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EDITORIAL

Fome: um problema que o país não soube lidar
A quantidade de
cenas e relatos de
pessoas passando
por situações delicadas envolvendo alimentação, emprego
e moradia aumentou muito nos últimos meses. Reflexo
do caos financeiro, da
falta de estrutura do
país e da pandemia
de Covid-19, mas não

apenas dela.
Nas últimas semanas, vimos imagens de
ossos sendo vendidos
em açougues, carcaça
de peixe sendo comercializada, supermercado vendendo a
bandeja vazia, com a
carne sendo entregue
somente após o pagamento, entre outras
dezenas de situações

que nos deixam pensativos sobre a forma que a população
resolveu lidar com o
problema da fome.
Segundo um estudo
divulgado em abril,
quase 20 milhões de
brasileiros passam o
dia sem comer (número que quase dobrou em dois anos) e
metade da população

sofre algum tipo de insegurança alimentar.
Essa é a realidade do
Brasil.
A pandemia contribuiu para o aumento
nos números da pobreza, mas não foi a
única responsável. A
falta de preparo político para a resolução de
problemas nacionais
foi o que mais pesou.

As décadas de descaso com o povo mais
necessitado foram o
fator primordial para
que um problema que
já existia, e não estava
perto de ser solucionado, aumentasse.
Por isso, se você
não passou por nenhuma situação de
dificuldade desse tipo, nos últimos

Por aí

t e m p o s, a g r a d e ç a !
Você é privilegiado.
E se puder ajudar alguém de qualquer
forma que seja, faça!
A s p e s s o a s p re c i sam umas das outras
mais do que nunca.

* Rafael Soares
Divulgação

Instituto Lion 85 realiza
evento em homenagem ao
mês da criança

Foram mais
de 400
brinquedos
entregues
as crianças
dos bairros
Boa Vista e
Vila Rica

Enzo Gabriel é jornalista

O Instituto Lion 85 é
uma instituição filantrópica que atende crianças,
adolescentes e adultos
de diversos bairros de
Petrópolis. O foco principal é o esporte, onde
os atendidos recebem
aulas de Jiu-jitsu com
professor Bruno Battisti.
O projeto atualmente
recebe ajuda de voluntários, comerciantes e instituições para se manter
e continuar assistindo às
comunidades. Em breve
serão oferecidas aulas de
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manutenção de celular e
auxiliar de logística.
No mês em que se comemora o Dia das Crianças, o Lion 85 promoveu
uma grande festa com
destruição de brinquedos,
lanche e uma super recreação para as crianças
do projeto. O idealizador do Instituto, Vinícius
Moraes, agradece aos
apoiadores que estiveram juntos ao projeto na
realização do evento. São
eles: Reciclando Vidas,
Posto de Saúde do Boa

Vista, OdontoCompany
Itamarati, Salão Arte do
Cabelo, aos pastores Jonas, Marisa e Adilson, aos
voluntários Juliana, Guilherme, Natália e Misael,
aos veículos de comuni-

cação Grupo Giro e Rádio
Estrada FM 98.7.
O Lion 85 funciona no
espaço da igreja CECRIN
do Boa vista e Vila Rica.
Para realizar sua
doação ao Instituto Lion

85, mande uma mensagem para o número (31)
8253-5670 e fale com
Vinícius Moraes.
Rafael Soares é
radialista
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Vereador Eduardo do
Blog: mais de 1.600
ações em dez meses
Divulgação

Trabalho, dedicação
e compromisso: com
estes pilares o vereador
Eduardo do Blog (Republicanos) vem se mostrando um dos mais ativos vereadores de nossa
cidade, com ações práticas que já estão fazendo a diferença no cotidiano do petropolitano.
Este intenso trabalho
se traduz nos números
apresentados até o momento: já são mais de
1.600 ações realizadas
em apenas dez meses de
mandato, entre fiscalizações, leis sancionadas,
Indicações Legislativas,
Emendas e outras. Somente Projetos de Lei já
foram 88 apresentados
pelo vereador.
Dentre as conquistas
mais recentes estão a
continuidade do Cartão
Merenda, (garantida ainda no primeiro mês de
mandato e prorrogada
recentemente) e a lei que
cria a Semana Municipal
do Empreendedorismo,

sancionada em setembro
pelo Executivo Municipal.
Outra vitória importante foi a derrubada
do veto pela Câmara
Municipal, do Projeto de
Lei que cria um Cadastro
de Pessoas Desaparecidas no município e também a Lei, já aprovada,
que cria a carteirinha de
identificação das pessoas com fibromialgia,
que garantirá prioridade de atendimento em
órgãos, empresas e demais estabelecimentos
públicos.
Para o parlamentar,
que foi eleito com 2.776
votos para seu primeiro
mandato, estes números
mostram a seriedade
e o respeito com a população petropolitana.
“Estamos realizando um
trabalho que tem como
princípio o carinho e a
empatia pelas pessoas.
Tenho um compromisso
com a população e quero
continuar esse trabalho à
frente da Câmara”, disse.

Absurdo! Botijão de gás custa
em média R$110 em Petrópolis
Wendel Fernandes

Patrick Guimarães

No último dia 8 de outubro a Petrobras anunciou um novo reajuste no
preço do gás de cozinha
(GLP) nas refinarias, deixando o produto 7,22%
mais caro. O preço saltou
de R$ 3,60 para R$ 3,86
por kg, o equivalente a
R$ 50,15 pelo botijão de
13 kg.
Atualmente o preço do gás em algumas
revendedoras de Petrópolis custa em torno de
R$110,00, um valor que
vai além da condição financeira da maioria dos
trabalhadores assalaria-

dos, afinal, nem mesmo a
concorrência tem trazido
opções mais baratas e
favoráveis ao bolso dos
consumidores.
Ana Paula Reis, secretária, 37 anos, afirma
que está assustada com
o preço do gás. "Sou mãe
solteira, estou com muita

dificuldade financeira
nesta pandemia. Se a
gente for fazer o percentual do botijão de gás no
nosso bolso, dá até uma
coisa ruim. Está tudo caro
demais. Meu salário não
está acompanhando essa
alta generalizada. Realmente, não sei como será

o futuro", afirma.
O Senado aprovou na
última terça-feira (19),
por 76 votos a 1, o Projeto de Lei que cria um
programa social com
o objetivo de ajudar às
famílias de baixa renda
a comprar os botijões de
gás. Caso a lei seja aprovada, essa iniciativa vai
permitir que as famílias
beneficiárias recebam,
a cada dois meses, o
valor correspondente
a pelo menos 50% do
preço médio nacional de
revenda do botijão de 13
kg. Segundo o texto do
projeto, o programa terá
duração de 5 anos.

Serviço dos Correios é ineficiente para os petropolitanos
Wendel Fernandes

Richard Stoltzenburg

Além de prestar serviços de como fax e entrega de correspondências, os Correios também
realizam entrega de diversos produtos que são
comprados pela internet.
No entanto, muitos petropolitanos têm reclamado da demora na entrega das encomendas.
Guilherme Ribeiro, que
realiza compras frequentemente nas plataformas
digitais, reclama do prazo de entrega, principalmente quando o produto
chega à cidade. “Faço
compras todos os meses e o prazo de entrega
é muito grande”.

De acordo com Guilherme, o tempo em que
o produto fica parado no
centro de distribuição de
Petrópolis, é maior que o
tempo de viagem entre o
centro de Curitiba para Petrópolis. “De Curitiba para
cá o prazo é, em média, de
7 dias. Quando chega na
cidade, ficam 9 dias e não
há nenhuma atualização.”

Entre suas rendas, estão
os produtos que compra
pela internet, mas por
conta do prazo, acaba
prejudicado. “Foram dois
meses desse jeito, a última entrega que fizeram,
pelo menos, foi feita no
prazo correto. Espero que
regularize”, declara.
Privatização- O Governo Federal pretende ainda

privatizar o serviço com
a justificativa de “modernizar os Correios”, já que
ele não tem recursos para
melhorar a qualidade do
serviço. Empresas como
Mercado Livre e Magazine Luíza se interessaram
em assumir o serviço,
que deve ser arrematado
através de leilão.
Em nota, a Agência
dos Correios informou
que lamenta os transtornos e em razão dos
protocolos adotados em
prol da segurança de empregados, fornecedores e
clientes, podem ocorrer
alterações nos serviços
prestados. Porém, a rotina de entrega permanece
sendo executada.

Circuitos ecorrurais de Petrópolis farão parte
de guia de turismo rural do estado
Os circuitos ecorrurais de Petrópolis, incluindo atrativos das regiões do Brejal, Taquaril, Secretário e Bonfim,
vão integrar um guia de
turismo rural da região
Serra Verde Imperial, que
será lançado em novem-

bro pelo Governo do Rio
como parte do Projeto
Turismo Rural RJ. Na terça-feira (19), a Prefeitura
de Petrópolis, por meio
da Turispetro, se reuniu
com empreendedores da
região do Taquaril, para
apresentar o programa,

retomar o mapeamento
e oferecer o apoio necessário para a reativação
do Circuito Pedras do
Taquaril.
O projeto é uma ação
inédita do Estado, por
meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-

-RJ), TurisRio, Secretaria
de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa) com
a parceria do Núcleo de
Estudos de Geografia
Fluminense (Negef), da
Universidade do Estado
do Rio de Janeiro.
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Teresópolis realiza a primeira cirurgia
cardíaca pelo SUS da história do município
divulgação

Enzo Gabriel

Teresópolis realizou a
primeira cirurgia cardíaca
pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). A cirurgia
aconteceu neste mês, no
Hospital das Clínicas de
Teresópolis Constantino
Ottaviano (HCTCO), com
a troca da válvula cardíaca de uma paciente.
A cirurgia foi custeada por recursos obtidos
através de uma emenda
parlamentar, no valor
de R$ 942.099,00. O recurso vai ser destinado
ao custeio de procedimentos de Média e Alta
Complexidade (MAC), dos
atendimentos do HCTCO.

Parque Industrial é o
maior investimento da
história de Areal
Enzo Gabriel

“É uma data histórica para Teresópolis. É
a primeira das cirurgias
cardíacas e vasculares
que faremos com esses

recursos. Já solicitamos
a habilitação para este
e outros procedimentos
junto ao Governo Federal
visando o financiamento

Falando de Areal

permanente federal e estadual para mais estes
serviços pelo SUS.”, afirmou o prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen.

O prefeito de Areal,
Gutinho Bernardes, esteve com o Governador do
Estado do Rio de Janeiro,
Cláudio Castro, e assinou
as cartas de intenção de
mais de dez empresas
para o parque industrial
do município. Na visita,
também foi solicitado
que o Estado forneça a
parte de infraestrutura
do parque, com investimento de R$ 50 milhões e
aporte da AgeRio para as
empresas, com financia-

divulgação

* Por Fabiano Quixaba

Polo Industrial e assinatura de
cartas de intenção com o Governador
do Estado Cláudio Castro
divulgação

n TRÊS RIOS

Três Rios começa serviço
de pavimentação com
concreto usinado

Enzo Gabriel

Na última semana
o prefeito Gutinho Bernardes assinou com o
Governador do Estado,
Cláudio Castro e do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, as cartas de
intenções de mais de 10
empresas para o parque
industrial do Município
de Areal. A expectativa é
a geração de aproximadamente 1.500 (um mil
e quinhentos) empregos.
Na oportunidade o Prefeito Gutinho solicitou ainda
ao Governo do Estado
toda a infraestrutura do
parque industrial. O terreno onde o parque se
localiza está em fase de

desapropriação, dependendo da aprovação da
Câmara Municipal para
viabilização do projeto.
Estiveram presentes o
Deputado Estadual, André
Corrêa, o Vice-prefeito,
Laerte Calil, os Vereadores Samuel Sanseverino,
Márcio Lima, Marcelo
Pipa, Denilson Silva, Ita-

mentos e condições especiais aos empresários.
O parque industrial é
o maior investimento da
história de Areal, com a
desapropriação do terreno
com recursos próprios em
fase final no valor de R$
10 milhões dependendo
da Câmara Municipal para
a viabilização do projeto.
A geração de 1.500
empregos nos setores
de vestuário, plástico e
engenharia transforma
Areal em um grande polo
de empregos do interior
do estado.

mar, Marquinhos, Santana e Valter, além dos empresários José Cordeiro
(Ecomaster Plásticos),
Rafael Vieira (Newstec),
Luiz Santinon (STN), Maria Eduarda Diez (Grão
e Horta), Marco Antônio
(Dom Alimentos Processados), Luiz Cláudio (PIF
PAF Alimentos), Carlos

Eduardo (Divino Corpo),
Alessandro (Cooperlatas)
e Araújo (Fredbier). Esperamos que os projetos e
intenções rendam frutos
à população arealense.
* Fabiano Quixaba,
Advogado, Radialista e
Comunicador

O governo de Três
Rios, após convênio com
o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual
de Infraestrutura e Obras
(SEINFRA), deu início ao
programa de pavimentação com concreto usinado
em becos, servidões e
travessas sem infraestrutura que estão há anos
precisando de reparos.
A aplicação de con-

creto usinado deve ser
feita em vias com poucos
metros que possuem medidas e formas irregulares.
O trabalho busca melhorar
o acesso dos moradores
destes locais.
O distrito de Bemposta
será o primeiro a ser contemplado pelo cronograma
da Secretaria de Obras. Ao
todo, 16 vias serão pavimentadas. O programa
também vai beneficiar outros locais na cidade.
divulgação
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A CORAGEM DO PROFESSOR

E finalmente o professor Leandro Azevedo, atropelado pelo PSD, Hugo Leal, Junior Coruja e Gilda
Beatriz, decidiu dar a volta por cima, e escolher outra
sigla, o Solidariedade.

FICOU RUIM PARA O INTERINO

A frase da semana: “Hingo Hammes não tinha
adversário, até ter.” Leandro Azevedo, com 23 mil
votos no último pleito, não é qualquer um na fila do
pão. Vai dar trabalho e está com sangue nos olhos
para ganhar a Prefeitura.

ALIANÇA COM O PSB

O Solidariedade, do Professor Leandro, deu
o vice de Bomtempo nas últimas eleições: Paulo
Mustrangi. Agora, o partido do deputado Aureo e
de Juvenil Reis, mago da publicidade e aliado de
primeira hora de Bomtempo, quer o PSB como vice.
O nome favorito é Luciane Bomtempo.

5
JÁ IMAGINOU NA OPOSIÇÃO?

Da maneira que o vereador Eduardo do Blog
está irritado com o tratamento dispensado pelas
lideranças do Republicanos, se sair para um
partido da base do governo, ok. Agora, já imaginou se for para PSB de Bomtempo ou para o
Solidariedade de Leandro Azevedo? Além de ser
oposição ao governo interino, Eduardo do Blog
pode ser candidato a prefeito, vice ou apoiar outro
nome na disputa. Pega a visão...

SE DER A CARTA, ELE SAI...

E a crise é tamanha que o vereador Eduardo do
Blog não aparece em fotos e eventos das Secretarias de Estado e Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social, ambas do seu próprio partido,
Republicanos. Matheus Quintal, Hugo Bento e Elias
Montes estão sempre juntos. Nos bastidores corre
que o vereador não concorda com os rumos do
projeto no município. Já vimos este filme, em breve
algum deputado federal chega com carta da direção
nacional e o Blog muda de partido. Anotem aí...

SEGUE O “PROJETO PERNADA”

Nos bastidores, uma coisa é certa, a diferença
entre Hugo Leal e Aureo, ambos deputados e com
fama de, digamos, mudar de ideia com facilidade, vai
ter nova tentativa de repetir a pernada.

REPUBLICANOS EM CRISE

O vereador e líder do Republicanos não
está nada feliz com a condução da Secretaria
de Assistência Social, agora comandada por
seu partido, através de Hugo Bento, ex aliado
do falecido vereador Paulo Igor. Já imaginou
se o vereador escolher não votar com a base?
Como o partido, sem bancada, vai manter o
espaço? Hum...

QUEM MANDA
NA ASSISTÊNCIA?

Hugo Bento, que foi diretor da Câmara Municipal, segundo alguns vereadores, supostamente,
estaria permitindo grande interferência do Secretário de Estado Matheus Quintal, presidente do
Republicanos, na pasta. Quintal foi duramente
criticado pelo vereador Marcelo Lessa na sessão
plenária do dia 19 de outubro, online, em pleno
aeroporto de Brasília.

AGORA SIM, QUE VENHA A SUPLEMENTAR

Vamos combinar que eleições sem candidatos é algo que não tem graça. Se Leandro Azevedo e
Hingo Hammes forem confirmados candidatos na eleição suplementar, isso se realmente tiver, vai ser
uma disputa e tanto. Agora sim, vai ter graça assistir.

O transporte que já foi atual
Me lembro quando o
transporte por aplicativo
chegou em Petrópolis, foi
uma festa tremenda, todos
agradecendo e prevendo
que tudo seria melhor. Os
motoristas, no começo,
ofereciam doces, água,
perguntavam sobre o uso
do ar-condicionado e/ou
se queríamos ouvir alguma
música. Foi como namoro!
E hoje? Está difícil utilizar o serviço?

Os motoristas deixaram
de aceitar determinadas
corridas quando identificam os bairros ou por
considerar trajetos com
"subidas" ou pela dificuldade em manobrar. Eles
selecionam para onde
seguir, se aceitam ou não
a sua corrida. Após aceitar
a sua corrida, perguntam
qual seu destino para
decidir se continuam ou
não o serviço. Sem pensar

no passageiro, cancelam
sem pestanejar.
Ainda tem aqueles motoristas que aceitam sua
viagem, mas ainda não
terminaram de atender a
um dos clientes. O passageiro fica aguardando-o
terminar a outra corrida
para ser atendido.
O pior ainda é quando
você aguarda 10 ou 15
minutos para ele decidir
cancelar a corrida quan-

* Por Felipe Teixeira
Repórter do Giro

do descobre o local do
embarque ou o destino.
Não estou generalizando, pois não são todos os motoristas que
agem desta forma, mas
pela quantidade de relatos e de experiencias
que eu mesmo tenho
passado, não são poucas as ocorrências.
E então motoristas, já
podemos voltar ao começo do relacionamento?

ANUNCIE
AQUI
(24)

99300-8000
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Cantora católica
petropolitana, Juliana
Limah, uma voz de consolo
Flávia Rocha

Desde os nove anos
de idade, a petropolitana
Juliana Limah solta a voz.
Filha de mineiros, cresceu
ouvindo o pai tocar. A música sempre fez parte da
sua vida. Cantou no coral
do Liceu, mas de acordo
com a artista, foi no coro
das Meninas Cantoras de
Petrópolis, que realmente
se percebeu como cantora.
Hoje, aos 36 anos, realiza seu trabalho como
missionária católica em
suas redes sociais. “Lá no
Instagram além da missão, tenho disponibilizado,
gratuitamente, conteúdo
para ajudar pessoas que
sofreram, ou sofrem, com
o processo de separação
ou rompimento de relacionamentos”, declara.
Juliana conta que teve
a oportunidade de passar
por 5 países anunciando
a Boa Nova de Jesus. Ela
fala ainda sobre o período
de pandemia e os desafios
apresentados com ela. “A
pandemia foi meio que
assustadora, para todo
mundo. Mas a gente não
parou as missões de certa forma. Continuamos
online, fazendo Lives, conversando. As pessoas diziam que sentiam falta da
convivência, que sentiam
falta do estar junto. Isso
ajudou a fortalecer nossa
fé”, afirma.
Em março desse ano,
a cantora sofreu uma
grande perda. A morte de
seu produtor e guitarrista,

Rodrigo CB faz artes de Graffiti
em Petrópolis e no mundo
Divulgação

Gabriel Barbosa

Divulgação

Marcelinho, para a Covid-19. “Ele era como um
irmão mais velho.
Nesses 4 anos que
trabalhamos, fez parte
de vários projetos, inclusive participamos da
Jornada Mundial da Juventude, que é o maior
evento da Igreja Católica.
Foi um baque, porque foi
muito rápido”, relembra.
Mas todas as dificuldades,
embasadas na fé da cantora não a esmoreceram.
E ela continua firme
em sua missão. “Espero
e desejo ajudar o maior
número de pessoas a
descobrirem sua identidade em Cristo e que
possam experimentar
esse Amor de Deus sem
medidas, que um dia eu
experimentei”, finaliza.
Para conhecer um pouco
mais do trabalho da artista,
basta acessar suas redes
sociais no Instagram @julianalimahoficial e no Facebook: Juliana Limah oficial.

O artista Rodrigo CB
que trabalha com Graffiti em Petrópolis desde
os anos 90, quando se
mudou do Espírito Santo
para a Cidade Imperial,
tem renomada trajetória
na área e já viajou para
diversos lugares levando
seus trabalhos.
Rodrigo CB acredita
que a população petropolitana aceita e aprecia
muito bem este tipo de
arte de modo geral, porém critica o valor elevado do material necessário para fazê-la: “hoje o
Graffiti está bem popular
e tem aceitação muito
boa pelo público em geral, seja para trabalhos
comerciais, pinturas para
decoração, publicidade
ou mesmo em uma pintura descontraída na rua.
Mas creio que o maior

obstáculo para os artistas, hoje em dia, é o valor
dos sprays que é sempre
reajustado pelo preço do
dólar e isso torna tudo
mais caro”, afirmou.
Apesar da aceitação, o artista enxerga
que a cidade poderia
ter mais artes do tipo
espalhadas pelo mu-

nicípio e que o Graffiti
pode harmonizar bem
com a característica
histórica da região:
“ P e t ró p o l i s t e m s u a
beleza histórica que
merece um espaço de
destaque, mas acredito
que o Graffiti, mesmo
sendo contemporâneo,
com uma boa aplicação

consegue harmonizar
com a cidade de um
modo geral”, analisou.
Rodrigo também
fez um paralelo sobre
a situação de sua área
durante a pandemia da
Covid-19: “Bem no início
eu tive muitos trabalhos
cancelados, pois todos estavam com muito
medo de como seria
o mercado e estavam
evitando gastos que
não fossem essenciais,
mas com o tempo, as
pessoas ficando mais
em casa, começaram a
perceber o quanto a arte,
as cores e um ambiente alegre podem fazer
toda a diferença em um
espaço de permanência
ou de convivência e com
isso vieram as novas
encomendas e as novas
contratações, voltando
a reaquecer esse mercado de arte”, comentou.

Sexta edição do Festival de Cinema de Petrópolis é confirmada
Enzo Gabriel

A sexta edição do
Festival de Cinema de
Petrópolis foi confirmada
e vai acontecer entre os
dias 4 e 7 de novembro. O
evento acontecerá no for-

mato híbrido (presencial e
online) e vai contar com
filmes inéditos, palestras
com nomes renomados
do mercado audiovisual
brasileiro, além de cursos
chancelados pela ESPM
(Escola Superior de Pro-

paganda e Marketing)
com certificação.
O festival vai acontecer no Palácio Rio Negro,
localizado na Avenida
Koeler, uma das ruas mais
tradicionais da cidade, e
alguns filmes serão exi-

Intensa

bidos no Cine Bauhaus.
A entrada é gratuita
e as inscrições para as
palestras e os workshops
já estão abertas. Mais informações no site oficial:
https://festivaldepetropolis.com/

* Por Catarina Maul

20 de outubro - Dia do poeta
Dose de poesia

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

Deito sobre a
poesia
As escuras horas
do meu dia.
Nela repouso
angústias e
inquietações
E deposito,
silenciosamente,
O arsenal diário
das desilusões

Que poderiam
atravessar a
noite
E trazer ao café
do dia seguinte
O sabor amargo
dos senões.

siste conflitar
Me seca lágrimas e acalma
a ira
Me reestabiliza
Em meu prosseguir e sonhar.

Mas ela, fiel
companheira
Nos diálogos
intermináveis
Em que me as-

Se há lucidez
nas loucuras do
meu dia
É porque tenho a
poesia

A traduzir até
o que não ouso
pensar.
As doses diárias
dos meus versos
São os meus
recantos
submersos
Calmante mais
intenso...
Sem, fico sem ar.
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EMPREGOS

Effeitos, fábrica de artigos de iluminação e
decoração, oferece vagas de trabalho. Sendo: 48 para auxiliar de
produção (homens e
mulheres), não precisa
experiência, salário-mínimo R$1.100,00.
Mais 12 vagas para
soldador ou serralheiro, com experiência
R$1.526,00. Mais 4
vagas para laminador
de fibra de vidro, com
experiência, salário
de R$1.456,00 + bonificação. O horário de
trabalho para todas
as vagas é de 2ª a

Estão disponíveis
mais de 300 vagas de
emprego na Ambev para
profissionais em diversas áreas de atuação,
como Administração,
Marketing, Logística e
Vendas. As vagas são
para diversos níveis de
escolaridade. As oportunidades estão distribuídas entre vários estados brasileiros, como
Bahia, Sergipe, Paraíba,
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Acre,

sábado, sendo 44h
semanais divididas
em 3 turnos e escalas diferentes a serem
verificadas no ato da
contratação. Interessados comparecer no
endereço: Av. General
Marciano Magalhães,
316, Morin, Petrópolis RJ (antiga fábrica
da Aurora, 1ª ponte,
portão social de pedestre). Horário: de
2ª à 6ª de 8h às 12h,
procurar por Olívia.
Levar documentos:
RG, CPF, Título de Eleitor, Certificado Militar,
comprovante de residência, Carteira de
Trabalho e 1 foto 3x4.

VAGAS

Goiás, Rondônia, Alagoas e Rio Grande do Sul.
Os interessados em integrar a equipe de colaboradores da Ambev
devem realizar suas
inscrições apenas via
internet, de forma gratuita, no site de seleção
da empresa, seguindo os
seguintes passos:
1 - Confira os cargos disponíveis e clique naquele que deseja
concorrer; 2 - Leia atentamente os requisitos e

7
SERVIÇOS

Vendo peças em
madeira em marchetaria resinadas. Tábuas de carne, mesas, luminárias, etc.
Aceito encomendas.
Conheça minhas peças no Instagram @
coiotemarcenaria.
Outras informações
pelo WhatsApp: (21)
97106-2828, falar
com Michel.
VENDAS DIVERSAS

Vendo tanquinho
Arno 10kg, funcionando perfeitamente, em
perfeito estado. Valor

atribuições. Caso faça
o perfil da vaga, clique
em “Candidatar-se para
a vaga”; 3 - Preencha o
formulário online com
seus dados pessoais e
envie um currículo listando as suas qualificações profissionais.
Após a análise das informações, a empresa
deverá entrar em contato
para falar das demais
etapas, que compreendem testes, entrevistas
e dinâmicas.

R$ 185. Entrego depen- Sem garagem e sem
dendo de onde, contato quintal. WhatsApp
(24) 99200-3981, falar (21) 98750-9325.
com Selia.
ALUGO KITNET na
Rua principal do
IMÓVEIS
Quissamã, podendo
Alugo casa na Rua Ma- ser utilizada como
nuel Antônio da Costa, residencial ou co46, Lagoinha, Petró- mercial. Kitnet ampolis. Valor R$ 900. pla com: saleta, 1
Contém dois quartos, quarto (3 x 3), cozisala, banheiro, área de nha, banheiro social
serviço e cozinha ame- com espaço para
ricana. Aceito cachorro máquina de lavar.
pequeno porte e crian- Novinha! R$ 750,00.
ça. Beira de rua, carro Informações (24)
chega na porta. Fica 98848-4638.
localizada a 50 metros do ponto final do A L U G O E x c e l e n t e
ônibus Lagoinha, nível apartamento, local
da rua sem escadas. agradável, seguro,

ensolarado, carro na
porta, lavanderia, cozinha americana, 3
minutos a pé do Centro, portão eletrônico,
interfone, sem condomínio, não aceitamos animais, contrato com fiador ou 3
depósitos de caução,
tratar Patrícia (24)
98144-4482.
ALUGO Itamarati. 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, área
de serviço fechada,
varanda, quintal e
vaga coberta para um
carro. WhatsApp (24)
99958-3324. R$ 950
+ taxas.

VEÍCULOS

Vendo ou troco Lifan 620, ano 2010,
completo de tudo, ar
condicionado, direção hidráulica, vidro
elétrico computador
de bordo, farol em
LED original, farol de
milha, ABS, banco
de couro, interior caramelo, carro tudo
ok, 1.6 muito econômico. WhatsApp:
99851-5006.

ANUNCIE

NOS NOSSOS
CLASSIFICADOS

Noory Lisias

Crenças Limitantes e o Corpo
Diversas são as
leituras feitas em relação às emoções.
O que temos como
próximo a uma verdade, é que a dimensão
afetiva ou emocional
surge como uma dimensão subordinada
ao pensamento no
sentido de que sua
tonalização e intensidade estão no controle do modo como
as situações existenciais são percebidas
e pensadas por nós.
Nosso compor tamento ou de outro
indivíduo, têm, desde
a menor expressão
facial ao gestos mais
expansivos, uma interpretação sob olhar
da nossa emoção que
interfere diretamente na percepção do
mundo e das relações
que nos cerca.
Nesse sentido, o
controle e o conhecimento emocional,
poderia ser matéria
escolar, junto com
a matemática e o
português para au-

mentar a qualidade
e habilidade de vida,
sendo assim, hoje
vamos falar de crenças limitantes e sua
influência no corpo.
Em 2017 uma
professora e Curitiba
decidiu provar aos
seus alunos os poderes positivo e negativo das palavras. Ela
fez um experimento
usando dois potes
de arroz cozido. Para
um, foram ditas palavras positivas e para
o outro, negativas.
No pote “do
amor”, o arroz fermentou naturalmente. No pote “do ódio”,
os grãos emboloraram. A experiência
da professora foi com
base em um experimento do cientista japonês Masaru Emoto,
que demonstrou em
seu estudo que cada
pensamento do ser
humano gera uma
emoção e uma reação
bioquímica, o cientista congelou água em
frascos de vidro com

palavras escritas voltadas para o líquido.
Depois, fotografou
os cristais formados
sob a influência das
palavras negativas e
positivas.
O resultado dem o n s t ro u q u e o s
mais belos cristais
foram os que receberam palavras de amor
e gratidão. O restante,
que esteve diante de
palavras de ódio e
rancor, ficou completamente distorcidos.
Este experimento
leva-nos a pensar
sobre o que estamos
falando e pensando,
a isso chamamos de
crenças, elas podem
influenciar a vida
que estamos vivendo. Somos feito de
agua e sabendo que
a água possui uma
capacidade para absorver informação,
é possível concluir
a necessidade de
reprogramar aquilo que ouvimos dos
nossos pais, professores ou qualquer

outra autoridade na
nossa vida… Por último gostaria de observar que a postura
do corpo, pode se
modificar conforme
as crenças que carregamos. Lembremo-nos sempre que uma
retirada de óculos
era suficiente para
Clark Kent se tornar
Super Homem, ou
seja, pouca coisa de
cada vez pode mudar
a nossa expressão
corporal e por conseguinte a nossas
crenças que estão
nos adoecendo.

Noory Lisias é
fisioterapeuta, formada
na Universidade Católica
de Petrópolis, Mestra em
Psicologia, especialista
em Análises de Sistemas
Corporais e com pós-graduação em Neuroanatomia Funcional no Método
Bobath de Estimulação
Neurológica e no Método
Kabat, atuando há mais
de 25 anos tratando
lesões neurológicas e
psicossomáticas.
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Petrópolis sedia, pela primeira vez,
evento de jiu-jitsu feminino
Divulgação

Samuel Freitas

Uma disputa feminina de jiu-jitsu
está sendo sediada,
pela primeira vez, em
Petrópolis, marcando o Outubro Rosa,
mês de prevenção
ao câncer de mama.
Ao todo, oito atletas
iniciaram suas participações na Cidade
Imperial, na última
quarta-feira (19). A
briga pelo cinturão
do ‘Vouk Challenge
– rumo ao SFT’, terá
a final realizada em
São Paulo, no Standout Fighting Tournament, maior evento de MMA brasileiro.
O torneio é rea-

l i z a d o p e l a Vo u k
Quimonos, uma das
maiores marcas do
mundo e petropolitana. O Grand Prix
Feminino (até 70kg)
será composto por
nomes como Maria
Carolina Joia, Ma-

ria Cabral, Gabriela
Car valho, Maynne
Freitas, Raquel de
Oliveira, Débora Soares, Beatriz Freitas e
Vitória Vieira, destaques no Brasil, que
se enfrentarão no
dojô da VOUK, no

Vale do Carangola.
Esta já é a quarta edição do especial Outubro Rosa
do SFT. Os participantes seguem todos os protocolos
contra Covid-19.
As lutadoras serão
acompanhadas por
um técnico e haverá
apenas um árbitro
no tatame. Os duelos
serão divulgados no
YouTube, no dia 29,
nos canais Tatame
Play e SFT, pelo Instagram, eles serão
publicados pelo perfil “Vouk”. Já a final
será transmitida ao
vivo, pela TV Band,
no dia 30, à partir
das 22h.

Movimento antivacina entre atletas
cresce e ligas se preocupam
Divulgação

Samuel Freitas

A NBA deu início
a sua 75ª temporada nessa semana. O
primeiro confronto da
edição foi a revanche
da última semifinal da
conferência do leste
entre Brooklyn Nets e
Milwaukee Bucks. Entre as diversas estrelas que estiveram em
quadra como: Giannis
Antetokounmpo, Kevin Durant e James
Harden, a ausência de
uma delas foi muito
sentida, a de Kyrie Irving. E o motivo não é
dos melhores.
O armador ainda
não se vacinou contra
a Covid-19 e já afirmou
que continuará assim.
A decisão teve apoio
de diversos astros ao
redor do esporte. Jonathan Isaac, jogador do
Orlando Magic, já disse
que não confia nos imunizantes, após assistir
uma coletiva de impren-

sa de Donald Trump
(que está vacinado).
Fora do basquete,
uma das grandes estrelas do tênis, Novak
Djokovic, não concorda com a obrigação
das vacinas. Entre os
atletas brasileiros, Gabriel Medina chegou
a perder etapas do
mundial de surfe por
estar com uma dose a
menos do imunizante.
Mas essas decisões têm suas consequências. Irving, por
exemplo, foi afastado
pelo Nets até que se

vacinasse e não receberá pagamento pelos
jogos em que faltar,
podendo ter um prejuízo de mais de R$ 2
milhões por partida.
Além disso, de acordo com o jornalista
Shams Sharania, do
site “The Athletic”, a
franquia se recusou a
lhe oferecer uma extensão de quatro anos
de contrato no valor
de quase R$1 bilhão,
desde que ele declarou
seu posicionamento.
Apesar disso, os
favoráveis à vacina ain-

da são a maioria. Entre
eles, um dos destaques ficam para a lenda
do basquete Kareem
Abdul-Jabbar que disse que a NBA deveria
expulsar os jogadores
não-vacinados. O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, foi outro que
se manifestou contrário
aos que não acreditam
no imunizante, comparando o movimento
com pessoas que dirigem bêbadas.
Com a pandemia
de Covid-19 em desaceleração, diversos
atletas do mundo já
estão vacinados. A
NBA chegou aos 95%,
a NFL (liga de futebol
americano) tem pouco
mais de 90% e o Brasil
foi para as Olimpíadas
de Tóquio com mais
de 75% da delegação
imunizada, além de
diversas outras ligas. O
movimento antivacina
nos esportes faz barulho, porém é pequeno.

