fundos vai se
apresentar em
Petrópolis
Enzo Gabriel

O espetáculo “Faz
Me Rir Comedy” será
realizado em Petrópolis e terá a participação
do ator e comediante
Pedro Benevides, do
Porta dos Fundos, que
irá se apresentar no
filme “Peçanha Contra
o Animal”, exclusivo no
Amazon Prime Video.
Organizado pelo
ator, comediante e produtor, Rodolffo Moraes,
o “Faz Me Rir Comedy”
busca levar stand-up
c o m e d y a o s b a re s
da cidade, buscando
mesclar comediantes locais com grandes nomes do cenário
nacional
Além de Pedro
Benevides, a noite de
humor terá a presença dos comediantes
João Rafael, Gusta e
Rodolffo Moraes. O
show será realizado
no Casarão Pub 423,
no dia 15 de outubro,
às 20h.

Petropolitana, Bel Miranda,
participa do “Canta Comigo Teen”
na Record TV
Enzo Gabriel

A jovem petropolitana Bel Miranda, de 17
anos, é uma das participantes da 2ª edição
do reality show musical
“Canta Comigo Teen”, da
Record TV, que também é
exibido pela Netflix.
Bel começou a cantar
ainda criança, participou
do Coral das Princesas

Cantoras de Petrópolis
e do preparatório para o
Coral das Meninas Cantoras de Petrópolis. A
moradora do Bingen foi
selecionada para o reality
em março deste ano. O
programa foi gravado em
maio e a exibição ficou
para o mês de outubro.
Na competição, apresentada por Rodrigo Faro
e Ticiane Pinheiro, 100
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jurados escolhem as melhores apresentações
entre crianças e adolescentes que cantam vários
estilos de músicas nacionais e internacionais.
Quando um artista entra,
o jurado pode aprovar o
candidato levantando-se para cantar com ele
ou reprovar, ficando sentado, se não gostar da
apresentação.

Cantor petropolitano lança seu primeiro álbum:” Escape”
Flávia Rocha

Com um alcance vocal diferenciado, o cantor
petropolitano Raphael Carius, de 29 anos, lança no
próximo domingo (10) seu
primeiro álbum solo, chamado “Escape” nas suas
redes sociais (YouTube,
Spotify, Deezer, Apple Music, Soundcloud, Instagram
e Facebook). A música de
trabalho é “Como se não
houvesse amanhã” que
vem num clipe assinado
por Rafael Constâncio,
Camila Zaiden e Tatiana

Freitas, com roteiro de Raphael Carius, Igor Fonseca,
Pablo Reizinger e Rodrigo
Santos. “A gente começou
o projeto achando que
fosse um EP, mas isso
tomou uma proporção
muito maior e se transformou num álbum”, conta
Raphael.
O álbum, que foi
construído no período da
pandemia, fala sobre os
“Escapes” da vida e versa sobre saúde mental.
Inclusive foi lançado em
setembro, durante a campanha Setembro Amarelo
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de prevenção ao suicídio.
Na primeira música de
trabalho “Queda livre”, o
cantor e compositor, falou
sobre os sonhos, como se
os sonhos cantassem para
ele. Em “Como se não houvesse amanhã” é o escape

Intensa

da mãe e de drogas lícitas
e ilícitas.
“Eu achei que seria legal falar sobre sonhos, sobre depressão, ansiedade
por causa da pandemia e
do que todo mundo estava
vivendo. A gente sabe que
deve procurar ajuda médica, da família, dos amigos,
mas isso nem sempre é a
realidade. E a gente pode
acabar recorrendo às drogas, sexo casual, bebidas,
por exemplo. E através da
minha música eu quero
mostrar que esse não é o
caminho, mas acontece e

você não pode se julgar”,
afirma.
A intenção do artista é
falar de forma aberta sobre
esses temas, sem preconceitos. Jamais como
apologia às drogas ou ao
não tratamento médico,
quando necessário. “Esses escapes podem não
ser bons, mas precisamos
falar sobre eles, desmistificar, tirar o tabu, para que
as pessoas encontrem seu
caminho”, finaliza. Raphael
Carius é o cantor pop petropolitano mais ouvido na
plataforma Spotify.

* Por Catarina Maul

Não cresça, criança!

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

Não a ponto de perder
hábitos saborosos
como comer colheradas gigantes de leite
em pó e tomar água no
gargalo.
Não a ponto de ter que
cumprimentar todos os
chatos do mundo e não
comer a sobremesa
antes do jantar.
Não a ponto de ter que
parar de comprar seus
bonecos e gibis preferidos ou deixar de amar

parque de diversão.
Não a ponto de não
poder falar o que deseja
e ter que se vestir de
acordo com padrões.
Não a ponto de obedecer a todas as regras e
não gargalhar no meio
da rua, sozinho, se lembrar de algo especial.
Não a ponto de não
rolar no chão com os
animais e perceber por
horas os movimentos
de uma aranha tecendo

a teia no quintal.
Não a ponto de não
frequentar quintais.
Não a ponto de dispensar paçoca.
Não a ponto de desistir
de contar estrelas ou
de desejar ir à lua.
Não a ponto de falar a
frase mais opressora e
démodé que conheço:
não fica bem!
Não cresça tanto,
criança! Não a ponto de
morrer em vida!
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VENDAS DIVERSAS

Vendo armário de madeira (figueiroa). Super
desconto à vista ou
12 vezes sem juros.
Contato pelo WhatsApp(24)99208-0030
ou pelo fixo (em horário comercial) (24)
2243-2833.

VENDO - Fogão 4
bocas com marcas
de uso. Atenção: as
bocas só acendem
no fósforo, o forno
acende no automático. Informações
pelo WhatsApp (24)
99250-7011.

VENDO - Xbox 360
bloqueado, com HD
de 4 gigas, GTA 5, Kinect. Mais informações pelo WhatsApp
(24) 99332-7782.

VENDO - Desapego! Vendo potes
a R$ 80, ferro de
passar R$ 50, panela de vidro R$
50. Tudo novo
sem uso. Contato:
98827-8101.
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Brechó da Izabela.
Roupas de prateleira por 1 Real. Roupas das caixas por
R$ 0,10. Roupas da
arara e qualquer
modelo de sapato,
por R$5,00 cada.
Qualquer peça de
calça jeans, sapato ou bolsa por R$
5,00. Venha. aproveitar essa promoção imperdível.
Adulto e infantil.
Mais informações
(240 99201-3198

SERVIÇOS

DELIVERY- Vendo
hambúrguer, cachorro-quente, espetinhos
e batata frita. Dindos
Burguer: Rua Paulo
Hervê, 174, Bingen.
Peça pelo WhatsApp
99317-3531. Estamos
também no IFOOD.
VEÍCULOS

Vendo Volkswagen
Golf · Hatchback com
111.111 quilômetros
rodados, ano 2003.
Bancos de couro,

multimídia, som automotivo. Recibo na
mão, transfiro no ato
da compra. Motor 2.0
8v. R$ 24.900. Troco
por moto. Contato (24)
99841-2663.
Vendo Peugeot Partner 2008, com GNV,
motor 1.6, emplacada
2021, direção hidráulica. Ótimo e espaçoso utilitário. Somente venda! Valor:
R$ 15.900, não abaixo
o valor. Mais informações(24)99286-7478.

VIAGENS

A Luz Expedições Trilhas oferece pacotes
a partir de R$25. Garanta já sua vaga. Vários destinos: Uricanal,
Morro do Teto, Vale da
Lua, Parnaso Teresópolis, entre outros. Informações pelo WhatsApp (24) 98859-7124.
FESTA
FESTAS
Já pensou naquela
vontade de comer bolo
de aniversário e não

ter nenhum aniversário para ir? Chama
no WhatsApp 992470358. Não entregamos
em bairros, apenas no
Alto da serra e no centro (apenas em alguns
dias ou com taxa de
entrega).

ANUNCIE

NOS NOSSOS
CLASSIFICADOS

TJ-RJ tem edital de concurso republicado e oferta 132 vagas
O Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro anunciou
a retomada de seu concurso público, que teve edital
publicado em 2020, mas
foi suspenso. O novo edital
de nº 4/2021 do concurso
TJ RJ já foi publicado e
tem 132 vagas destinadas
a profissionais de níveis
médio e superior.
A banca organizadora
responsável pela execução

do concurso TJ RJ é o Cebraspe – Centro Brasileiro
de Pesquisa em Avaliação
e Seleção e de Promoção
de Eventos.
Para nível médio ou
curso técnico equivalente
são 10 vagas no cargo de
Técnico Judiciário/Técnico
de Atividade Judiciária.
As demais vagas são
de nível superior para o
cargo de Analista Judiciá-

rio nas seguintes áreas/
especialidades:
•Sem especialidade: 10
vagas;
•Oficial de Justiça: 5 vagas;
•Psicólogo: 10 vagas;
•Assistente Social: 10
vagas;
•Comissário da Infância:
5 vagas;
•Médico: 6 vagas;
•Contador: 5 vagas;
•Médico Psiquiatra: 1 vaga;

* Por Felipe Teixeira
Repórter do Giro

Projeto Lion 85
O Projeto Lion 85 arrecada
brinquedos e doações para
festa do Dia das Crianças até
o dia 16 de outubro. O grupo
aceita brinquedos, kimonos,
doces e balas. Os pontos de
arrecadação estão localizados
no Cecrin (no bairro Boavista)
e na clínica Odontocompany
que fica no bairro Itamaraty.
Mais informações com Vinícius Moraes, pelo número: (31)
8253-5670.

•Analista de Gestão de TIC:
5 vagas;
•Analista de Infraestrutura
de TIC: 17 vagas;
•Analista de Negócios: 15
vagas;
•Analista de Projetos: 4
vagas;
•Analista de Segurança de
Informação: 12 vagas;
• Analista de Sistema: 17
vagas.
O prazo de inscrição

ocorre entre as 10h do
dia 04 de outubro até as
18h do dia 13 de outubro
de 2021 e deve ser feita
somente via internet, pelo
site do Cebraspe.
Após preencher o cadastro com todas as informações solicitadas, o
candidato irá gerar o boleto
bancário referente à taxa
de inscrição, que possui os
seguintes valores: R$ 80,00

para Técnico Judiciário e
R$ 100,00 para Analista
Judiciário.
Os candidatos serão
avaliados por meio de prova objetiva, a ser aplicada
a todos os cargos, e por
prova discursiva, exclusiva
para Analista Judiciário.
As provas estão previstas
para serem realizadas na
data provável de 5 de dezembro de 2021.
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Começa o Campeonato Municipal
de Vôlei em Petrópolis
foto: gladstone lucas

Samuel Freitas

O Campeonato
Municipal de Vôlei
começou no último domingo (3), no
Centro de Iniciação
Esportiva (CIE), no
Caxambu. Quem deu
início aos jogos foram
as equipes femininas
composta por: Petropolitano FC, Boa Esperança FC, SC Magnólia, Coronel Veiga
FC, Palmeira FC, que
ficou em terceiro lugar na última edição
e EC Vera Cruz, atual
vencedor do torneio.

Neste ano, os times se enfrentarão
em turno único, na
fase classificatória. Avançam para
o mata-a-mata,
aqueles que tiverem as quatro me-

lhores pontuações.
Nas eliminatórias,
o primeiro colocado
enfrenta o quarto,
e o segundo duela
contra o terceiro. O
ganhador vai à final,
enquanto os perde-

dores disputam a
terceira colocação.
No masculino, o
campeonato começa
no dia 24 de outubro, contando com
oito equipes. O atual
campeão Magnólia e
o vice Palmeira, retornam. Boa Esperança,
Coronel Veiga, Vera
Cruz, Santa Isabel e
EC Cascatinhas fazem sua estreia na
categoria. E a grande novidade fica por
conta do Paty de Alferes, que participará do evento como
convidado.

Equipes de eSports ganham destaque na cidade
Divulgação

Gabriel Barbosa

Duas equipes de
Petrópolis, que atuam
em eSports, vem ganhando destaque no
cenário gamer do Brasil. As equipes “Good
Gamers” e “Petro GG”,
participam de diversas modalidades de
jogos virtuais como:
FIFA, League Of Legends (LoL) e CSGO.
Recentemente,
um Centro de Treinamento (CT) para
eSports, foi montado na sede do Clube Petropolitano, no
Centro, onde as duas
equipes da Cidade
Imperial passaram a

praticar e treinar para
os campeonatos.
No momento, o
game mais praticado
pelas equipes é o FIFA.
Os dois times disputam os campeonatos,
que são até parecidos
com os jogos reais,
pelo menos quando
comparamos os números de integrantes.
Dentro do jogo, existe
o modo “Pro Clubs”,

onde cada gamer
controla um jogador
de futebol dentro de
campo, com os 11
integrantes, de forma
online.
Para Fernando
Rocha, e-atleta e responsável pelos times
que jogam FIFA, os
jogadores têm levado
o nome de Petrópolis
para o cenário nacional do universo dos

games. “Hoje temos o
time de FIFA no PlayStation, com jogadores
de todo o Brasil participando de competições
de extrema relevância
no cenário nacional,
levando o nome de
Petrópolis para o mercado de E-sports, que
vem crescendo muito
nos últimos tempos e
principalmente agora
com a pandemia da
Covid-19.”
Todos os dias, a
equipe disputa partidas da modalidade,
além de, nos fins de
semana, jogarem torneios “relâmpagos”,
que ocorrem de forma
espontânea.

Festival de Comunidades é realizado neste domingo
Samuel Freitas

O Festival de Comunidades, programa realizado pela
Prefeitura de Petrópolis através da secretaria de Esportes,
Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer (SEPJIL),
acontecerá neste do-

mingo (10), a partir
das 14h, na praça de
Cascatinha. O evento
faz parte de um projeto da Polícia Militar
em parceria com o
governo chamado
“Praça do Bem”.
Uma série de atividades serão realizadas como futebol,
dança, alongamento

e recreação infantil.
O objetivo, de acordo com o governo
interino, é criar uma
influência positiva
entre os jovens e tirá-los das ruas, além
de dar uma oportunidade para que eles
possam mostrar o
seu talento.
Neste ano, o Fes-

tival de Comunidades já ocorreu nas
quadras comunitárias do Atílio Marotti,
Moinho Preto, Vila
Rica, Bela Vista, 24
de Maio e no Duques.
A ação acontecerá
com o seguimento de
todos os protocolos
vigentes de segurança contra a Covid-19.

