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EDITORIAL

Flávia Rocha é 
jornalista

SOBRE A TECNOLOGIA
Qu an d o  e u  e ra 

criança a televisão era 
em preto e branco. as 
fotos eram em câme-
ras analógicas. os ví-
deos caseiros eram 
gravados em fitas VHS. 
Não existiam apare-
lhos celulares. Nos co-
municávamos por car-
tas. até o telefone era 
distante do cotidiano 
das pessoas comuns. 
É tão estranho lembrar 
disso. Parece que foi 
no século passado. 

PORTAL GIRO LTDA
CNPJ: 28.044.644/0001-09

opa! E foi mesmo! 
ao parar para pen-

sar em como a tecno-
logia avançou nos úl-
timos anos, me dá até 
agonia. Sou da época 
em que até para tirar 
fotografia era difícil. 
ainda mais sendo de 
família humilde. E tinha 
que usar, muito sabia-
mente, as 24 poses 
oferecidas pelo rolo 
fotográfico. E quando 
a foto saía desfocada? 
E quando todo rolo 

ficava avermelhado? 
ou,  s implesmente, 
queimado. 

Toda a memória, 
que era para ter sido 
eternizada, evaporava.  
lembro da minha irmã 
caçula, num vídeo fa-
miliar, perguntando se 
filmava “por esse bu-
raquinho aqui”, colo-
cando o dedo na lente. 
Hoje, ao ver a filha dela, 
minha sobrinha mais 
nova fazendo selfies 
e jogando no status 

do Whatsapp, percebo 
os mesmos trejeitos 
numa forma de “diá-
logo” totalmente ina-
creditável para uma 
criança da década de 
80.

Essa sociedade di-
gitalizada, sem tempo 
para nada, comendo 
fast food, sem intera-
ção social perde muita 
coisa. o contato físico. 
a memória olfativa. as 
mãos dadas numa tar-
de chuvosa. Tudo tão 

corrido. Tão acelerado. 
Tão empobrecido de 
conteúdo. o que mais 
me dói e achar que 
hoje estaria vivendo 
que nem os Jetsons, 
famoso desenho que 
vislumbrava um fu-
turo dos anos 2000, 
mas a sensação é que 
teremos que usar o 
carro dos Flinstones, 
cujo combustível eram 
os pés, por causa da 
gasolina estar quase 
R$8,00. 

Entrelinhas Janaína Meilman

Em 29 de outubro, 
é celebrado, no Bra-
sil, o Dia Nacional do 
livro, mas você sabe 
por quê? a data foi 
criada em 1810 em 
comemoração à fun-
dação da primeira 
biblioteca brasileira, 
a Real Biblioteca, no 
Rio de Janeiro, en-
tão capital do país. 
Nesse dia, a Real Bi-
blioteca Portuguesa 
foi transferida para o 
Brasil e tornou-se a 
Biblioteca Nacional. 

Dia Nacional do Livro 
o Brasil começou a 
editar livros em 1808 
com a fundação da 
imprensa Régia por 
D. João vi. a primeira 
obra a ser impres-
sa fo i  “Mar í l ia  de 
Dirceu” ,  de Tomás 
antôn io  gonzaga . 
Nessa época, era o 
imperador que deci-
dia que livros seriam 
publicados. 

a  i m p r e s s ã o 
f o r a  d a s  o f i c i n a s 
reais era proibida. 
O poema lírico “Marí-

lia de Dirceu”, escrito 
pelo poeta luso-bra-
sileiro Tomás antônio 
gonzaga, foi publi-
cado originalmente 
em lisboa no ano de 
1792. 

Já a publicação 
em terras brasileiras 
se deu em 1810, e a 
cópia está na insta-
lação ‘Português do 
Brasil’, no segundo 
andar do Museu da 
língua Portuguesa. 
Conhece esse poema?

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.
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Patrick Guimarães 

Daniela oliveira é 
moradora da estrada do 
gentio em Petrópolis, no 
bairro itaipava e há mais 
de oito anos, resgata 
e leva para sua casa 
animais abandonados. 
Ela conta que desde 
nova sentia pena de ver 
cachorros e gatos em 
situação de vulnera-
bilidade ou maus tra-
tos. Para a protetora, os 
companheiros de quatro 
patas são parte da vida 
e amigos leais.

apesar do ato nobre 
de solidariedade e amor 
aos bichinhos, Daniela 
tem vivido dias difíceis 
e de incertezas. Com a 
crise financeira abalan-
do a grande maioria da 
população, a protetora 
tem buscado no cora-
ção de outras pessoas 
a solução para seguir 
trabalhando em prol dos 

Richard Stoltzenburg

Por conta de desliza-
mentos e, com a chega-
da do verão, uma antiga 
preocupação retorna aos 
petropolitanos: o período 
de chuvas. Nesta sema-
na, já foram registradas 
quedas de barreiras, de 
árvores e alagamentos 
em algumas vias. Com 
isso, a Defesa Civil de 
Petrópolis tem se pla-
nejado previamente para 
evitar ocorrências e futu-
ros problemas.

Para agilizar o aten-
dimento, a Defesa Civil 
tem feito um trabalho 
integrado com outros ór-
gãos da cidade, informou 
o Secretário de Defesa 
Civil e ações voluntárias 
Gil Kempers. “O Plano 

Flávia Rocha

Petrópolis está há 
309 dias sem prefeito 
eleito pelo povo. E a si-
tuação permanece nesse 
impasse. o julgamento de 
Rubens Bomtempo, que 
seria na quinta-feira (4), 
foi cancelado. E a cidade 
se mantém com um pre-
feito interino no poder. 

De acordo com o Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) o julgamento teria 
sido cancelado a pedido 
do Ministro alexandre de 
Moraes. Esse julgamen-
to é que vai decidir se 
Bomtempo assume, ou 
não, a Prefeitura de Pe-
trópolis. Caso contrário, 
novas eleições devem ser 
marcadas para a cidade. 
Para deixar a situação 
ainda mais complicada, 
não foi dado um prazo 
para que a pauta seja 
retomada. 

Governo prepara medidas para minimizar os transtornos 
causados pelas chuvas de verão em Petrópolis

verão é composto por 
série de protocolos de 
atuação para o perío-
do de intensificação da 
chuva, que pode acarre-
tar em ocorrências nas 
localidades de maior 
risco no município. a 
apresentação do Plano 
verão 2022 está prevista 
para acontecer ainda 
este mês”, declarou. 

Entre as medidas, 
foi incluído um sistema 
de alerta alternativo 
em locais que não há 
sirenes. Essa e outras 
medidas fazem parte do 
Plano verão para 2022. 
“Outra iniciativa promo-
vida em comunidade, 
que também faz parte 
do Plano verão, é a im-
plementação do Siste-
ma de alerta e alarme 

para Escorregamentos 
em Comunidades, na 
comunidade do Flores-
ta. o projeto prevê o 
preparo da comunidade 
para o acionamento de 
alertas, por meio de api-
tos, em momentos que 

precedem a chegada de 
chuva forte. o objetivo é 
garantir a mobilização 
e deslocamento da po-
pulação de forma mais 
segura até os pontos de 
apoio, pré-estabeleci-
dos na região”, concluiu 

o secretário.
as chuvas de 2011 

ficaram marcadas, não 
só em Petrópolis, mas 
também em outras ci-
dades da região serrana, 
como Teresópolis e Nova 
Friburgo.  Em períodos de 
tempestade é necessário 
ficar atento aos riscos de 
deslizamentos. “Iden-
tificar portas e janelas 
emperradas, presença 
de rachaduras em ter-
reno e imóveis (chão ou 
paredes), sinais de es-
corregamento de terra e 
verificação de infiltração 
no terreno ou imóvel são 
indícios que devem ser 
verificados”, alertou Gil 
Kempers.

Em Petrópolis, são 13 
sirenes espalhadas nos 
seguintes bairros: 24 de 

Maio, alto da Serra, Bin-
gen, Dr. Thouzet, inde-
pendência, Quitandinha, 
São Sebastião, Sargento 
Boening, Siméria e vila 
Felipe. Na última sema-
na, em decorrência das 
chuvas em Petrópolis, 
25 ocorrências relacio-
nadas a deslizamentos 
foram registradas, dei-
xando 37 pessoas desa-
lojadas. além do Plano 
verão, o CiMoP, Centro 
integrado de Monitora-
mento de Petrópolis, tem 
atuado em conjunto para 
agilizar os atendimen-
tos na cidade. o CiMoP 
conta com equipes da 
Defesa Civil, CPTrans, 
guarda Civil, Samu e Po-
lícia Militar com 56 câ-
meras espalhadas pelo 
município.

Lenga-lenga!
 Julgamento de Bomtempo 

é cancelado pelo TSE

Em nota oficial, o en-
tão Deputado Estadual, 
Rubens Bomtempo diz 
que “continuo acreditan-
do na justiça e aguardo o 
julgamento com a certeza 
que à justiça e a verdade 
prevalecerão”. Enquan-
to isso, a cidade segue 
esperando que esta “no-
vela” acabe com um final 
feliz para a população 
que está na ponta e pre-
cisa de políticas públicas 
continuadas e firmes.

WENDEl FERNaNDES

inspiração! Mulher que cuida de cachorros 
abandonados precisa de ajuda para os gastos

cuidados e proteção dos 
pets.

Segundo ela, as maio-
res dificuldades encontra-
das são o custo da ração, 

“Peço a quem puder e qui-
ser, que me ajude a poder 
continuar cuidando deles, 
doando ração. agradeço a 
todos a quem Deus tocar 
no coração”, declara.

Daniela não possui 
uma oNg e nem faz parte 
de nenhum projeto social. 
Seu trabalho é feito ape-
nas pelo coração e, por 
isso, temendo não poder 
manter os cachorros em 
sua residência ou deixar 
os animais em uma situa-
ção crítica, ela pede para 
quem puder colaborar de 
alguma forma entrar em 
contato através do What-
sapp (24) 99312-5704.

vacinas periódicas, castra-
ção gratuita, além da loco-
moção e valores quando 
há a necessidade de levar 
algum deles ao veterinário: 

aRQuivo PESSoal

Divulgação
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n AREALFalando de Areal * Por Fabiano Quixaba

Em setembro falei so-
bre a eleição e constituição 
do Conselho Municipal de 
Cultura, ocorrido em agosto 
de 2021. Este importante 
órgão colegiado tem como 
atribuições, basicamente, 
o incentivo à promoção 
e divulgação dos valores 
humanos e das tradições 
locais, o desenvolvimento 
de intercâmbio cultural e 
artístico com outros entes 
da federação, a cooperação 
na proteção aos locais e ob-
jetos do interesse histórico, 
artístico e arquitetônico do 

ilustra esta coluna). Mais 
agravante ainda é que o 
convite é direcionado aPE-
NaS para os titulares das 
cadeiras, levando a crer que 
até mesmo os suplentes 
não são bem-vindos na 
reunião ordinária. 

Com isso, perdem os 
agentes culturais, perde a 
população e perde a cidade. 
outra questão que é "legal" 
(devido a previsão no seu 
Estatuto), porém, a meu ver, 
"imoral" é que as reuniões 
são bimestrais, deixan-
do inúmeros assuntos em 
voga "passar batido", per-
dendo o objetivo primordial 
do órgão que é tratar com a 
devida atenção o momento 
vivido pelos fazedores de 

município e a apresentação 
de propostas para criação, 
abertura, manutenção de 
programas, editais e espa-
ços públicos capazes de 
garantir a produção, divul-
gação e apresentação de 
manifestações culturais, 
científicas e artísticas. 

Enfim, é um mecanismo 
que, sobretudo, deve olhar 
com carinho para ToDoS 
os fazedores de cultura SEM 
DiSTiNção. Contudo, o que 
se tem visto nos últimos me-
ses foi ausência de diálogo 
com muitos artistas, e pior, 
as reuniões parecem ser tra-
tadas com sigilo, sem muita 
transparência e fechadas até 
mesmo para os conselheiros 
suplentes, acarretando uma 
total falta de representativi-
dade, tal qual já comentado 
neste espaço. 

Para que o leitor en-
tenda a gravidade do caso, 
vejam que a convocação 
para a última reunião, rea-
lizada em 27 de outubro de 
2021, foi publicada apenas 
1 (um) dia antes, ou seja, 
no Diário oficial de 26 de 
outubro (ver a imagem que 

n TERESÓPOLISn TRÊS RIOS

cultura, afinal o que pode 
ser tratado hoje, daqui a um 
mês já não é mais impor-
tante por diversos motivos. 

o que se espera é que 
o Conselho de Cultura siga 
os passos de outros órgãos 
do município que são bem 
atuantes e representati-
vos. Porém, enquanto isso, 
aqueles que não se veem 
auxiliados esperam que a 
pasta Cultura seja direcio-
nada para outra secretaria, 
assim como aconteceu com 
o artesanato que passou a 
ser dirigido pela Secretaria 
de Meio ambiente, agricul-
tura e Turismo, da excelente 
e acessível Alice Hagge. 

a cultura arealense 
sempre foi muito rica e apre-
ciada por pessoas de vários 
municípios deste Brasil, 
portanto, merece um Con-
selho ativo, aberto a ideias, 
sugestões e reivindicações. 
Espero sinceramente que 
no próximo ano tenhamos 
boas novidades. 

. 
 * Fabiano Quixaba, 

Advogado, Radialista e 
Comunicador

Conselho 
Municipal de 

Cultura de 
Areal, o que há 

de errado?

Teresópolis publica 
edital de concessão dos 

serviços de tratamento e 
distribuição de água, coleta 

e tratamento de esgoto

a Prefeitura de Três 
Rios, através da Secre-
taria de assistência So-
cial e Direitos Humanos, 
inaugurou na quinta-feira 
(28) o Centro de Refe-
rência Especializado da 
Pessoa com Transtorno 
do Espectro autista, um 
espaço de garantia de 
direitos para as pessoas 
com autismo. 

a Casa do autista 
conta com uma equipe 
multidisciplinar respon-
sável pelo acolhimento 
dessas pessoas, acom-
panhamento, fortaleci-
mento de vínculos e pos-
síveis encaminhamentos, 
exercendo um trabalho 
integrado entre Secreta-
ria de assistência Social, 
Secretaria de Educação, 
Secretaria de Saúde e 

Enzo Gabriel

a Prefeitura de areal 
está realizando o traba-
lho de limpeza nos rios 
do município. o bairro 
de São Pedro está sendo 
atendido, e, assim que 
finalizado, as máquinas 
vão para o bairro São 
lourenço. 

o trabalho visa aju-
dar o desassoreamento, 
evitando enchentes e 
o mau cheiro dos rios. 
a ação conta com uma 
parceira da Prefeitura 
de areal, da Câmara de 
areal, do governo do Es-
tado do Rio de Janeiro e 
do instituto Estadual do 
ambiente (iNEa).

Areal realiza trabalho de 
desassoreamento de rios

Enzo Gabriel

o Edital de conces-
são dos serviços de tra-
tamento e distribuição 
de água, coleta e trata-
mento de esgoto de Te-
resópolis foi publicado. 
a licitação está marcada 
para acontecer no dia 20 
de dezembro, com início 
às 10h e será transmiti-
da pelos canais oficiais 
da Prefeitura.

o projeto est ima 
investimentos na or-
dem de quase  R$ 477 
milhões em infraestru-

tura, com a construção 
de 367 quilômetros de 
rede de esgoto, qua-
tro estações de trata-
mento, nove estações 
de bombeamento e 20 
biodigestores, com a 
previsão de geração de 
800 empregos.

A proposta do “Sa-
neamento Básico para 
Todos” é universal i-
zar  água tratada de 
qualidade para toda a 
população, atendendo 
90% do município com 
coleta e tratamento de 
esgoto.

Prefeitura de Três Rios inaugura a Casa do Autista

Centro Especializado em 
Reabilitação (CER). o 
local conta com Espa-
ço Multisensorial, Salas 
de atendimento Multi-
disciplinar, Espaço de 
Convivência e Espaço do 
Movimento.

Durante a inaugura-
ção, a vice-presidente 
da associação de Mães 
e amigos dos autistas de 
Três Rios, Sandra viana, 
emocionou-se ao falar 
sobre a Casa do autista. 
“Há muitos anos lutamos 

pela causa autista. Hoje 
é um sonho realizado 
nesse lugar. o amparo, o 
carinho, o acolhimento. 
É uma grande conquista. 
agradeço ao prefeito Joa, 
ao secretário Pedro Brasil 
e à subsecretária Clau-
dilene Pereira pelo olhar 
para o autismo”.  

o prefeito Joacir Bar-
baglio falou sobre a con-
quista. “A Casa do Autista 
vem a somar com toda a 
rede de apoio que existe 
no município. Em janeiro 
nossa equipe reuniu-se 
com as mães que por mui-
tos anos ouviram somente 
promessas. o choro das 
mães de autistas por falta 
de atendimento chegou 
ao fim. Essas mães e seus 
filhos terão dignidade”, 
declarou o prefeito. 

Divulgação
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GUERRA É GUERRA 
A briga entre o Secretário de Assistência Social, 

Hugo Bento, e um grupo de vereadores, virou uma guer-
ra de bastidores. Política à parte, a crise tomou conta do 
governo interino e vai obrigar o prefeito Hingo Hammes 
a escolher um lado. Ou será que o interino vai escolher 
ver seu governo “sangrar” a cada sessão na Câmara? 

O MAIS AMADO 
E a insatisfação com o Republicanos, de Matheus 

Quintal, tomou conta também do executivo. Entre os 
secretários, há que defenda uma solução rápida e a 
escolha de outro nome para a pasta no município, 
mesmo que a sigla continue como aliada. 

MUDANÇAS 
E o pacote de mudanças no governo interino, 

dependendo do resultado do julgamento do caso 
Bomtempo, já está tirando o sono de figuras do primei-
ro escalão. Nos bastidores, a insatisfação e a neces-
sidade de celeridade em projetos do prefeito Hingo, 
pode levar a mudança em, pelo menos, três pastas. 

LEGISLATIVO EM POLVOROSA 
E a definição sobre as eleições suplementa-

res anda tirando o sono de muita gente também 
na Câmara de Vereadores. Afinal, como conciliar 
tantos cargos do executivo, caso Hingo Hammes 
volte como presidente e Fred Procópio tenha 
que reassumir a vice no legislativo? A conta 
não fecha! 

MUSTRANGI 
Só para constar: se Bomtempo voltar, Mustrangi 

também volta como vice-prefeito e, comentam amigos, 
com poderes para comandar a parte política na criação 
de uma frente pró Lula em Petrópolis. 

LIMPA GERAL 
Caso Bomtempo vença o embate na Justiça e 

sente na cadeira, fontes do PSB afirmam que tere-
mos mudanças de 99,9% dos cargos comissionados 
da prefeitura. 1% deve ficar para quando a carga da 
caneta for trocada. 

VAI SURFAR 

E por falar em Mustrangi, sua volta ao PT de 
Lula, é algo possível para muitas lideranças. A 
idéia é dividir a esquerda hoje focada em Yuri 
Moura que deve disputar uma vaga na Alerj. A 
onda Lula será a oportunidade para Mustrangi 
voltar com tudo! 

Divulgação

Todos nós já ouvi-
mos falar sobre os male-
fícios das doenças, elas 
atormentam e destrói 
o corpo; mas se eu te 
disser que adoecer é 
uma vantagem biológica 
e que pode te salvar de 
algo muito pior!! Este 
conceito é preconiza-
do pela Nova Medicina 
germânica, se baseia 
na descoberta feita pelo 
médico alemão dr. Ryke 
Geerd Hamer, ao per-
ceber que por trás de 
toda doença existe um 
conflito biológico que a 
originou.

Ele nasceu em 1935 
na alemanha, estudou 
medicina na universi-
dade de Tübingen, es-
pecializada em medi-

cina interna em 1972 e 
enquanto trabalhava no 
Hospital Universitário de 
Tübingen como médico 
na clínica de oncologia, 
recebeu a notícia trau-
mática de que seu filho 
Dirk havia sido seria-
mente ferido por uma 
arma de fogo e morreu 
depois de passar vários 
meses no hospital.

alguns meses após 
a morte de seu filho 
o Dr. Hamer foi diag-
nosticado com câncer 
testicular metastático 
avançado. Ele realizou 
apenas um tratamento 
cirúrgico, sem quimio-
terapia ou radioterapia. 
Essa experiência difícil 
levou-o a questionar se 
o desenvolvimento de 

seu câncer poderia estar 
ligado de algum modo 
à perda de seu filho. E 
como qualquer cientista 
essa inquietação marcou 
o início de uma pesquisa 
científicas que ele fez 
no campo da medicina 
clínica.

Na época, Ele já era 
chefe do serviço de Me-
dicina interna de uma 
clínica de oncologia da 
universidade de Muni-
que, o que facilitou a in-
vestigação das histórias 
de seus pacientes com 
câncer e logo descobriu 
que, semelhante a ele, 
todos haviam experi-
mentado diversos tipos 
de choques inespera-
dos que tiveram uma 
relação temporal com o 

início de seus processos 
oncológicos. 

E s t a v a  e n c o n -
t r a d o  u m  p a d r ã o . 
Continuando sua pes-
quisa ele formulou uma 
hipótese de que, todos 
os processos corporais 
poderiam ser controla-
dos a partir do cérebro, 
e que poderia ver haver 
um registro no cérebro 
que pudessem no mo-
mento traumático que 
desencadeou o proces-
so do adoecer dele e de 
seus pacientes. Desta 
forma ele analisou a 
tomografia computa-
dorizada que havia se 
iniciado na época como 
tecnologia de ponta e, 
ao mesmo tempo, estu-
dava os registros médi-

cos e psicológicos dos 
pacientes.

 Encontrando cor-
relações entre os dife-
rentes tipos de eventos 
traumáticos, as dife-
rentes mudanças no 
nível clínico e a mani-
festação de fenômenos 
muito característicos 
localizados em áreas 
específicas do cérebro. 
Podemos ver que essa 
pesquisas inédita revo-
lucionou o entendimento 
das causas da doença, já 
que não havia nenhum 
estudo que investigasse 
o papel do cérebro em 
processos de doenças, 
nem sobre o seu papel 
como um mediador entre 
processos mentais e os 
tecidos afetados.

Vamos Falar de Saúde Noory lisias

Noory Lisias é fisiotera-
peuta, formada na Univer-

sidade Católica de Petrópo-
lis, Mestra em Psicologia, 

especialista em Análises 
de Sistemas Corporais e 
com pós-graduação em 

Neuroanatomia Funcional 
no Método Bobath de Esti-
mulação Neurológica e no 
Método Kabat, atuando há 

mais de 25 anos tratan-
do lesões neurológicas e 

psicossomáticas.
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ah, doutor, até parece 
Que sempre vence 
quem merece 
Que a solução está na 
prece
Não diga isso não, 
doutor!

Não com tua pele 
branca
Não com teu 
privilégio

Que isso é até 
sacrilégio 
Não sendo tinto da 
minha cor!

Posso até ser eu o 
doutor, doutor 
Que vão me julgar o 
motorista 
Que vão achar que 
sou artista 

Pra entreter a festa 
do senhor.

ah, doutor, para de 
fingir normalidade 
Nesse olhar que en-
xerga logo a diferença 
Eu sei até que tu não 
me quer na senzala 
Mas nem em tua fa-
mília, me convença 

Que acharia natural 
eu ser o teu patrão
Que em minha casa 
fosse tu a esfregar o 
chão 
E teus filhos bran-
cos no elevador de 
serviço!
ah, doutor, não minta 
doutor, para com isso! 

ah, doutor, até parece
Que sempre vence 
quem merece
E que tanta reza, tan-
ta prece

apaga da minha pele 
a cor da escravidão! 
Chega de hipocrisia! 
Não vem me chamar 
de irmão! 

*Catarina Maul é produtora 
e gestora cultural, escritora, 

editora da Bem Cultural.

Pelo mês da Consciência Negra

Intensa  * Por Catarina Maul

Gabriel Barbosa

o renomado cantor 
brasileiro, Milton Nas-
cimento, anunciou no 
dia 26 de outubro, data 
de seu aniversário de 
79 anos, que vai fazer 
uma turnê de despedi-
da dos palcos no ano 

que vem, intitulada “A 
Última Sessão de Mú-
sica 2022”.

Nem todas as in-
formações foram dis-
ponibil izadas para o 
público: como os dias 
específicos e os locais 
onde os espetáculos 
serão  rea l izados.  a 

despedida do cantor 
aos palcos ficou im-
plícita no anúncio, na 
legenda da postagem, 
que é um vídeo onde 
um trem dá voltas ao 
redor do mundo, ape-
nas escrito o título do 
novo projeto de Milton.

o nome da turnê, 

lembra uma canção 
que Milton compôs so-
zinho e apresentou ao 
público há 48 anos, no 
álbum Milagre dos Pei-
xes, de 1973.  os fãs do 
artista, aguardam com 
ansiedade a divulgação 
das datas e dos locais 
dos shows.

Patrick Guimarães

o Dia Nacional do 
Cinema Brasileiro é ce-
lebrado em homenagem 
às primeiras imagens em 
movimento que foram 
registradas em território 
nacional. Em 5 de no-
vembro de 1896, no Rio 
de Janeiro, foram pro-
jetados oito pequenos 
filmes, de cerca de um 
minuto cada um, para a 
elite carioca, na Rua do 
ouvidor.

Quase dois anos de-
pois, no dia 19 de junho 
de 1898, o ítalo-bra-
sileiro afonso Segreto 
registrou as primeiras 
imagens em movimen-
to no Brasil. Ele estava 
a bordo de um navio 
e gravou imagens da 
sua chegada à Baía da 
guanabara. alguns his-
toriadores consideram 

Milton Nascimento fará turnê de despedida dos palcos em 2022

Petrópolis tem destaque na 
história do Cinema Nacional

que, na verdade, as pri-
meiras gravações brasi-
leiras teriam acontecido 
em 1897, na cidade de 
Petrópolis.

as primeiras filma-
gens brasileiras mostra-
vam curtas cenas coti-
dianas, trazendo filmes 
como: "Chegada do trem 
em Petrópolis" e "Bailado 
de Crianças no Colégio, 

no andaraí". Na época, 
anúncios nos jornais ga-
zeta de Petrópolis cha-
mavam a população para 
as primeiras exibições 
de filmes na cidade, que 
seriam reproduzidos no 
extinto Theatro Cassino 
Fluminense, onde hoje 
em dia fica o Edifício 
Profissional, no centro 
histórico.

Enzo Gabriel

Nos próximos me-
ses, a produção de no-
velas para o streaming 
promete ganhar força. 
A plataforma HBO Max 
tem trabalhado neste 
sentido e busca a con-

tratação de atores como 
grazi Massafera, Selton 
Mello, gabriel leone e 
Fabrício Boliveira.

a ideia da empresa 
é formar um pequeno 
banco de elenco e au-
tores para produzir "te-
leséries", formato que 

promete misturar nove-
las e séries em um único 
produto com tramas de 
cerca de 60 capítulos. 
a produção executiva irá 
ficar nas mãos de Silvio 
de abreu, que assinou 
contrato com a platafor-
ma, após deixar a globo.

HBO Max planeja produzir 
novelas e quer contratação de 

atores consagrados
Divulgação

FOtO JOSé KOPKE FróES rEPrODUçãO ArqUIVO HIStórICO DO MUSEU IMPErIAl
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vendo casa com-
posta de 2 quartos, 
2 salas, podendo 
transformar em 3 
quartos, 1 banheiro 
social, quintal com 
churrasqueira, la-
vanderia, mais uma 
loja com 40 metros 
quadrados (alugada 
como restaurante, 
com cozinha indus-
trial e banheiro - ain-
da podendo construir 
por cima da loja). R$ 
600mil. outras infor-
mações, Whatsapp: 
(24) 98826-2995.

vendo terreno loca-
lizado no bairro Es-
perança, em Petró-
polis. aceito entrada 
e parcelo o restante. 
valor R$ 20mil. in-
teressados chamar 
no Whatsapp: (24) 
99305-0087, falar 
com Diana.

CaSa - vendo casa 
no Bairro Esperan-
ça composta por 3 
quartos, 2 banheiros, 
sala ampla, cozinha, 
2 áreas, lavanderia e 

iMÓvEiS

aluga-se casa com 
3 quartos, sala, copa, 
cozinha, dois banhei-
ros, varanda, garagem 
coberta. localizada 
na Rua Bataillard, na 
Mosela, Petrópolis. 
Casa na beira da rua, 
próximo ao ponto 
final do ônibus e a 
comércios. valor R$ 
1.200 mensal. Pagou, 
entrou. Não aceito 
fiador. Mais infor-
mações: (24) 98829-
1122, Carlos.

alugo casa tipo 
apartamento, em 
servidão familiar, 
Rua atrás do Bramil 
do itamaraty com 
total segurança. 
uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
pequeno quintal. 
aceita animais de 
pequeno por te . 
R$ 790. Chaves 
na Concreta imó-
veis. Whatsapp: 
(24) 98865-3251 / 
2245-3265.

IMÓVEL - VENDAaluga-se suíte semi 
mobiliada no Quitan-
dinha, com água, luz e 
Tv a cabo incluso. R$ 
450. Entrega indepen-
dente. Mais informa-
ções (22) 99272-1350

alugo Kitnet com 
quarto, cozinha, ba-
nheiro, área e ôni-
bus na porta. Água, 
imposto e antena 
inclusos. Tratar di-
reto com o proprie-
tário. R$ 600. Rua 
gregório Cruzick 
- 730 – itamaraty. 
Mais informações 
99243-6922 (vitor).

 alugo casa na Duar-
te da Silveira (iní-
cio, antes da entrada 
do Castrioto). Casa 
t ipo apartamento, 
não tem área exter-
na. Sala, 2 quartos 
(sendo 1 suíte), co-
zinha, banheiro so-
cial e área de ser-
viço. acesso por 50 
degraus. Excelente 
local, ambiente fa-
miliar. R$ 750. in-
formações pelo (24) 
98848-4638,  falar 
com Fábio lima.

área com laje. aces-
so por escadas. Não 
tem garagem. Ponto 
de ônibus a 5 minu-
tos. aceito propostas. 
Aceito entrada e finan-
cio o restante. Casa 
com escritura em dia. 
Falar com Sabrina 
pelo (24) 99327-1799.  

vendo Peugeot 2008 
Suv griffe, ano 2019, 
automático câmbio de 
6 marchas, teto pano-
râmico, central mul-
timídia, com 32.000 
km. Segundo dono. 
Todas as revisões em 
dia. veículo em ex-
celente estado. iPva 
2021 pago e visto-
riado. vendo, troco e 
financio. Trocas se-
rão avaliadas à pre-
ço de revenda. valor 
R$ 79.900. Whatsapp 
(24) 99908-1786.

vendo Renault San-
dero 2017. 3 cilin-
dros. Hatchback1.0. 
ar-condicionado, 
vidros elétricos, 
som, desembaça-
dor traseiro, 2021 
ok, recibo em bran-
co. Passo sua fi-
cha pelo Whatsapp 
(24) 99257-5398. 
R$ 2mil de entrada. 
aprovando, levo o 
carro até você.  

vendo carro Cruze 
com todos os docu-
mentos em dia e no 
meu nome. Todo em 
couro. Carro de pro-
cedência, com cha-
ve reserva e todos 

IMÓVEL - ALUGUEL
os manuais. 2021 
ok. gás 5° geração.  
Aceito financiamento 
ou troca. R$ 52mil. 
informações pelo 
98866-0403.

vendo grand Siena, 
tetrafuel, 2015 com-
pleto. 270.000 km 
(revisado). o carro 
encontra-se em Paty 
do alferes. R$ 36.500. 
Tratar com Sergio 
pelo (24) 98814-3779.

ERvaS MEDiCiNaiS 
vendo mudas de 
ervas medicinais 
e ervas frescas 
fracionadas para 
chás. Mudas de 
vários tipos. Erva 
de Santa luzia R$ 
5. Boldo R$ 5. Ca-
puchinha R$ 5.50. 
Saião R$ 5. Tan-
chagem R$ 5. ora 
Pronobis R$ 20. 
Whatsapp:  (24) 
99292-6122, falar 
com Marceli.

TERaPia - Disponibi-
lizo 3 vagas gratuitas 
de terapia alternativa 
para uma sessão de 
entrevista com técni-
ca internacional para 
as 3 primeiras pes-
soas que entrarem 
em contato. Whatsa-
pp (24) 98831-9664 
– Débora.

BElEZa - Quer aque-
le cabelo liso per-
feito com garantia 
de retoque em até 
15 dias? Progressi-
va semi-definitiva, 

com ou sem formol, 
a partir de R$60 à 
vista. venha fazer 
sua avaliação. outras 
informações pelo 
Whatsapp: 99234-
9037ou 99813-3440. 
Rua Paulo Barbosa, 
Edifício Thomaz, sala 
702 (fim do corredor).

CESTa BÁSiCa - ven-
do cesta básica por 
R$285. À vista ou em 
2 vezes sem juros no 
cartão de crédito. En-
trego no conforto de 
sua casa. Whatsapp: 
98836-8081.

FRETE - Faço pe-
quenos f re tes . 
Preço acessível. 
outras informa-
ções pelo What-
sapp: 98875-4717, 
falar com Marcos.

CoNSERTo DE MÁ-
QuiNa DE CoSTuRa
Técnico  em má-
quinas de costura 
industrial e caseira 
oferece seus servi-
ços. atendimento em 
domicílio. aceito car-
tão. outras informa-
ções pelo Whatsapp:
(24) 98148-1461, fa-
lar com Ramon.

vENDaS

Compro cadeira de 
praia usada. Whatsa-
pp 98859-9907, falar 
com alessandro. 

RouPa DE CaMa - 
vendo kit de edre-
dom, com 8 peças 
por R$90. itens: 1 
edredom dupla face, 

2 travesseiros, 2 por-
ta-travesseiros, 1 kit 
lençol com 3 peças. 
informações pelo 
Whatsapp 99238-
5895, falar com My-
lena Fones.

MÓvEiS DE MaDEi-
Ra - a loja da fábri-
ca Móveis Zoroarte 
tem fabricação pró-
pria de móveis em 
madeira. localiza-
da na Rua Bernardo 
vasconcelos, 46, no 
bairro Cascatinha, 
em Petrópolis. Par-
celamos no cartão 
em até 10x sem ju-
ros. Telefones para 
contato: Whatsapp: 
(24) 99228-6698 e 
a  lo ja  (24)  2246-
5040, procurar por 
Rafael.

N E T B o o K  -  ve n -
do Netbook Philco 
320gb com Windows 
7 + Pacote office. 
Tu d o  f u n c i o n a n -
do perfeitamente, 
apenas pequenas 
m a r c a s  d e  u s o . 
Processador: intel. 
Memória Ram: 2gB. 
Sistema operacio-
nal :  Windows 2 + 
Pacote office Com-
pleto. HD: 320GB. 
vai todo atualizado 
com pacote  of f i -
ce: (Word, Excell e 
Power Point). acom-
panha carregador. 
aceitamos cartão 
e dividimos em até 
10x mas tem juros 
do cartão. R$ 799. 
Mais informações 
pelo Whatsapp: (24) 
98822-4314.

SERVIÇOS

VEÍCULOS

(24) 99300-8000

VENDAS DIVERSAS
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Samuel Freitas

Com 48 anos de 
carreira, georget-
te vidor, é uma das 
t re inadoras mais 
bem-sucedidas da 
ginástica artística, 
tendo tutelado gran-
des atletas brasilei-
ras como: Daniele 
Hypólito, luísa Pa-
rente e Soraya Carva-
lho. após todos esses 
anos vendo não ape-
nas os ginastas que 
ensinou brilharem, 
como também diver-
sas conquistas bra-
sileiras no esporte, 
o que ainda a motiva 
para continuar fazen-
do isso, todos os dias, 
é o amor pela profis-
são. “Amor ao que o 
faço, ter escolhido o 
que me faz feliz, que 
me preenche os dias, 
que cada dia tem 
mais desafios. Preci-
sa ser algo que te faz 
feliz, para aguentar 
a rotina dos treina-
mentos, de segunda à 
sábado, muitas vezes 
domingo, isso sem 
interrupção”, fala.

De todas as gran-
des estrelas da gi-
nástica que já treina-
ram com georgette, 
uma delas ainda é 
muito jovem e petro-
politana: ana Paula 
Baptista, de apenas 
nove anos, moradora 
do Cascatinha. ana 
Paula se tornou cam-
peã na categoria de 
nove ou 10 anos do 
Campeonato Brasi-
leiro Juvenil e Pré-
-infantil. Mas apesar 
do futuro promissor, 
a treinadora tem suas 
preocupações:

“Esse futuro pro-
missor depende dela, 
pois ela vai precisar 
fazer muitos sacrifí-
cios. Este é um dos 
esportes mais duros, 
pois tem que come-
çar muito cedo e as 

Georgette Vidor: uma história 
de sucesso e superação

crianças precisam 
ter disciplina muito 
cedo”. Sobre sacrifí-
cio, a técnica ainda dá 
ênfase para a família 
dos atletas: “A família 
precisa mudar sua 
rotina, principalmente 
alimentar, abrir mão 
de feriados, etc. os 
pais não sabem se 
devem deixar seus 
f i lhos praticar os 
esportes, devido ao 
sacrifício.”Mas ape-
sar de tudo, nada se 
compara ao senti-
mento de conquista, 
ainda mais quando 
se trata de uma me-
nina como ana Paula: 
“Ana Paula foi minha 
consagração maior, 
porque era só eu, ela 
e mais algumas me-
ninas. Ela treinar com 
uma pessoa como 
eu e suportar isso, 
e ainda conseguir o 
resultado, foi muito 
bom,” acrescentou. 
“Fazer isso em uma 
cidade que não tem 
tradição nenhuma e 
conseguir uma cam-
peã brasileira, fiquei 
muito vaidosa”.

Falando em con-
quista,  com tanto 
tempo de carreira, 
georgette já viu mui-
tas ginastas brasilei-
ras vencendo títulos 
pelo mundo. Mes-
mo assim, após todo 
esse tempo, quando 
vê uma atleta como 
Rebeca andrade fa-
zendo história tanto 
nas olimpíadas como 
no Mundial, o senti-

mento ainda é muito 
especial.

“A  [ c o n q u i s t a 
da] medalha de ouro 
olímpica foram algu-
mas horas de choro. É 
uma vitória de todos 
nós, uma vitória do 
Brasil”, disse ela. “O 
sonho da medalha 
olímpica no femini-
no demorou muito 
a chegar. você leva 
umas cassetadas, 
pois é um esporte de 
alto rendimento”.

ainda sobre as 
olimpíadas, Simone 
Biles desistiu de par-
ticipar de diversas 
modalidades, citando 
problemas de saúde 
mental. a atleta to-
mou a decisão após 
receber uma nota 
baixa em seu primei-
ro salto, de acordo 
com ela, a pressão 
para corresponder 
às expectativas e a 
busca por um recor-
de de medalhas de 
ouro, não a deixaram 
escolha.

Quando pergun-
tado se já presenciou 
algo parecido com 
aquilo, georgette dis-
se: “De abandono de 
competição não, mas 
a ginastica é muito 
complexa. os atletas 
precisam fazer movi-
mentos muito com-
plexos e você precisa 
ter uma noção muito 
boa do que você está 
fazendo. Se ela esta-
va com algum des-
controle emocional, 
ela poderia ter um 

problema seríssimo, 
pois ela poderia ter 
uma lesão muito gra-
ve,” afirmou.

“Uma das nos-
sas ginastas no Fla-
mengo teve isso, se 
perdeu no ar. isso no 
dia a dia acontece 
demais. Mas hoje em 
dia, tudo é diferente. 
Antes eu era a fisiote-
rapeuta, a psicóloga, 
era tudo. Hoje nós 
temos um psicólogo, 
temos uma estrutura 
que nos dá supor-
te,” acrescentou. “No 
Brasil, o CoB tem um 
apoio logístico dis-
ciplinar muito bom e 
temos cada vez mais, 
principalmente psi-
cólogos. os atletas 
não fazem mais um 
trabalho amador, não 
trabalhamos mais 
sozinhos. E meu so-
nho é fazer isso em 
Petrópolis”.

a treinadora acre-
dita que há a possibili-
dade de realizar o seu 
sonho: “As crianças 
de Petrópolis devem 
ter um bom corpo 
porque sobem mui-
to morro,” brinca ela. 
“quando eu comecei o 
projeto de Petrópolis, 
eu já tinha um em Fri-
burgo, mas acreditava 
que aqui tinha uma 
possibilidade de cres-
cer mais. Então eu en-
contrei as professoras 
Janini e Fernanda, que 
poderiam seguir com 
o projeto”.

Com 18 anos de 
projeto, georgette 
nunca se escondeu 
dos obstáculos. “Foi 
um grande desafio, 
para as pessoas acre-
ditarem que era por 
paixão e não por di-
nheiro”. a treinadora, 
que hoje vive na Cida-
de imperial, se decla-
rou: “Eu sempre gostei 
da serra. Eu amo estar 
aqui, amo minha casa, 
amo meu sítio”.
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