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EDITORIAL

Patrick Guimarães  
Jornalista

EMPATIA SELETIVA NÃO É AFETO, É HIPOCRISIA
a chamada em-

patia, ou o ato de “se 
colocar no lugar do ou-
tro”, é muito questio-
nada e confundida por 
uma grande maioria de 
pessoas que insistem 
em pregar teorias sem 
obedecer às práticas. É 
possível observar que 
a internet é frequente-
mente usada para pro-
mover a falsa empatia, 
onde fala-se em en-
tender os sentimentos 
alheios e se enxergar 

PORTAL GIRO LTDA
CnPJ: 28.044.644/0001-09

em determinada situa-
ção, quando na verdade 
o real motivo é defender 
interesses próprios.

no último dia (7), 
foi publicado no Diário 
Oficial da União o pro-
grama sancionado pelo 
Presidente da repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, de 
proteção e promoção 
da saúde menstrual, 
onde foi vetado pelo 
chefe do executivo o 
trecho que previa a dis-
tribuição gratuita de 

absorventes nas esco-
las para estudantes de 
baixa renda e mulheres 
em situação de rua e 
presidiárias. o que im-
pressionou não foi o 
veto, mas sim a quan-
tidade de comentários 
“infelizes” que foram 
disparados por quem 
concordava com o veto.

nas frases e textos 
colocados por quem 
não vive em uma situa-
ção crítica e não sente 
na pele a dor de ter 

que usar métodos anti-
-higiênicos, como pano 
ou miolo de pão, trazem 
as seguintes afirmati-
vas: “tanta coisa para o 
governo se preocupar”, 
“não é possível não ter 
absorvente”, “vai gerar 
gasto aos cofres pú-
blicos”. Como já diz o 
ditado: “o que não me 
cabe não me veste”, 
algumas pessoas só 
se importam quando 
se sentem de alguma 
forma afetadas, do con-

trário, para elas é tudo 
“mimimi”.

Hoje cerca de 25% 
das adolescentes bra-
sileiras não têm aces-
so a absorventes. um 
estudo do Banco Mun-
dial estimou que pelo 
menos 500 milhões de 
mulheres no mundo 
não dispõem de ins-
talações adequadas 
para a higiene no pe-
ríodo menstrual. Fato 
é que, fome, pobreza, 
igualdade de gênero, 

vulnerabilidade social, 
racismo, religião e mui-
tos outros tópicos de-
vem ser cenários de 
empatia e respeito, 
aliás, voltando ao iní-
cio, empatia se dá na 
prática porque falar, até 
papagaio fala.

o Brinquedo assas-
sino mais famoso de 
todos os tempos che-
gou na quarta-feira, 
(27), em nova versão ao 
streaming da Disney. 
“Chucky”, a nova série 
inspirada na icônica 
franquia cinematográ-
fica de mesmo nome é 
desenvolvida, escrita 
e produzida por Don 
Mancini, criador da saga 
Chucky.

Chucky é um dos vi-
lões mais aterrorizantes 
e icônicos da telona. o 

Chucky estreia no Star Plus
boneco ruivo possuído 
pela alma do serial killer 
Charles lee ray, entrou 
na cultura pop em 1988 
com a estreia de Brin-
quedo assassino. a par-
tir de então, a franquia 
teve seis sequências, to-
das escritas por Mancini. 

Confira uma breve 
sinopse da produção: a 
série conta com 8 episó-
dios de 1 hora e foi de-
senvolvida, escrita e pro-
duzida por Don Mancini, 
criador da saga Chucky. 
a nova história se passa 

em uma tranquila cidade 
americana, onde o ado-
lescente Jake Wheeler 
(Zachary arthur) desco-
bre um boneco antigo de 
good guy em uma venda 
de garagem. a partir de 
então, a vida no agra-
dável subúrbio se trans-
forma em um inferno, 
quando uma onda de as-
sassinatos arrepiantes 
começam a revelar os 
segredos mais profun-
dos e sombrios de todos. 
enquanto Chucky (Brad 
Dourif) desencadeia o 

caos, rostos familiares 
de seu passado retornam 
e ameaçam revelar suas 
origens obscuras como 
um menino aparente-
mente comum que, de 
alguma forma, tornou-
-se o lendário boneco 
assassino. Completam o 
elenco da série Björgvin 
arnarson (Devon), alyvia 
alyn lind (lexy), Teo 
Briones (Junior), Devon 
sawas (logan), Jennifer 
Tilly (Tiffany valentine), 
Fiona Dourif (nica/ Char-
les jovem) e Christine 

elise McCarthy (Kyle).
Com a chegada do 

Halloween, não custa 
nada arriscar levar um 
pequeno susto com o 

pequeno Chucky. Certo?  
“Chucky” estreia com um 
episódio duplo, e depois, 
toda quarta-feira, estreia 
um episódio inédito.

Divulgação
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enzo gabriel

a Casa do Trabalha-
dor de Petrópolis será 
polo na região serrana 
do estado do rio de Ja-
neiro. isso faz a unidade 
ganhar administração e 
custeio do governo do 
estado e trará novos 
serviços, com a busca 
ativa por vagas de em-
pregos nas empresas 
por meio de um aplica-
tivo, além de tornar a 
unidade da cidade faci-
litadora para os demais 
municípios da região.

a unidade funciona 

desde o dia 14 de janeiro, 
oferecendo suporte para 
a emissão de carteira de 
trabalho digital, orienta-
ção ao trabalhador, ins-
truções para a elabora-
ção de currículo, auxílio 
de cadastro no Balcão de 
empregos da Prefeitura, 
atendimento para o se-
guro-desemprego, entre 
outras indicações para o 
mercado de trabalho. até 
o fim de agosto, mais de 
sete mil atendimentos 
foram realizados desde 
a inauguração.

na quarta-feira, 3 de 
novembro, começa o Ci-

clo de Palestras promo-
vido pela Casa do Traba-
lhador. as palestras, que 
falam sobre capacitação 
profissional vão aconte-
cer uma vez por semana, 
durante todo o mês, na 
associação da rua Te-
resa (ARTE), que fica na 
rua Teresa, número 55.

a Casa do Trabalha-
dor funciona de segun-
da à sexta-feira, das 9h 
às 17h, na rua Dr. Por-
ciúncula, 75, no centro 
de Petrópolis. outras 
informações podem ser 
consultadas pelo telefo-
ne (24) 2246-8942.

Casa do Trabalhador de Petrópolis será polo na Região

Alessandro Marques

o último caso de 
poliomielite registrado 
em território brasileiro 
foi em 1989, na Paraíba. 
são mais de 30 anos 
sem um único registro, 
mas esta situação fa-
vorável corre o risco de 
mudar, visto a queda 
acentuada na cobertura 
vacinal.

De acordo com o 
panorama divulgado em 
maio deste ano, pelo 
instituto de estudos 
para Políticas de saú-
de (iePs), com dados 
do Tabnet/Datasus, o 
número de vacinados 
contra a poliomielite 
caiu de 98,3%, em 2015, 

para arriscados 75,9% 
vacinados em 2020. 
o levantamento ainda 
evidencia que as taxas 
brasileiras de cobertura 
vacinal não superaram 
80% no ano passado.

a exemplo desta 
queda vacinal, em 2019, 
o Brasil perdeu o certifi-
cado de erradicação do 
sarampo após o retorno 
da doença, com 20.901 
casos relatados naquele 
ano.

 
Petrópolis

em Petrópolis, na 
região serrana do rio 
de Janeiro, a imunização 
seguiu o mesmo declínio 
nacional. embora as 
vacinas estejam dispo-

níveis gratuitamente nos 
postos de saúde do 
município, a aplica-
ção da vacina se deu 
em menor número 
nos anos de 2020 e 
em 2021.

De acordo com a 
secretaria de saúde de 
Petrópolis, os dados 
enviados ao Ministério 
da saúde mostram que 
a imunização no muni-
cípio ficou em apenas 
86,6% (3.393 vacinados) 
em 2020 e 74,11% (2.261 
vacinados) neste ano de 
2021.

a poliomielite não 
tem tratamento espe-
cífico. a doença deve 
ser evitada através da 
vacinação. 

a Câmara Municipal 
realizou na última sexta-
-feira (22), uma reunião 
para tratar do tema “saú-
de da mulher em foco: 
prevenção e cuidados”. o 
evento foi presidido pela 
vereadora gilda Beatriz 
(PsD) e contou com a 
presença de autoridades 
em saúde do município, 
representantes da so-
ciedade civil, a associa-
ção Petropolitana dos 
Pacientes oncológicos 
(aPPo), além de outros 
convidados e vereadores.

- Como mulher, única 
vereadora na Câmara e 
Presidente da Comissão 
dos Direitos da Mulher, 
não poderia deixar de 
ter sensibilidade a esse 
assunto tão importan-
te.  segundo dados, a 

Câmara realiza reunião 
sobre a saúde da mulher

maioria das doenças são 
agravadas por falta de 
prevenção ou a ausên-
cia de previsibilidade de 
diagnósticos e o Poder 
Público, por sua vez, tam-
bém precisa atuar na 
conscientização, aler-
tando as mulheres da 
nossa sociedade para 
que estejam atentas aos 
mais variados sintomas 
e anomalias a fim de 
prevenir possíveis doen-
ças e evitar transtornos 
-, destacou a vereadora.

Não vacinação pode trazer o fantasma 
da Poliomielite de volta ao Brasil

Divulgação
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Divulgação

Falando de Areal * Por Fabiano Quixaba

Há duas semanas 
recebi a informação da 
proprietária de um cão, 
sem raça definida, que foi 
atacado por um Pitbull. 
na oportunidade, o cão 
evitou que uma criança de 
8 anos sofresse o ataque. 
o ocorrido causou co-
moção em areal e muita 
ajuda financeira chegou 
com intuito de pagar o 
tratamento na veterinária. 
o cãozinho vem se recu-
perando bem. 

Com intuito de escla-
recer melhor sobre a raça 
Pitbull, procurei um cria-
dor de areal, sr. Jonathan 
Maciel, proprietário do 
Canil "Cérberos Monster 
Bull", localizado no bairro 
Portões. Jonathan possui 
mais de 6 anos de expe-

cinação e exames de 
rotina. segundo o criador, 
qualquer cão, indepen-
dente da raça, precisa de 
todos os cuidados neces-
sários para que seja um 
animal tranquilo. 

o Pitbull possui mui-
ta energia e necessita 
de passeios periódicos, 
exercícios e ao menos 
15 minutos diários de 
atenção do seu dono e/
ou criador. ele diz não 
conhecer o animal que 
atacou o cãozinho sem 
raça definida, mas acredi-
ta que foi um caso isola-
do. enquanto conversava 
com Jonathan, fui conhe-

riência na área e está se 
especializando no curso 
de auxiliar de veterinário 
na uepra (união estu-
dantil Profissionalizante), 
além de estagiar na Clíni-
ca veterinária retiro dos 
Bichos, no Bairro Quissa-
mã em Petrópolis. 

o seu canil é regulari-
zado e possui certificados 
em diversas entidades 
de registros nacionais. 
atualmente abriga 20 
cães, além de outros tran-
sitórios que chegam para 
cruzar e realizar outros 
procedimentos. o canil 
recebe uma veterinária 
periodicamente para va-

n TERESÓPOLISn TRÊS RIOS

cendo seus cães e todas 
as baias onde estavam 
confortavelmente acon-
dicionados. Verifiquei que 
todo o local estava limpo 
e os animais muito bem 
cuidados. Talvez por isso 
seu canil tenha clientes 
variados de outras ci-
dades e até mesmo de 
outros estados. 

a procura por Pitbulls 
são para diversas finali-
dades: competição, se-
gurança ou simplesmente 
para servir como o cão da 
família. Por fim, entrei em 
algumas baias, tirei fotos 
com os cães e percebi 
que de fato todos são 
tranquilos e brincalhões, 
em momento algum sen-
ti receio de ataque imi-
nente. a experiência foi 
muito boa e espero ter 
conseguido informar aos 
leitores sobre essa raça 
muito temida, mas que 
sendo bem cuidada, não 
oferece risco à ninguém. 

. 
 * Fabiano Quixaba, 

Advogado, Radialista e 
Comunicador

Divulgação

Enzo Gabriel

as aulas das redes 
municipal e privada de en-
sino de Teresópolis voltam 
a ser 100% presenciais a 
partir do dia 8 de novem-
bro, assim como acontece 
nas redes de ensino públi-
co federal e estadual. 

segundo a secretaria 
Municipal de educação 
de Teresópolis, o retor-
no de todos os alunos 
está sendo organizado 
com as direções e será 
obrigatório, seguindo 
protocolos sanitários, 

como uso de máscaras 
e álcool em gel. apenas 
alunos com comorbida-
des poderão permanecer 
no ensino remoto.

apesar do retorno 
do ensino presencial, em 
novembro, ainda será 
feita a última recarga 
do cartão-alimentação 
escolar, benefício conce-
dido desde abril de 2020 
para todos os alunos da 
rede municipal com o ob-
jetivo de complementar a 
nutrição dos alunos du-
rante o período de ensino 
remoto e híbrido.

Aulas das redes municipal e 
privada de Teresópolis voltam 

a ser 100% presenciais 
Enzo Gabriel

a secretária de saú-
de de Três rios ampliou 
o pré-natal e o pré-natal 
odontológico ofereci-
do nas unidades Bási-
cas de saúde. além do 
pré-natal odontológico 
aumentar a autoestima 
das gestantes, existem 
vários riscos de não 
cuidar da boca neste pe-
ríodo de transformações 
na vida da mulher. o cui-
dado com a saúde bucal 
durante a gestação é tão 
importante quanto fazer 
o pré-natal corretamen-
te, evitando problemas 
para a mãe e o bebê. 
as gestantes do muni-

Três Rios oferece pré-natal 
odontológico para gestantes

cípio podem acessar o 
pré-natal odontológico 
em todas as unidades 
de saúde. na primeira 
consulta de pré-natal, 
o médico ou enfermeiro 

tem o dever de enca-
minhar a gestante para 
uma avaliação odonto-
lógica. a partir disso, a 
equipe de saúde bucal 
da unidade irá orientar 

as gestantes sobre os 
cuidados odontológicos, 
tanto da mãe, como do 
recém-nascido. Con-
forme a necessidade 
indiv idual ,  a  equipe 
determina a periodi-
cidade das consultas. 
o pré-natal odontoló-
gico previne infecções 
bucais que poderiam 
aumentar o r isco de 
nascimento prematu-
ro ou com baixo peso. 
Também ajuda a evitar 
a diabetes gestacional, 
além de possibilitar que 
a futura mamãe seja 
orientada sobre os cui-
dados com a amamen-
tação e a saúde bucal 
do neném.

FoTo: reProDução/isToCK

Alessandro Marques

Mais de 600 agências 
bancárias e instituições 
financeiras de Areal foram 
autorizadas, no início do 
ano, a receber os tributos 
municipais através do PiX. 

O acordo firmado en-
tre o município e o Banco 
do Brasil sacramentou 
areal como a primeira 
cidade do estado do rio, e 
segunda do Brasil, a ofe-
recer este tipo de serviço.

o sistema de paga-

mento instantâneo via PiX 
caiu no gosto do arealen-
se, e claro, de todo brasi-
leiro. a comprovação está 
nos números da Pesquisa 
Febraban de Tecnologia 
Bancária, divulgada no fim 
de junho de 2021. Confor-
me o levantamento junto a 
21 bancos, as transações 
somaram 59,2 milhões em 
novembro, quando entrou 
em vigor. 

o sistema está dispo-
nível para a população de 
areal desde março de 2021.

Desde março Areal 
recebe tributos via PIX
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Entrelinhas Janaína Meilman

e a concentração. 
ao ler um simples 

conto de fadas, um ro-
mance ou uma história 
de ficção científica, o 
cérebro é estimulado 
a criar imagens, basta 
um “era uma vez...” 
para que um mundo 
encantado seja reve-
lado e exatamente por 
envolver imaginação, a 
leitura funciona como 
um “exercício” para o 
cérebro. outro fator 
que enfatiza a rela-
ção entre a leitura e 
a qualidade da saúde 
mental, é ação da ati-
vidade na redução do 
estresse, pesquisas 

já demonstram resul-
tados positivos sobre 
essa contribuição. um 
estudo feito pela uni-
versidade de sussex 
mostrou que ler ajuda 
a reduzir em até 68% 
os níveis de estresse.

acredite, além de 
proporcionar prazer e 
conhecimento, o hábito 
da leitura também traz 
saúde física e mental. 
agora, é só você escolher 
um livro e começar essa 
jornada. se você não tem 
o costume de ler, uma 
dica é: procure um livro 
com poucas páginas e 
com um assunto que 
você gosta e boa leitura!

Cresci em um lu-
gar que me permitiu 
viajar por mundos 
fantásticos e conhe-
cer histórias ines-
quecíveis. Ficava em 
meio a um jardim 
onde eu podia pas-
sar horas e esque-
cer a vida real. esse 
lugar era a bibliote-
ca da escola públi-
ca em que estudei 
toda minha infância, 
ela era pequena, mas 
me apresentou Pedro 
Bandeira, ana Ma-
ria Machado, Clarice 
lispector, entre tan-
tos outros autores 
nacionais.  aquela 

Ler também é remédio
biblioteca tornou-se 
o meu lugar favorito e 
os livros o meu porto 
seguro. através dos 
livros conheci histó-
rias que me tiravam da 
dura realidade de uma 
vida pobre e de um lar 
com um pai alcoólico. 
Hoje, tenho a honra 
de ser escritora e de 
escrever histórias que 
proporcionam essa ex-
periência para jovens e 
adultos. e certamente, 
foi o hábito da leitura 
que despertou em mim 
a criatividade e o talen-
to para a escrita. 

e se você acha que 
ler é coisa de “nerd” ou 

para quem tem tempo 
sobrando, fique saben-
do que a leitura além 
de entretenimento e 
um meio para conhe-
cimento, também é 
um hábito que traz be-
nefícios para a saúde 
mental, física e para o 
crescimento pessoal e 
profissional. separar 
um tempo para ler, nem 
que por apenas 15 mi-
nutos por dia, traz be-
nefícios imensuráveis. 
De acordo com um 
estudo da academia 
americana de neuro-
logia, indivíduos que 
têm o costume de ler 
fortalecem a memória 

Janaína Meilman é 
escritora, tem formação 

em Letras pela UFF. é 
professora de escrita 

criativa, mediadora 
literária e palestrante. 

Criadora do Coletivo de 
Escritoras "As Clarices" 

e do Podcast "Deusas, 
Loucas e Feiticeiras" A 

escritora ocupa a cadei-
ra 10 da Academia de 

Letras do Brasil.

ASSISTÊNCIA SOCIAL VIRA 
NERVO EXPOSTO I

A nomeação do Secretário Hugo Bento, un-
gido pelo Republicanos de Matheus Quintal, 
secretário de Desenvolvimento Social e Di-
reitos Humanos, gerou a maior crise enfren-
tada pelo prefeito interino até o momento. 
Funcionário da Câmara de Vereadores por 
quase 15 anos, Hugo Bento, em menos de 30 
dias, conseguiu provocar reações do plenário 
do legislativo contra sua gestão.

 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

VIRA NERVO EXPOSTO II
O início de uma batalha épica veio através de 
áudios do vereador Marcelo Lessa (Solidarie-
dade), que ninguém sabe ainda quem dispa-
rou, mas que viraram caso de polícia através 
de B.O. feito por Matheus Quintal. Deu até 
capa de jornal. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
VIRA NERVO EXPOSTO III

O vice-líder do governo, vereador Domingos 
Protetor, também foi duro com Hugo Bento e 
tem atuado nos bastidores pela substituição 
na pasta. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
VIRA NERVO EXPOSTO IV

O líder do Republicanos, vereador Eduardo 
do Blog, também deixou claro que deseja a 
saída de Hugo Bento da Assistência Social. 
Em sua fala, o legislador, disse que politica-
mente sente que foi traído com a mudança 
de postura do Secretário. Frisou ainda sua 
decepção e que, apesar de respeitar a de-
cisão do partido de participar do governo, 
que Hugo Bento, que acaba de ingressar na 
sigla, não conta com sua confiança. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
VIRA NERVO EXPOSTO V

Nos bastidores do legislativo não se fala em 
outra coisa, o ex-funcionário da casa, Hugo 
Bento, passou pela assessoria do atual cun-
hado, Thiago Damaceno (antes de ser cun-
hado), ex-vereador. Foi aliado do ex-vereador 
Paulo Igor, já falecido, ficou na casa na gestão 
de Roni Medeiros como diretor legislativo, na 
gestão de Maurinho Branco, Hingo Hammes e 
agora Fred Procópio. Todos ex-presidentes da 
Câmara. Hugo Bento deixou o Palácio Ama-
relo para ingressar no time azul do Republica-
nos, mas já perdeu o apoio do único vereador 
do partido e de vários outros legisladores. Isso 
no governo de um vereador, prefeito interino, 
Hingo Hammes. Habilidoso, não? 

HINGO TERÁ CORAGEM DE 
“PEITAR” QUINTAL?

Para aliviar a tensão na Câmara de Vereadores, 
na imprensa e na Assistência Social, o Prefeito 
Hingo Hammes terá que mostrar a Matheus 
Quintal, secretário de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos, quem manda lá. Será?

REPUBLICANOS PODE 
TER A VICE DE HINGO HAMMES 

Além da crise na Assistência Social, o Republi-
canos precisa decidir como atuar nos bastidores 
para garantir o vice na chapa do Prefeito Interino. 
O favorito de Matheus Quintal, presidente do par-
tido, é Elias Montes, candidato pelo PSL em 2020. 
Entre os vereadores e o governo, o nome favorito 
é do queridinho das redes sociais, vereador Edu-
ardo do Blog, segundo entendidos do assunto, o 
melhor nome para ajudar na batalha contra Lean-
dro Azevedo, agora no Solidariedade e de volta ao 
páreo quando e si rolar eleição suplementar. 

PROFESSOR VIRA A FENIX 
E para não deixar de falar do nosso teacher fa-
vorito, Leandro Azevedo, seu embarque no Soli-
dariedade deu nova cor a eleição suplementar 
que, se ocorrer, deverá ser apenas em 2022. Pela 
coragem, deixamos aqui os parabéns ao moço 
por manter seus valores. Que comecem os jogos! 
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acordo cedo e, como 
qualquer ser “normal ou 
anormal (eis a questão)…” 
deste mundo moderno, 
faço aquele passeio pelas 
redes sociais. 
Pessoas, só parem de re-
petir a frase adoecedora 
TuDo DePenDe De voCÊ!

algumas coisas depen-
dem de nós mesmo, mas 
TuDo é muita coisa. 
não, não depende de 
você a ansiedade gerada 
pelo não pagamento dos 

boletos sobre a mesa 
que tiram seu sono, sua 
paz e geram compulsão 
alimentar. 

não depende de você o 
amor tóxico em que acre-
ditou e se envolveu por 
alguém que deseja ajudar, 
mesmo lhe custando tan-
tas lágrimas.  

não depende de você a 
dor que não pede licen-
ça e amargura sua vida 
quando o futuro está tão 

nublado que se torna 
incapaz de interpretar o 
melhor caminho. 

não depende de você 
se você é quem você é, 
numa sociedade cheia de 
preconceitos, repressão e 
falta de empatia. 

não depende de você se 
muitas vezes não tem ao 
que agradecer, se ques-
tiona a proteção divina, 
se não encontra uma 
solução.

não depende de você a in-
constância dos sentimen-
tos dos outros que afetam 
a sua sensibilidade e 
trazem danos permanen-
tes a sua segurança.  

não leiam as frases 
prontas, vendidas a quilo 
nos mercados piratas das 
ilusões bem embaladas. 

Faça o que tiver ao seu 
alcance, o que realmente 
depende de você, mas 

deixe o TuDo no outdoor 
instagramável do outro 
lado da rua, pois não ser-
ve para a vida real. 

e viva dentro dos seus 
limites, sofrendo, choran-
do, pedindo ajuda, sendo 
pessoa neste mundo 
hostil em que alguns se 
aproveitam das fraquezas 
alheias para vender recei-
tas falsas para humanos 
destroçados que mais 
precisam de afeto que de 
discursos.

*Catarina Maul é produtora 
e gestora cultural, escritora, 

editora da Bem Cultural.

Verdades sinceras me interessam 

Intensa  * Por Catarina Maul

Enzo Gabriel

a carreira e trajetória 
de vida de gilberto Braga 
vai ser narrada em um livro 
biográfico. o projeto que 
fala sobre o autor de no-

velas que morreu na terça-
-feira (26), foi iniciado pelo 
escritor, jornalista e crítico 
de cinema artur Xexéo, que 
morreu no final de junho 
deste ano, vítima de câncer.

semanas após a 

morte de Xexéo, o próprio 
gilberto Braga procurou 
o crítico de Tv e jor-
nalista Maurício stycer 
para dar continuidade à 
obra. a indicação partiu 
de Paulo severo, viúvo 

de Xexéo. a precisão é 
que a publicação ocorra 
em 2022. o título do livro 
ainda não foi definido.

Xexéo deixou 80% da 
obra escrita, mais de 15 
horas gravadas com gil-

berto Braga e entrevistas 
com mais de 20 pessoas 
que conviveram com ele, 
entre familiares, diretores 
e atrizes como Fernan-
da Montenegro, Cláudia 
abreu e Malu Mader.

Gilberto Braga ganhará biografia inédita em 2022
Divulgação

Gabriel Barbosa

a petropolitana ra-
faela reis, de 18 anos, 
começou a produzir suas 
artes em março deste ano, 
como um método de dis-
tração e hobbie. Com o 
tempo, a desenhista foi 
aperfeiçoando sua arte e 
começou a comercializá-
-la. “eu sempre fui muito 
ligada na área artística, 
vivia desenhando o braço, 
nos meus cadernos e fui 
vendo imagens na inter-
net e comecei a querer eu 
mesma fazê-las. assim 
fui me desenvolvendo aos 
poucos”, declarou rafaela.

os quadros que a ar-
tista mais gosta de fazer 
são de personagens de 
desenhos animados, como 
os da Disney. rafaela ain-
da aproveitou a oportuni-
dade para falar um pouco 
sobre uso da arte como 
um desafogo durante 
a pandemia e de modo 
geral: “não só durante 

Petropolitana Rafaela Reis faz quadros 
inspirados em desenhos animados

a pandemia, mas desde 
que comecei a desenhar 
e pintar, isso se tornou 
muito presente na minha 
vida, e virou uma terapia 
pra mim”, completou.

você pode conferir o 
trabalho de rafaela em sua 

conta no instagram, @rafa_
re1ss, onde a artista além 
de divulgar e expor seus 
quadros, também os vende.

Divulgação

Richard Stoltzenburg 

Com 12,75 metros de 
comprimento e 3,5 metros 
de altura, o quadro da artis-
ta Djanira recebe, após 10 
anos, uma restauração. a 
obra, que retrata diversos 
aspectos da cidade de 
Petrópolis, como o Museu 
imperial, carruagens e fá-
bricas de cerâmica e tecido, 
considerada um patrimô-
nio histórico, fica exposta 
na escola Municipal liceu 
Cordolino ambrósio. 

serão 8 meses de res-
tauração, entre elas estão a 
limpeza do verso do painel 
que consiste na primeira 
etapa do processo e que 
já foi realizada, colocação 
de enxertos, dentre ou-
tros serviços, que, ao total, 
custaram r$500 mil atra-
vés de uma licitação. Para 
o prefeito interino, Hingo 
Hammes: “desde que as-
sumimos a administração 
do município, em janeiro, 
trabalhávamos para que a 

valor inestimável! obra Djanira 
recebe restauração de r$500 mil 

restauração do painel fos-
se realizada. Conseguimos 
dar andamento à licitação 
e iniciar o serviço. Trata-se 
de um patrimônio de enor-
me valor histórico para a 
cidade que agora ganhará 
o restauro necessário”, 
concluiu. 

o painel foi produzido 
em 1953 e se tornou uma 
das obras mais importan-
tes da artista. De acordo 
com Charles rossi, Pre-
sidente do instituto Mu-
nicipal de Cultura (iMC), a 
obra tem um peso cultural 
muito grande para a cida-

de. “essa obra é de valor 
inestimável. essa é uma 
grande conquista cultural 
para a nossa cidade. es-
tamos muito felizes com o 
restauro do painel”. 

Durante o processo de 
licitação, o iphan acompa-
nhou o andamento e, após 
a aprovação, a obra foi 
transferida para o instituto 
Municipal de Cultura (iMC), 
onde a empresa anima 
Conservação restauração 
e artes está responsável 
pelo trabalho. após o tér-
mino da restauração a obra 
retornará ao liceu.

Divulgação
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sala, cozinha, banheiro 
e duas varandas. a 
outra casa tem quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro, área, toda com 
piso. uns 10 degraus. 
Mais informações 
pelo Whatsapp: (24) 
99268-0345.

alugo casa no 
bairro vila Felipe, 
em Petrópolis, pró-
ximo ao ponto final 
do ônibus. Com 2 
quartos, sala, sala 
de jantar, cozi-
nha, banheiro com 
Blindex, varanda, 
pequeno quintal.  
Direto com pro-
prietário, r$ 780. 
não tem garagem. 
Whatsapp (24) 
98843-4148, falar 
com Écio.

alugo - casa na Duar-
te da silveira (início, 
antes da entrada do 
Castrioto). Casa tipo 
apartamento, não tem 
área externa. sala, 2 
quartos (sendo 1 suí-
te), cozinha, banheiro 
social e área de serviço. 
acesso por 50 degraus. 
excelente local, am-

eMPregos

Temos vagas para: 
atendente, operador (a) 
de caixa, conferente, 
subgerente e moto-
boy (tem que possuir 
moto própria, docu-
mentação em dia e 
ear). requisitos: en-
sino Médio completo, 
bom relacionamento 
em equipe e disponibili-
dade de horário. residir 
próximo à itaipava ou 
Corrêas. interessados 
enviar currículos para 
o e-mail: filial19@ame-
ricanpet.com.br. Colo-
car no assunto a vaga 
pretendida.

venDas

vendo tv, motivo se-
paração, valor r$450. 
Mais informações (24) 
98117-1124, falar com 
David.

urgenTe - vendo vá-
rios itens. Motivo: fechei 
minha fábrica. Tudo 
novo e embalado. Ca-
mas a partir de r$165. 
Cadeiras decorativas. 
Casal e solteiro. Kit sol-
teiro. Bases, cabeceiras, 

colchões, sofanetes. 
Chamar no Whatsapp: 
(24) 99949-5542.

CoMPuTaDor  ven-
do computador com-
pleto e em perfeito es-
tado. apenas r$550. 
Mais informações 
pelo Whatsapp: (24) 
99228-6348.

viDeogaMe - vendo 
Xbox one.  HD 500, con-
trole perfeito, acom-
panha 2 jogos. valor 
r$1.200. 

iMÓveis

venDo apartamento 
novo. Condomínio fecha-
do, local agradável e pró-
ximo ao verde. Composto 
por 2 quartos, 2 banheiros, 
sala, cozinha, área e exten-
so quintal com gramado. 
vaga para carro e moto. 
Documentação ok. valor 
r$ 380mil. Contato: (24) 
99289-1416, falar com 
lorran.

vendo duas casas com 
terreno no Bairro Ta-
quara. uma casa com-
posta por dois quartos, 

biente familiar. valor r$ 
750. Mais informações 
(24) 98848-4638.

aluguel - aluga-se 
aconchegante duplex 
mobiliado em itaipava. 
1º andar, com: cozinha/
área de serviço, lavabo, 
sala com sacada peque-
na. 2º andar: 2 quartos, 
banheiro, varandão, uma 
vaga de garagem. Tudo 
por apenas r$ 1.800 + 
taxas (iPTu r$ 153 + 
condomínio r$ 555).

serviços

ervas MeDiCinais - 
vendo mudas de ervas 
medicinais e ervas fres-
cas fracionadas para 
chás. Mudas de vários 
tipos. erva de santa lu-
zia r$ 5. Boldo r$ 5. 
Capuchinha r$ 5.50. 
saião r$ 5. Tanchagem 
r$ 5. ora Pronobis r$ 20. 
Whatsapp: (24) 99292-
6122, falar com Marceli.

eXCursão - Faço ex-
cursões para vigário, 
Feirão Moda rio e Moda 
azul. venha fazer suas 
compras de natal. valor 
da passagem r$ 60,00. 

IMÓVEIS

VENDAS DIVERSAS

reserva sua vaga na 
van por r$30 e o res-
to no dia.  Whatsapp: 
98823-1633.

FaCção -Precisa-se de 
facção com experiência 
em tecido e viscolycra. 
Contato pelo telefone: 
2246-5174.

CesTa BÁsiCa - ven-
do combos de cesta 
básica: grande, médio, 
pequeno e mini. Faça 
o seu orçamento sem 
compromisso pelos 
números de Whatsa-
pp: (24) 99254-7921 
ou (24) 98880-0249.  
Formas De Pagamento: 
dinheiro ou Pix. aceita-
mos cartões de débito e 
crédito com acréscimo. 
Cartões alimentação: 
alelo, vr, sodexo e Ti-
cket (com acréscimo). 
entrega grátis. obs: lo-
cais com escadas é 
cobrada uma pequena 
taxa de entrega. não 
vendemos a prazo.

Pegamos o seu celu-
lar, game MesMo Que 
anTigo, Xbox, Ps2, su-
per nintendo, Master, 
Mega Drive, atari, etc. 

Também compramos. 
na troca, aceitamos 
cartões e parcelamos 
(no cartão, tem a taxa 
dele). Temos outros 
videogames.  Mais in-
formações pelo What-
sapp: 99280-6508.

auTos

Carro - vendo 
Chevrolet Corsa Ha-
tch 20111.4, Hatch-
back, com 1.234km 
rodados, 4 portas, 
ar-condicionado, 
direção hidráulica, 
vidro elétrico, trava 
elétrica, gnv. entra-
da mais 48X r$599 
(Fixas). Pegamos 
seu veículo usa-
do na troca (me-
diante avaliação). 
Parcelamos sua 
entrada no cartão 
de crédito em 18X. 
Aprovamos sua fi-
cha pelo Whatsa-
pp em 5 minutos. 
Mais informações 
pelo Whatsapp (24) 
98864-1508, falar 
com Paula.

vendo FiaT siena Pit 
Bull 2010 1.0. sedan. 

1.234 Km rodados. 4 
portas, ar-condiciona-
do, direção hidráulica, 
vidro elétrico, trava elé-
trica. entrada mais 48x 
r$499 (Fixas). Pega-
mos seu veículo usa-
do na troca (mediante 
avaliação). Parcelamos 
sua entrada no cartão 
de crédito em 18 vezes. 
aprovamos sua ficha 
pelo Whatsapp em 5 
minutos. Mais infor-
mações pelo Whatsapp 
(24) 98864-1508, falar 
com Paula.

vendo FiaT Palio at-
tractive 1.4 2015. Ha-
tchback. 1.234Km ro-
dados. 4 Portas, ar-
-condicionado, direção 
hidráulica, vidro elétrico, 
trava elétrica. entra-
da mais 48x r$699,00 
Fixas. Pegamos seu 
veículo usado na tro-
ca (mediante avalia-
ção). Parcelamos sua 
entrada no cartão de 
crédito em 18 vezes. 
aprovamos sua ficha 
pelo Whatsapp em 5 
minutos. outras infor-
mações pelo Whatsapp 
(24) 98864-1508, falar 
com Paula.

EMPREGOS

SERVIÇOS

VEÍCULOS

Estado de Minas Gerais abre 
42 vagas temporárias

estão abertas as 
inscrições do processo 
seletivo simplificado 
para 42 vagas tem-
porárias e formação 
de quadro de cadastro 
de reserva na superin-
tendência Central de 
Perícia Médica e saúde 
ocupacional, vinculada 

à secretaria de esta-
do de Planejamento 
e gestão (seplag) do 
estado de Minas ge-
rais. os candidatos 
devem se inscrever 
até 10 de novembro e 
os salários chegam a 
r$ 4,6 mil. Para se ins-
crever, o interessado 

deverá acessar o site: 
www.processoseleti-
vo.mg.gov.br. as vagas 
disponibilizadas irão 
atender 19 municípios 
de Minas, distribuídas 
em diversos cargos 
como médico perito, 
psiquiatra, ortopedis-
ta, assistente social, 

fonoaudiólogo, psi-
cólogo, engenheiro, 
enfermeiro do traba-
lho e técnico de se-
gurança do trabalho. 
outras informações 
estão detalhadas no 
edital, acessível no 
endereço on-line bit.
ly/3gp7vKf.

(24) 99300-8000
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Samuel Freitas

o Mundial de gi-
nástica, que foi reali-
zado em Kitakyushu, 
no Japão, foi encer-
rado nessa última se-
mana e o Brasil igua-
lou a melhor campa-
nha de sua história! o 
país conquistou duas 
medalhas com rebe-
ca andrade, que man-
teve o brilho apresen-
tado nas olimpíadas 
de Tóquio.

a brasileira ven-
ceu um ouro e uma 
prata, no salto sobre 
a mesa e nas parale-
las assimétricas, res-
pectivamente. além 
disso, ela repetiu o 

Brasil iguala melhor campanha da 
história do Mundial de Ginástica

melhor resultado na-
cional na trave, em 
Mundiais. apesar de 
ter caído na entrada 
do aparelho, a atleta 
repetiu o feito de Flá-
via saraiva, na edição 
de stuttgart, em 2019. 

em entrevista ao 
Comitê olímpico Bra-

sileiro (CoB), a campeã 
olímpica disse: “na 
ginástica, tudo pode 
acontecer, e a gen-
te tem que manter a 
cabeça firme, mesmo 
com a queda, e termi-
nei bem em um apare-
lho em que tenho mais 
insegurança. Manti-

ve a concentração e o 
controle do meu corpo”, 
disse a ginasta. “sou 
um ser humano, não 
sou um robô. não sou 
programada para acer-
tar tudo”, acrescentou.

a “dobradinha” no 
pódio, em uma mesma 
edição do Mundial, já 
aconteceu três vezes 
com a delegação na-
cional, em 2007, 2011 
e 2014. na olimpíada 
de Tóquio, que aconte-
ceu neste ano, rebeca 
andrade conquistou a 
primeira medalha da 
ginástica feminina da 
história brasileira e se 
tornou a primeira mu-
lher ginasta campeã 
olímpica do país.

Gabriel Barbosa
e Samuel Freitas

a Prefeitura do 
rio de Janeiro publi-
cou na quarta-feira 
(27) um decreto que 
retira a restrição de 
público em estádios 
ou outras sedes de 
competições espor-
tivas. a norma fle-
xibiliza as últimas 
exigências fe i tas 
pelo poder público, 
que liberava até 50% 
da capacidade dos 
locais dos eventos.

Para entrar em 
vigor, o decreto ainda 
depende de sanção 
do governador do 
rio de Janeiro, Cláu-

Depois de che-
gar à final da Taça 
Maracanã e atingir 
uma sequência de 
quatro jogo sem per-

der, o Serrano fez sua 
estreia no segundo 
turno da Série B1 do 
Estadual com derrota 
sobre o São Gonçalo 

por 1 a 0, no Estádio 
Municipal Alziro de 
Almeida, em Itaboraí. 
Agora, o Leão da Ser-
ra, busca uma reação 

para cima do Sete de 
Abril, neste sábado 
(30), em casa, pela 
segunda rodada da 
Taça Waldir Amaral.

Após derrota em estreia, Serrano volta a campo 
neste sábado pelo 2º turno do Estadual

Prefeitura do rio divulga decreto que 
libera 100% de público nos estádios

dio Castro, que vai 
deliberar sobre pro-
jeto de lei aprovado 
na última terça-feira 
(26) na alerj para fle-
xibilizar protocolos 
contra a dissemina-
ção da Covid-19.

De acordo com o 
decreto, considera-
-se o esquema va-
cinal completo de 
pessoas acima de 60 
anos, após 14 dias 
da dose de reforço, e 
pessoas de 15 a 59 

anos, após 14 dias 
da segunda dose 
da vacina. o uso de 
máscaras dentro dos 
estádios continua a 
ser obrigatório.

o retorno do pú-
blico aos estádios 
do estado do rio 
de Janeiro, já havia 
começado, gradual-
mente, com 35% da 
capacidade liberada. 
a primeira partida 
com a volta da torci-
da ao Maracanã, foi o 
duelo entre Flamengo 
e grêmio, pela Copa 
do Brasil, no dia 15 
de setembro. Pouco 
menos de 10 mil in-
gressos foram vendi-
dos naquela ocasião.

FoTo: FiliPPo ToMasi

FoTo: Bruno HaDDaD


