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E nem super-vilão! Muitas pessoas têm a ideia falaciosa de 
que jornalistas, principalmente os que trabalham na frente das 
câmeras, são seres especiais com algum tipo de privilégio e que 
são extremamente ricos. Óbvio que profissionais que trabalham 
em veículos renomados, nacionalmente e internacionalmente, 
ganham um bom salário, porém o pessoal que chega neste “topo” 
não é a maioria. 

Certo dia, estava voltando para minha casa, em um ônibus 
cheio, como qualquer outro trabalhador que depende do transporte 
público no intenso cotidiano da vida urbana, até que me deparo 
com um casal me olhando muito, mas muito mesmo! A mulher 
cutucou o seu marido e disse: “Amor, acho que aquele garoto é 
o que aparece na televisão!" Imediatamente, seu companheiro 
falou: “Claro que não! Você acha mesmo que eles estariam aqui 
andando de ônibus?" Este fato inusitado me fez refletir e tentar 
entender um pouco da percepção das pessoas sobre o profissional 
de jornalismo. 

A verdade é que boa parte do público, enxerga que somos 
poderosamente ricos e normalmente tem uma visão distorcida 
do profissional. Já ouvi frases do tipo: “É fácil pros jornalistas 
defenderem o #FicaEmCasa, depois de passarem a informação 
vão passar a quarentena em Dubai.” Não! Mil vezes não! Claro 
que também temos um “sextou”, fazemos atividades de lazer 
que gostamos, pegamos ônibus, chuva, comemos miojo, como 
qualquer outro cidadão.

Apesar disto, muitos ainda possuem aquela ilusão de que 
o trabalho é apenas entrar no ar, dar a notícia 
e acabou. Mas não é bem assim que a 
banda toca, existe todo um serviço de 
produção e apuração por trás, que 
não convém detalhar aqui. O jorna-
lista é um trabalhador em serviço 
do povo, faça chuva, faça sol, seja 
feriado, fim de semana, carnaval, 
ele sempre vai estar lá, lhe contan-
do tudo o que você precisa saber 
para ficar informado e alertado com 
os riscos que a vida te impõe.

Gabriel Barbosa é jornalista
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As atenções dos DCnau-
tas se voltam para a internet 
no próximo sábado, dia 16 de 
Outubro, quando acontece a 
edição 2021 do evento da DC 
e dos estúdios Warner, com a 
promessa de novas surpresas 
e revelações que aquecerão o 
coração dos fãs.

The Batman, Flash 
e muito mais

Se em 2020, títulos como: 
O Esquadrão Suicida e Liga da 
Justiça dominaram as aten-
ções do público, este ano, a 
lista cresce ainda mais, com: 
Shazam 2 - Fúria dos Deuses, 
Adão Negro, Aquaman 2 - O 
reino perdido, Flash e The 
Batman se destacam como 
os grandes títulos que terão 
nos painéis de revelação, uma 
amostra do que está por vir, 
para o público.

 Destes, talvez as maiores 
ansiedades estejam voltadas 
para o novo filme do Homem-
-Morcego, desta vez, estrelado 
por Robert Pattinson, e dirigido 
por Matt Reeves, da franquia 
"Planeta dos Macacos", jus-
tamente pelo hype criado ao 
redor da nova versão do herói, 
que já garantiu, antes mesmo 
da estreia do longa, dois se-
riados spin off, um centrado 

Pop Fun * Por Edgar Borges 

DC Fandome 2021 acontece neste sábado
JORNALISTA NÃO é SUPER-hERÓI

no universo da sociedade e 
da polícia de Gotham City, a 
cidade do herói, e outro, nas 
origens do vilão Pinguim, vivido 
pelo ator Collin Farrel.

Junto de The Batman, Adão 
Negro, interpretado por Dway-
ne Johnson, que faz sua estreia 
como anti herói em versão 
live action, e traz consigo, um 
dilema antes mesmo de sua 
estreia; quem será seu próximo 
oponente: Super Homem ou 
Shazam ?

érico Borgo representa 
o Brasil na festividade
Além das estreias do cine-

ma, ganham destaque, produ-
ções para a televisão com se-

riados da The CW — Superman 
& Lois, Supergirl, Batwoman, 
The Flash e Legends of Tomor-
row — e da HBO Max — Peace-
maker, Titans e Doom Patrol. 
Além das séries, são espera-
dos anúncios das animações 
Aquaman: King of Atlantis e as 
novas temporadas de Harley 
Quinn, Batman: Caped Crusader 
e Young Justice.

O evento promete ainda, 
trazer novidades sobre lança-
mentos nos quadrinhos e jogos 
inspirados nos personagens da 
editora. Nesse último caso, há 
a expectativa para mais infor-
mações de Gotham Knights e 
Suicide Squad: Kill the Justice 
League.

DIVULGAçãO
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A Câmara Munici-
pal derrubou o veto do 
governo municipal ao 
Projeto de Lei de autoria 
do vereador Eduardo do 
Blog (Republicanos), 
que dispõe sobre a cria-
ção de um Cadastro 
de Pessoas Desapare-
cidas no município de 
Petrópolis.  

O texto do projeto diz 
que no banco de dados 
deverá constar, além da 
foto, o nome completo 
da pessoa desaparecida, 
assim como fil iação, 
documentação, data de 
nascimento, caracterís-
ticas físicas e outras in-
formações pertinentes, 
como enfermidades de 
ordem psíquica. No caso 
de menores de idade de-
saparecidos, o banco de 
dados seguirá todas as 
proteções estabelecidas 
pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Além 
disso, o acesso ao servi-
ço deverá ser autorizado 
mediante senha digital 
para controle de identi-
dade de usuários.

Dados do Instituto 

Patrick Guimarães

Um estudo realizado 
pela Agência Nacional de 
Petróleo (ANP) entre os 
dias 11 e 17 de julho des-
te ano constatou que a 
cidade de Petrópolis tem 
a terceira gasolina mais 
cara do país. Na época 
em que os dados foram 
colhidos os preços esta-
vam em torno de R$ 6,77. 

Ainda segundo o le-
vantamento realizado 
pela ANP, quase metade 
(45%) dos 328 municí-
pios que fizeram parte 
da pesquisa tiveram a 
gasolina comercializada 
por um valor acima de 

R$ 5,91, com o restante 
variando entre os preços 
de R$ 5,05 e R$ 5,89.

Na última sexta-feira, 
(8), a Petrobras anunciou 
um novo reajuste no pre-
ço da gasolina para as 
suas distribuidoras. O 
aumento foi de 7,2% no 
produto, passando de R$ 
2,78 para R$ 2,98, refle-
tindo o reajuste médio de 
R$ 0,20 por litro. Atual-
mente a Cidade Imperial 
tem a média de preço dos 
combustíveis chegando 
à R$ 7,09 a gasolina co-
mum e R$ 7,19 a gasolina 
aditivada.

A Petrobras explicou 
que o aumento dos pre-

ços dos combustíveis 
no Brasil acontece por 
vários fatores, mas prin-
cipalmente, em relação 
ao valor do petróleo e 
do dólar. O ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
avalia que o principal 
culpado pelo alto preço 
da gasolina é o “modelo 
estatal” no qual o setor 
petrolífero funciona há 
décadas no país e que já 
provocou inúmeras cri-
ses. O ministro afirmou 
que a privatização da Pe-
trobras seria a verdadeira 
solução, onde, segundo 
ele, o preço dos com-
bustíveis no Brasil seria 
realmente “de mercado”.

Abastecimento na Crise! Petrópolis tem a terceira gasolina 
mais cara do país e bolso do trabalhador pede socorro

Petrópolis terá cadastro
de pessoas desaparecidas

de Segurança Pública 
(ISP), mostram que 70 
pessoas desapareceram 
misteriosamente em Pe-
trópolis no período entre 
2017 e 2018. Somente 
este ano já são 35 casos. 

Em nível nacional, 
segundo dados divulga-
dos recentemente pelo 
Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, da 
Cruz Vermelha, foram 
62.857 registros no ano 
de 2020, ou mais de 172 
por dia.  Crianças e ado-
lescentes estão entre os 
principais casos.

Dentre os tipos de 
desaparec imento ,  o 

“forçado”, ou seja, nos 
casos em envolvem re-
des de pedofilia, tráfico 
de órgãos, prostituição 
ou escravidão, é o mais 
assustador para uma 
família.

“Muitas famílias so-
frem a dor de tentar 
encontrar um parente 
querido desaparecido. 
Esperamos com esse 
projeto, dar mais agili-
dade e mais efetividade 
na localização dessas 
pessoas”, declarou o ve-
reador Eduardo do Blog.

A lei entrará em vigor 
em 30 dias a partir da 
data de sua publicação.

DIVULGAçãO

Enzo Gabriel

Após muitas mor-
tes  e  insegurança 
na cidade por con-
ta da pandemia de 
Covid-19, Petrópolis 
vem em uma sequên-
cia de meses com 
queda nos números 
de mortes registradas 
por conta da doença. 

Em abril deste ano, 
a cidade registrou o 
mês com mais mortes 
dentro da pandemia, 
com 298. Maio apre-
sentou uma grande 
queda nos números, 
em relação a abril, 

Petrópolis segue registrando 
queda nas mortes por Covid-19

e, ainda assim, foi o 
segundo mês com mais 
mortes por Covid-19, 
contabi l izando 169. 
A partir daí, nenhum 
mês registrou mais de 
cem mortes pela doen-
ça, com a cidade tendo 
queda, mês a mês, com 

exceção de agosto, 
que apresentou um 
leve aumento.

Outubro caminha 
para ser um dos me-
ses com menos óbi-
tos registrados pela 
doença em Petrópolis. 
A cidade tem média de 
uma morte registrada 
a cada dois dias até o 
fechamento desta ma-
téria. Os números em 
queda, não só em Pe-
trópolis, mas em todo 
o mundo, de acordo 
com diversos estudos, 
têm ligação direta com 
o avanço da vacinação 
em massa.

FOTO: AGÊNCIA BRASIL/EBC

FOTO: WENDEL FERNANDES
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n TERESÓPOLIS

Enzo Gabriel

Areal iniciou a apli-
cação da dose de re-
forço contra a Covid-19 
em idosos acima de 87 
anos. O calendário de 
vacinação foi divulgado 
de acordo com a remessa 
de vacinas recebidas pelo 
município para primeira, 
segunda e terceira dose.

Em nota, a Secretaria 
de Saúde de Areal infor-
mou que o município só 

tem ciência do quantitati-
vo de doses que vai rece-
ber, na véspera da entrega 
por parte da Secretaria 
de Estado de Saúde do 
Rio de Janeiro. Apenas 
após o recebimento, é 
programado o calendário 
de imunização munici-
pal. Ainda esclarece que 
segue o Plano Nacional 
de Imunização, assim 
como as notas técnicas 
emitidas pela Secretaria 
de Estado de Saúde.

Enzo Gabriel

A cidade de Três Rios 
começou a enviar men-
sagens via WhatsApp, 
por meio da Secretaria 
de Saúde, informando 
aos pacientes o dia e 
hora do agendamento de 
consultas e exames na 
rede municipal. Com isso, 
os cidadãos têm mais um 
modo para controlar seus 
horários, diminuindo o 
risco das datas marca-
das serem esquecidas.

A medida visa aju-
dar a combater o não 
comparecimento do pa-
ciente nos dias e horá-

rios agendados, já que 
existirá a possibilidade 
de informar que não irá 
no dia marcado, dando 
oportunidade de outra 
pessoa comparecer no 
horário.

O serviço pela rede 
social vai colaborar para 
otimizar mais de 4 mil 
exames e consultas rea-
lizadas mensalmente no 
município. Não é neces-
sário o preenchimento 
de nenhum documento, 
já que, para o agenda-
mento, os pacientes já 
possuem o cadastro 
nas Unidades Básicas 
de Saúde.

Oficina de artesanato Cras Meudon 
é retomada em Teresópolis

Falando de Areal * Por Fabiano Quixaba

Feirinha da Barateza: 
Tradição de Gerações 

Os primeiros registros 
de venda de artesanatos 
em Areal são anteriores 
a 1980, quando todo o 
tráfego viário entre Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, 
São Paulo e Bahia eram 
realizados pela antiga 
Estrada União e Indús-
tria, fazendo com que a 
cidade fosse uma grande 
parada de ônibus e carros 
de passeio. O artesanato 
local era muito conhe-
cido, sobretudo aquele 
feito de Taboa. A Taboa é 
uma planta aquática, que 
chega a medir cerca de 
3 metros de altura. É en-
contrada em várias partes 
do mundo, graças ao seu 
caráter adaptável. 

Com a construção da 
BR-040, o grande tráfego 
foi desviado para fora de 
Areal, fazendo com que 
o artesanato diminuísse 
suas vendas. Em 1993 

destacamos: Ana Lea 
(tapetes, cestas, bolsas, 
com artesanato de ta-
boa), Cristina Azevedo 
(pintura de tecido em 
geral), Cristina e Osvaldo 
(geleias sortidas), Cristia-
ne (bonecas artesanais), 
Denise (mesa posta), 
Gilberto (artesanato em 
madeira), Isabela (cro-
chê amigurumi), Manoele 
(cartonagem), Marcia 
(bolsas de materiais reci-
clados), Maria José Aze-
vedo (crochê e bordados), 
Maria José (bandejas, 

porta retrato com recicla-
dos de jornais), Patrícia 
(bolsas e necessaire em 
tecidos), Renata Dutra 
(alimentos sem glúten, 
sem lactose, vegana e 
tradicional), Paulo (arte-
sanato em madeira), Re-
nata Tavares (suculentas 
e cachepot de taboa), 
Vitória (tricotin) e Roseli 
(bolos de pote). 

Em sua maioria, os 
artesãos aprenderam 
essas habilidades com 
seu pais e avós. E não 
é raro que em algumas 
barracas você encontre 
pais e filhos trabalhando 
juntos, mostrando que 
ainda teremos por mui-
tos anos nossa feirinha 
ativa para o deleite dos 
ávidos clientes. Segun-
do relatam os artesãos, 
a clientela é diversifi-
cada e vêm até mesmo 
de outros Estados para 
adquirir seus produtos. 
A Feirinha da Barateza 
funciona todos os sába-
dos, das 08h às 13h na 
Praça Presidente Castelo 
Branco, no centro de 
Areal. Venha prestigiar 
você também! 

 * Fabiano Quixaba, 
Advogado, Radialista e 

Comunicador

foi criada a primeira feira 
de artesanato de nome 
"FAMAR", que durou até 
1996, findando suas ati-
vidades devido ao pouco 
movimento. Outras ini-
ciativas foram iniciadas, 
mas nenhuma conseguiu 
se manter. 

Em 2003 é criada a 
"AREART", popularmente 
chamada de Feirinha da 
Barateza, que se mantém 
até os dias de hoje e faz 
muito sucesso. Atual-
mente são 17 artesãos e 
12 barracas, dentre eles, 

O Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS) 
Meudon voltou a realizar a sua 
tradicional oficina de artesa-
nato destinada a crianças e 
adolescentes. Pausada desde 
2020 por causa da pandemia 
da Covid-19, a oficina foi re-
tomada na quarta-feira, 6 de 
outubro, devido ao avanço da 
vacinação no município.

Crianças ou adolescentes 
dos bairros localizados nas 
imediações do CRAS Meudon, 
que são Meudon, Coreia, Jar-
dim Meudon, Vale da Revolta, 

Jacarandá e Bom Retiro, po-
dem participar. As aulas acon-
tecem com respeito às normas 
sanitárias e o distanciamento 
social da Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

A oficina de artesanato 
acontece toda quarta-feira, 
das 14h às 16h e segue até 
o mês de dezembro. As ins-
crições podem ser feitas pre-
sencialmente, de segunda a 
sexta, das 8h às 17h, no CRAS 
Meudon, localizado na Rua 
Caramuru, Nº 108 (ao lado do 
PSF Meudon), em Teresópolis.

Areal inicia aplicação de 
doses de reforço contra a 

Covid-19 em idosos

n AREAL

n TRÊS RIOS

Três Rios passa a 
informar agendamento 
de consultas e exames 

via WhatsApp
FOTO: KAROLINA GRABOWSKA

DIVULGAçãO

FOTO: FABIANO QUIXABA
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EX-PSOLISTA NA EDUCAÇÃO 
José Luiz de Souza Lima, novo Secretário 

Municipal de Educação, ex-PSOL e ex-chefe de 
gabinete do vereador Yuri Moura (PSOL), virou 
o alvo favorito de grupos de direita na cidade. 
O novo cacique esquerdista até deixou a sigla, 
mas não convenceu, e segue acompanhado 
com lupa na Câmara Municipal por vereadores 
conservadores.

QUEM SERÁ O VICE?
Com a salada partidária que se transformou a 

gestão interina cumprindo seu propósito de retirar 
do caminho os nomes mais fortes do cenário em 
uma possível eleição suplementar, resta saber, 
quem será o vice no chapão intitulado “bonde 
do trator”?

GIGANTE NO GOVERNO INTERINO 
Somados os espaços ocupados pelo time do 

PSD que acaba de embarcar no governo interi-
no – em troca da “cabeça” do professor Leandro 
Azevedo – aos espaços já ocupados pelo líder do 
governo, Junior Coruja, primeiro a “fritar” o profes-
sor mesmo antes de sentar na cadeira, o partido 
do deputado federal Hugo Leal & Cia está gigante 
na gestão Hingo Hammes. 

Por aí * Rafael Soares

A  pr imei ra  ca-
tegoria a parar foi 
o entretenimento, e 
está sendo aos pou-
cos a última a voltar. 
DJ Michel Pitzer, o 
brabo! Após as medi-
das de flexibilização 
em relação às regras 
de distanciamento 

O DJ É QUEM 
COMANDA O BAILE 

formaturas, eventos 
corporativos e casas 
noturnas, etc. 

Com a chegada da 
pandemia, sem even-
tos, sem poder sair de 

casa, foram as Lives 
que aproximaram os 
DJ’s do público e poder 
levar alegria em um mo-
mento tão difícil para 
todos nós. 

Sabemos que a pro-
fissão de DJ, infeliz-
mente, não é tão valo-
rizada e em muitas das 
vezes alguns precisam 
complementar a renda. 
No caso do DJ Michel, 
o mesmo tem um em-
prego fixo há mais de 
10 anos em um Hospital 
Veterinário, sua princi-
pal fonte de renda. 

No rádio, o DJ vem 
se  destacando com 

programa Ba i le  da 
Sucesso, onde nesta 
sexta-feira (15) está 
completando sua 20ª 
edição, e no dia 06 de 
novembro estreará o 
Baile do Mike na Es-
trada FM 98.7 em Pe-
trópolis, aos sábados 
às 22h. 

Agora que você já 
conhece um pouco do 
melhor DJ da região 
Serrana, dá um confere 
nas redes sociais. Ins-
tagram @djmikepitzer. 
Facebook Mike Pitzer. 
SoundCloud DJ Mike 
Pitzer. WhatsApp (24) 
99220-5162.

e vigilância em saúde, 
devido a pandemia da 
COVID-19, alguns es-
tabelecimentos e casas 
de festas estão voltando 
aos poucos a receber o 
público. 

Michel Pitzer, o DJ 
residente do programa 
Baile da Sucesso, toda 
sexta às 20h na Rádio 
Sucesso FM 87.7 em 
Areal, conta que come-
çou na profissão aos 
15 anos em 2005 na 

cidade de Petrópolis e 
teve como professor 
o também DJ Leandro 
Martins. A influência 
de seu irmão, Ussiles 
Nascimento (Urso) da 
Banda Tokaia, foi im-
portante na carreira. O 
DJ já se apresentou em 
diversos eventos dentro 
e fora da cidade, em 
especial no Réveillon 
na casa do ator Bruno 
Gagliasso além de ca-
samentos, aniversários, 

NEM PELA METADE 

O Republicanos re-
cebeu a Secretaria de 
Assistência Social, mas 
até o momento, Hugo 
Bento, novo Secretário, 
enfrenta forte oposição 
de nomes ainda ligados 
ao ex-vereador Yuri Mou-
ra e a outros vereadores. 
Até o fechamento da colu-
na a sigla não conseguiu 
ocupar, nem de longe, a 
metade dos espaços em 
comissão – cargos de 
confiança. Deve ser difícil 
administrar em meio a 
guerra política. 

COTADOS I
Pelo PSD o líder do governo, vereador Junior Coruja e a vereadora Gilda Beatriz, 

estão com os nomes na lista para encarar a vice. Gilda sonha em ser deputada 
federal ou estadual, para topar a vice precisa ouvir algo muito encantador como 
ser a candidata única do prefeito. O que não deve rolar. Já Junior Coruja, mais 
modesto em seu primeiro mandato, basta Hingo Hammes chamar para um cafe-
zinho. O favorito, Leandro Azevedo, só de ouvir o assunto começa a ficar enjoado. 

COTADOS II 
Pelo Republicanos, Matheus Quintal, secretário de Desenvolvimento Social e Di-

reitos Humanos de Cláudio Castro, seria um nome, mas seu foco hoje também é uma 
cadeira na Alerj em 2022. O ex-vereador, Pastor Antônio Brito, enfrentaria resistência 
de Quintal e do líder do partido, vereador Eduardo do Blog, nos bastidores corre que 
não se bicam. Elias Montes, filiado após as eleições 2020 seria uma opção, mas Hingo 
Hammes deve avaliar mais próximo devido a forte ligação com a direita radical e o 
clã Bolsonaro. Já o jornalista Eduardo do Blog, ainda está em seu primeiro mandato. 

COTADOS III 
Para fechar sua mega, ultra, power aliança para a suplementar, se houver, 

é claro, Hingo Hammes gostaria mesmo de trazer para vice um nome do PSB 
de Rubens Bomtempo, o que fecharia uma das maiores articulações da história 
política no período democrático nas terras de Pedro II. Um nome indicado pelo 
PSB ainda tira o sono do interino. 

COTADOS IV
A ordem de vices ideais que corre nos bastidores do governo interino: 1) 

Luciane Bomtempo - PSB 2) Leandro Azevedo - PSD 3) Gilda Beatriz - PSD 4) 
Eduardo do Blog - Republicanos. 

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO
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Por ironia
É preta a pele 
Da santa 
padroeira 
Da pátria racista 
Brasil.  
Os que rezam nos 
altares
Clamando pelos 
seus lares
Muitas vezes são 
os algozes 
Que discriminam 
Feito animais 

ferozes 
A retinta pele 
Da mesma cor da 
pele da santa
Para quem se 
ajoelham em 
prece. 

A cor preta 
Da negra 
protetora  
Serve para aten-
der as bençãos 
Mas não para ser 

mãe do neto
Não para chefiar 
seus setores
Não para dividir 
privilégios.
A cor preta
Da negra 
protetora 
Só fica bem no 
altar
Para os que ainda 
Teimam em 
discriminar.
Quem ousará 

mandar
Voltar para a 
África 
A preta padroeira 
do Brasil?

Por ironia
É preta a pele
Da Santa 
Aparecida 
Mas tem quem 
continue
Fingindo que não 
viu.

*Catarina Maul é produtora 
e gestora cultural, escritora, 

editora da Bem Cultural.

Ironia e fé 

Intensa  * Por Catarina Maul

Gabriel Barbosa

A banda petropolita-
na Controle, que mistura 
os subgêneros do Rock, 
Hardcore e Metal, está há 
25 anos na estrada, sendo 
reconhecida pelo seu estilo 
forte e arrojado por todos 
os cantos do município. O 
grupo musical teve diver-
sos momentos marcantes 
ao longo de sua trajetória. 
O atual vocalista, Luan Bar-
cellos, conta que a turnê 
realizada na Argentina foi 
um dos momentos mais 
mágicos: “Nossa, tiveram 
vários! Mas a nossa turnê 

Enzo Gabriel 

O petropolitano Wi-
lliam Lima da Costa, de 27 
anos, irá dançar na comis-
são de frente da São Cle-
mente no Carnaval 2022. 
William garantiu a vaga 
após uma audição com 58 
candidatos em que conse-
guiu ser selecionado para 
uma das 12 vagas.

O bailarino começou 
a dançar aos sete anos, 
na Cia de Dança Hip-Boi, 
onde permaneceu por 
oito anos. A partir daí, 
soube que a dança era 

Banda Controle movimenta o Rock há 25 anos em Petrópolis
na Argentina em 2014 foi 
sem dúvida a mais mar-
cante para mim, primeira 
vez que saí do país e foi 
logo com uma banda de 
rock, hahaha, foi animal”, 
declarou.

Mesmo com o grande 
sucesso que o Controle 
faz entre os amantes 
do ritmo musical, Luan 
acredita que o estilo não 
é tão cultuado na cida-
de como deveria: “Não 
acredito, pelo contrário, 
Petrópolis não é uma ci-
dade acolhedora ao estilo 
apesar de ser uma cidade 
que culturalmente serve 

da música de modo geral 
durante a pandemia da 
Covid-19: “Foi a salva-
ção! Não vivo sem mú-
sica, acho que o único 
tempo que estou longe da 
música é quando estou 
dormindo. Fora isso, bus-
co estar sempre em con-
tato, é o meu ansiolítico 
e durante a pandemia 
foi uma forte companhia 
como sempre. Além dis-
so, o Controle produziu 
o último EP durante a 
pandemia, em isolamen-
to, foi uma experiência 
diferente. Lançamos em 
outubro do ano passado, 

essa semana completa 
um ano dele e saiu junto 
o nosso segundo clipe, da 
música Centelha", contou.

Luan ainda disse que 
a banda não pretende 
lançar um novo projeto em 
2021, devido ao próprio 
Coronavírus: “Esse ano 
vamos voltar aos estú-
dios depois do avanço da 
vacinação e dos hospitais 
mais vazios. Esse já era o 
nosso plano no começo 
da pandemia, poder voltar 
a nos encontrar com o 
mínimo de segurança para 
a gente e para as nossas 
famílias”, finalizou.

de berço pra inúmeras 
bandas ou projetos nessa 
vertente. Acredito que até 
pelo clima frio e ente-
diante, as músicas e todo 
tipo de arte nascida aqui 

carregam um ar pesado e 
de protesto ao conserva-
dorismo habitual”, disse. 

O cantor aproveitou 
ainda para falar um pou-
co sobre a importância 

Richard Stoltzenburg

Após dois anos sus-
pensas, por conta da pan-
demia, as aulas do ensino 
técnico em audiovisual da 
Escola Dom Pedro II, foram 
retomadas na quarta-feira 
(13). O professor Rodrigo 
Boa Ventura, fala sobre o 
retorno: "a última gravação 
que fizemos foi em novem-
bro de 2019 e só retorna-
mos com as gravações 
hoje. Esse retorno é im-
portante pois, desta forma, 
conseguimos acompanhar 
de perto a evolução dos 
alunos".

O curso contempla 
diversos conteúdos da 
área do cinema, entre 
eles a produção, roteiri-
zação, gravação, edição, 
dentre outras. Antes da 
pandemia, a produção 
do material era feita du-
rante 7 meses e recebia 
o acompanhamento dos 
professores. Willian Este-
ves, um dos professores 
de audiovisual, explica 
como funciona o curso: "o 
aluno quando ingressa no 
ensino médio aqui no Dom 
Pedro, já terá a formação 
técnica em audiovisual. 
Nós separamos por ano 

Escola Dom Pedro II 
retoma aulas presenciais 
do Curso de Audiovisual

como será a produção e 
filmagens". 

Para o primeiro ano, 
os alunos realizam um do-
cumentário. Já a partir do 
segundo ano, os estudan-
tes começam uma produ-
ção totalmente autoral. 
Desde a ideia do tema, 
roteirização e gravação. 
Willian relatou que, excep-
cionalmente, este ano, as 
produções serão feitas em 
menos tempo: "este ano 
estamos produzindo em 
4 meses. Começamos as 
reuniões em setembro e 
seguiremos até novem-
bro." Ao final do trabalho, 
a escola apresenta as 
filmagens na Mostra Au-
diovisual Petrópolis, que 
já está na 12ª edição. As 
gravações realizadas este 
ano devem ser apresenta-
das em 2022, mas não há 
uma data prevista para a 
realização do evento.

Petropolitano vai desfilar na comissão de 
frente da São Clemente no Carnaval 2022

sua paixão e não parou 
mais. Aos 23 anos, deci-
diu seguir carreira como 
professor de dança. 

Na carreira, coreo-
grafou clipes, dançou em 
festas e shows, e segue 
com a paixão pela dança: 

“A dança mudou minha 
vida e sigo acreditando 
que pode mudar a vida de 
outras pessoas também. 
A dança salva, inspira, 
renova e foi a melhor es-
colha que fiz”, afirma.

O enredo da escola de 
samba São Clemente em 
2022 é “Minha Vida é Uma 
Peça”, em homenagem ao 
ator e humorista Paulo 
Gustavo, que morreu em 
maio deste ano, vítima 
da Covid-19. Os ensaios 
gerais vão começar no 
dia 15 de novembro com o 
coreógrafo Júnior Scapin.

FOTO: PAULO BARROS

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: WENDEL FERNANDES
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CASA - Imóvel com 
dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro 
e duas varandas à 
venda na Estrada 
do Independência. 
Mais informações: 
(24) 99214-8437.

VERANEIO - Alugo para 
temporada pequena casa 
em Figueira, Arraial do 
Cabo, próxima à comér-
cios. Com um quarto com 
uma cama de casal, um 
beliche e um sofá retrátil 

grande, cozinha, banheiro, 
varanda, área gourmet 
com churrasqueira, pis-
cina com hidro e esta-
cionamento para até 4 
carros. Seu pet é bem-
-vindo.  Valores variam de 
acordo com a quantidade 
de diárias ou pacotes. 
Mais informações pelo 
WhatsApp (24) 98859-
7348 / (24) 98819-0566.

Vendo peças em ma-
deira em marchetaria 
resinadas.  Tábuas de 
carne, mesas, lumi-

nárias, etc. Aceito en-
comendas. Conheça 
minhas peças no Ins-
tagram @coiotemarce-
naria. Outras informa-
ções pelo WhatsApp: 
(21) 97106-2828, falar 
com Michel. 

SALGADOS - Vendo 
salgados tamanho de 
bar por encomenda. 
Vários tipos. Valor uni-
tário: R$2,50, sem fritar. 
Para estabelecimentos 
(compras em maior 
quantidade semanais) 
temos preço especial. 

Aceitamos cartões e 
Pix. Entregas a com-
binar. WhatsApp: (24) 
9261-3025.

LEMBRANCINhAS 
- Faço lembranci-
nhas personaliza-
das em qualquer 
tema. Trabalho com 
papelaria e copos em 
acrílico personaliza-
dos. Entrego no Cen-
tro. Mais informa-
ções pelo WhatsApp: 
(24) 98823-1034, 
falar com Paty. 

VEÍCULOS

IMÓVEIS VENDO - Sandálias 
Colcci e Santa Lolla 
por apenas R$25,00! 
Aproveite o esto-
que! WhatsApp: (24) 
98821-3045.

V e n d e - s e  u m 
Fiesta, ano 2011 
com GNV. O valor 
é de R$ 27.900,00. 
O parcelamento 
pode ser feito em 
até 12X. Mais in-
formações: (24) 
98815-6653.

SERVIÇOS

ANUNCIE 
NOS NOSSOS

CLASSIFICADOS

O Nube (Núcleo 
Brasi le iro de Es-
tág ios)  tem uma 
expectativa de 255 
novas oportunida-
des no mercado de 
trabalho esta se-
mana. As chances 
são para estudan-
tes regularmente 
m a t r i c u l a d o s  n o 

ensino médio, téc-
nico, superior e tec-
nólogo, das mais 
d i v e r s a s  á r e a s , 
como: Administra-
ção, Contabilidade, 
Enfermagem, Far-
mácia, Publicida-
de ,  entre  outros. 
Os valores das bol-
sa-auxílio variam 

de R$ 630,00 a R$ 
1.200,00.

P a r a  s e  c a n -
didatar,  basta se 
cadastrar gratui-
tamente no site – 
www.nube.com.br e 
pesquisar de acor-
do com seu perfil 
ou por meio de uma 
OE (oportunidade 

de estágio) especí-
fica, como as abai-
xo apresentadas. 

As  vagas são 
abertas e fechadas 
em tempo real  e , 
por conta da con-
corrência, muitas 
se encerram rapi-
damente. Por isso, 
é  p r e c i s o  f a z e r 

buscas constantes. 
Caso você tenha 
interesse em algu-
ma das oportuni-
dades, l igue para 
3004 6290 (não é 
necessário DDD) e 
informe o código 
OE ou faça a busca 
no site do Nube, em 
vagas de estágio.

Nube oferece 255 vagas de estágio para o Rio de Janeiro
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Samuel Freitas

O Campeonato 
Municipal de Futebol 
de Campo, organiza-
do pela Liga Petropo-
litana de Desportos 
(LPD), com apoio da 
Prefeitura de Petró-
polis, através da Se-
cretaria de Esportes, 
Promoção da Saúde, 
Juventude, Idoso e 
Lazer (SEPJIL), teve 
início nesta semana, 
emPetrópolis, com 
as categorias Sub-11 
e Sub-13.

Nesta  ed ição , 
quatro times se en-
frentam na divisão 
até 11 anos e cinco 
na de até 13. Entre 

Campeonato Municipal de Futebol 
de Campo tem início em Petrópolis

Samuel Freitas

Saúde mental é a 
grande pauta da ge-
ração do Século XXI, 
não é por acaso que 
os mais velhos gos-
tam de nos chamar 
de “Geração Nutella” 
ou “Geração mimimi”. 
Mas assim como qual-
quer outra doença, as 
psicológicas também 
nos fazem se sentir 
mal, fraco e pode até 
nos matar. E isso não 
é imune aos atletas. 
Eu sei, eles são ricos, 
são famosos, podem 
ter tudo o que querem, 
como eles podem se 
sentir depressivos? É 
simples, eles são seres 
humanos, como todos 
nós. 

Em uma entrevista 
concedida para o por-
tal “DAZN”, publicada 
no domingo (10), Ney-
mar, de 29 anos, disse: 
“Acho que é minha 
última Copa do Mun-
do (2022). Eu encaro 
como a minha última 

Simone Biles, Adriano, Neymar: a saúde 
mental entre os atletas pede  socorro

eles, Petropolitano 
FC, EC Corrêas, EC 
Vera Cruz e Serrano 
FC, jogam nas duas 

De acordo com a 
fórmula de disputa, 
os quatro melho-
res avançarão para 
as semifinais, que 
s e r ã o  re a l i z a d a s 
em jogos de ida e 
volta, assim como 
a f inal.  No últ imo 
Campeonato  Mu-
nicipal, ocorreu em 
2019, o Corrêas se 
consagrou campeão 
na categoria de até 
11 anos, enquanto o

Petropolitano foi 
o grande vencedor 
na de até 13. A edi-
ção de 2020 foi can-
celada devido à pan-
demia de Covid-19.

categorias. Já o Boa 
Esperança FC, disputa 
apenas entre os mais 
velhos do evento.

porque não sei se terei 
mais condições, de 
cabeça, de aguentar 
mais futebol”.

No mesmo dia, 
a Seleção brasileira 
empatou com a Co-
lômbia, em partida 
válida pelas Elimina-
tórias. No jogo, o ca-
misa 10 parecia des-
concentrado, errando 
domínios e passes 
que sempre foram de 
muita facilidade para 
o craque. A atuação 
levantou preocupa-
ções sobre o estado 
psicológico do atleta.

Problemas de saú-
de mental entre es-
portistas não é uma 

a Simone Biles, grande 
estrela da ginástica ar-
tística mundial, quan-
do ela decidiu aban-
donar duas decisões 
de medalha nas Olim-
píadas de Tóquio, por 
pressão psicológica. 

E, então, voltamos 
a Neymar. O camisa 
10 é a principal estrela 
do futebol brasileiro e 
o único grande talento 
que saiu do país nos 
últimos 15 anos. Per-
dê-lo por problemas 
psicológicos seria uma 
grande falha para nós, 
como fãs, que devería-
mos ajudar, dar apoio e 
torcer por um dos nos-
sos. As críticas devem 
existir sim, mas nunca 
podemos esquecer, 
que em qualquer ou-
tra situação, seja no 
trabalho, no emprego 
ou no relacionamento, 
existe um ser huma-
no do outro lado, que 
assim como nós têm 
problemas e angústias. 

Fale sobre empa-
tia na Internet, mas 
aplique-a na vida real.

novidade, por mais que 
pareça. Adriano, umas 
das grandes estrelas 
do futebol mundial, 
nove dias após con-
quista a Copa América 
de 2004, recebeu a 
notícia que seu pai ha-
via morrido, vítima de 
um ataque cardíaco. 
Depois daquilo, o Im-
perador nunca mais foi 
o mesmo. Deixou de 
marcar gols, recorreu 
ao álcool e tinha difi-
culdades de estar em 
forma. Aos 34 anos, 
após passagens es-
quecíveis em diversos 
times, se aposentou.

O brasileiro foi um 
dos atletas a dar apoio 
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