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EDITORIAL

Alessandro Marques, pro-
fissional de RH, jornalista 
e empresário, com poucos 
livros na biblioteca, mas 
com uma gana imensa 

de ler e aprender com as 
pessoas.

A BIBLIOTECA
“Quando um homem 

morre é como se uma 
biblioteca inteira se in-
cendiasse”. A primeira 
vez que tive contato com 
este provérbio, se não me 
engano, de procedência 
indiana, havia o observa-
do em um quadro emol-
durado que estampava a 
parede da sala onde eu 
trabalhava. Fui acome-
tido pela força da rele-
vância desta sabedoria, 
pela figura de linguagem 
e pela profunda reflexão 
que nos provoca passar.

Com base “na men-
sagem”, pude perceber 

PORTAL GIRO LTDA
CNPJ: 28.044.644/0001-09

o quanto é importante re-
forçar as relações, o sa-
ber lidar com as pessoas 
que passam pelas nos-
sas vidas, mesmo na-
queles que ocorrem em 
pequenos momentos.

Posso afirmar que 
cada “biblioteca” que 
passa pela nossa vida é 
rica de conteúdo, inde-
pendentemente da ida-
de. Isso mesmo! Não é a 
idade que enriquece uma 
biblioteca e sim a capa-
cidade de experimentar a 
vida, de se permitir para o 
outro e para si mesmo. 

À exemplo disso, 

remeto esta retórica a 
fatalidade da morte da 
Marília Mendonça, que 
nos deixou com apenas 
26 anos. Perdemos uma 
biblioteca verdadeira-
mente expressiva, cheia 
de “livros” com temáticas 
atuais, principalmen-
te com a contribuição 
para o empoderamento 
feminino. A cantora re-
volucionou o universo 
da música sertaneja, ta-
manho a sua sabedoria. 
As pessoas que tiveram 
contato próximo a ela 
puderam perceber, prin-
cipalmente agora, após a 
perda, que ela realmente 
era especial.

No mesmo contexto, 
não posso deixar de citar 
a pandemia. A covid-19 
veio para “incendiar” mi-
lhões de “bibliotecas”. 
Aquelas que eram pró-
ximas, as vizinhas, da 
escola ou do cursinho. 
Aquelas “bibliotecas’ da 
infância, as anônimas e 
as famosas. Uma tragé-
dia que ainda não deixou 
de fazer vítimas!

Nos dias atuais, o 
julgamento está na “boca 
do povo”, sem filtros ou 
censuras, vimos princi-
palmente nas redes so-
ciais uma enxurrada de 
grosserias, de pessoas 
que “são especialistas” 

em tudo, mas na verdade 
expressam, de certa for-
ma, a falta de empatia, de 
amor ao próximo. Estas 
“bibliotecas”, que traba-
lham com o julgamento 
alheio, não se preocu-
pam com o futuro, com o 
outro, ou com quem não 
está próximo. O que me 
parece, é que, quem não 
faz parte do seu ciclo de 
amizade ou ciclo familiar, 
não merece atenção ou 
respeito. 

Mas o ser humano é 
muito difícil e muita das 
vezes incompreensível. 
As “bibliotecas” que pas-
sam por nossas vidas 
deixam história, e o que 

Entrelinhas Janaína Meilman

Uma das coisas 
que mais me encan-
ta na literatura, é que 
ela pode ser eterna. 
Gosto de pensar que 
um dia vou morrer, 
mas estarei eternizada 
em meus textos, nos 
meus livros. Daqui 100 
anos, um bisneto meu 
poderá encontrar em 
um sebo qualquer, um 

Livro tem prazo de validade?
livro escrito por mim. 

A arte eterniza o ar-
tista. E os livros não têm 
prazo de validade. 

A prova é que ainda 
hoje é muito comum 
encontrar discussões 
nas redes sociais, se 
Capitu traiu ou não traiu 
Bentinho, no romance 
Dom Casmurro, escrito 
por Machado de Assis, 

Brasil em 1995, voltou 
com tudo e aparece nas 
principais listas como o 
segundo livro mais ven-
dido no Brasil em 2021. 
O motivo pelo qual esses 
fenômenos literários 
acontecem, vou falar na 
próxima edição do Giro. 

E para você, qual li-
vro é inesquecível e que 
jamais saiu de moda?

Janaína Meilman é 
escritora, tem formação em 
Letras pela UFF. é professo-

ra de escrita criativa, media-
dora literária e palestrante. 

Criadora do Coletivo de 
Escritoras "As Clarices" e do 

Podcast "Deusas, Loucas e 
Feiticeiras" A escritora ocu-

pa a cadeira 10 da Academia 
de Letras do Brasil.

destaque fica para o livro 
“Mulheres que Correm 
com os Lobos — Mitos 
e Histórias do Arquétipo 
da Mulher Selvagem”, da 
psicanalista americana 
Clarissa Pinkola Estés. 
Sim, o best-seller lança-
do há quase três déca-
das, publicado pela pri-
meira vez nos Estados 
Unidos em 1992 e no 

devemos fazer é apro-
veitar ao máximo estas 
experiências. Respeite a 
vida, respeite o outro sem 
olhar a quem! 

publicado em 1899. 
Assim como, a saga 

de Harry Potter criada 
por J.K. Rowling, que teve 
seu primeiro livro da série 
publicado em 1997, ainda 
figura na lista dos mais 
vendidos nas principais 
livrarias do mundo.

E já que estou fa-
lando na lista dos fe-
nômenos de venda, o 
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Flávia Rocha

 As ações da polícia 
em combate ao tráfico 
de drogas têm ganhado, 
cada vez mais, o apoio da 
população em Petrópolis. 
Somente entre os meses 
de setembro e outubro 
deste ano, os agentes do 
26º Batalhão da Polícia 
Militar (BPM) apreende-
ram mais de 86 quilos 
de drogas no município 
e efetuaram a prisão de 
192 pessoas envolvidas 
na prática criminosa, em 
sua maioria, provenientes 
de denúncias anônimas.

De acordo com o co-
ronel André Henrique, 
atual comandante do 
26° BPM, a colaboração 
da população tem sido 
essencial para as ações 
policiais em repressão ao 
tráfico de entorpecentes.

“Somamos a técnica 
do nosso efetivo às in-
formações emitidas pela 
população, lembrando 
sempre que o anonimato 
é totalmente garantido. 
Além disso, através das 
ações de conscientiza-
ção e diálogo nas comu-
nidades, instruímos as 
nossas crianças e ado-

Prejuízo no tráfico: apreensões de 
drogas disparam em Petrópolis

Patrick Guimarães

Tatiana Esch realiza 
vários trabalhos volun-
tários em busca de levar 
amor através da solida-
riedade e o olhar afetivo 
para quem necessita 
de ajuda. Durante todo 
ano, sempre no último 
domingo do mês, Tatia-
na faz visitas em asilos, 
orfanatos e às pessoas 
com deficiência mental.

Neste mês de no-
vembro, no dia 28, ela 
fará uma visita ao Lar 
Cotinha, uma casa de 

repouso onde vivem 18 
senhoras e fica loca-
lizado na Rua Coronel 
Albino Siqueira, número 
380, Alto da Serra em 
Petrópolis. A voluntária 
contou que o Lar Cotinha 
precisa muito da cola-
boração da população 
para conseguir doações 
de itens essenciais para 
manter o funcionamento 
da casa de repouso.

“Estamos juntando 
nossas forças para le-
varmos o que elas tanto 
precisam, de forma geral, 
aceitamos tudo, levare-

mos com todo amor e 
carinho”, informou Ta-
tiana. A visita que será 
realizada no último do-
mingo do mês vai acon-
tecer às 14h e conta com 
a presença de todos que 
puderem comparecer ao 
local.

Os itens pedidos são: 
Fraldas G e GG, lenço 
umedecido, talco, fita 
crepe, colônia lavanda, 
pomada de assadura, 
grade de cama, cadeira 
de rodas, hidratante, cai-
xa fechada de luvas, jo-
gos e biscoito. Em caso 

de dúvidas, ou interesse 
em mais detalhes sobre 
o projeto, a voluntária 
pede que entrem em 
contato através do tele-
fone (24) 9 8801-2612.

No dia 13 de novem-
bro é comemorado o dia 
mundial da gentileza, 
e a criação desta data 
reflete a importância das 
práticas de boas ações 
no dia a dia. Às vezes 
um simples bom dia é 
capaz de mudar a vida de 
alguém. Aproveite esse 
incentivo e seja solidário 
também.

lescentes a trilhar por ca-
minhos completamente 
opostos ao crime”, disse.

Nos últimos dois me-
ses, a polícia atendeu a 
um total de 237 ocorrên-
cias de tráfico de drogas 
em Petrópolis, resultando 
na apreensão de 43,5 
quilos de cocaína, quase 
40 quilos de maconha e 
3,5 quilos de crack. Além 
disso, durante as ações 
ainda foram encontra-
das seis armas e seis 
simulacros. O material 
interceptado neste pe-

ríodo totaliza o valor de 
R$ 12.842 em prejuízo 
ao tráfico.

Segundo levantamen-
to divulgado pelo Instituto 
de Segurança Pública 
(ISP), nos últimos 18 anos, 
a Cidade Imperial já reali-
zou oito mil apreensões 
de entorpecentes. Neste 
ano, entre janeiro e se-
tembro, as ocorrências 
nas delegacias do Retiro 
e Itaipava somam 639 
casos, número que chega 
a ser até 275% superior, 
quando comparado ao 

período de 12 meses, 
registrados entre os anos 
de 2003 e 2016.

Para denúncias de 
tráfico de drogas ou 
qualquer outro tipo de 
crime em Petrópolis, 
basta ligar para o tele-
fone 190 ou para a sala 
de operações através do 
número (24) 2291-4020. 
A denúncia também 
pode ser feita pelo (24) 
2291-5071 ou WhatsA-
pp (24) 99324-5499. O 
anonimato é garantido 
pela polícia.

Solidariedade e amor ao próximo! Mulher visita asilos e 
orfanatos no fim de cada mês levando doações arrecadadas

A Assembleia Le-
gislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou, em discus-
são única, na última 
quarta-feira (10), o pro-
jeto de lei 4.642/21, 
que estabelece que 
a Reforma do Ensino 
Médio, prevista na Lei 
Federal 13.415/17, seja 
gradualmente imple-
mentada no Sistema 
de Ensino do Estado do 
Rio de Janeiro a partir 
do ano letivo de 2024. 
O texto é de autoria 
original dos deputados 
André Ceciliano (PT), 
Waldeck Carneiro (PT), 
Carlos Minc (PSB) e 
Flávio Serafini (PSol). 
A medida seguui para 
o governador Cláudio 
Castro para sancioná-
-la ou vetá-la.

De acordo com a 
proposta, o Conselho 
Estadual de Educação 
deverá promover, até 
dezembro de 2022, eta-
pas municipais e regio-
nais de discussão com 
todos os segmentos 
da comunidade edu-
cacional sobre prin-
cípios, critérios, con-

teúdos curriculares, 
percursos formativos, 
metodologias peda-
gógicas e cronograma 
de implementação nas 
escolas que integram 
o Sistema Estadual de 
Ensino. Além disso, ca-
berá à Secretaria de 
Estado de Educação, 
em colaboração com as 
instituições de ensino, 
apresentar proposta de 
implementação da Re-
forma do Ensino Médio 
para subsidiar as eta-
pas de discussão.

“O projeto propõe 
um mecanismo de im-
plementação gradual da 
Reforma do Ensino Mé-
dio, de modo a favorecer 
o aprofundamento do 
debate deste tema tão 
complexo e sensível com 
o conjunto da comuni-
dade educacional. Afinal, 
trata-se da formação de 
adolescentes e jovens 
no ensino médio, que 
atende, no caso das es-
colas públicas, em sua 
grande maioria, jovens 
que se encontram em 
situação de vulnerabili-
dade social”, justificou 
Waldeck Carneiro.

Reforma do Ensino Médio 
será implementada na Rede 

Estadual a partir de 2024 FOTO: WESLEy FERNANDES

FOTO: WESLEy FERNANDES
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n TERESÓPOLIS

 Publicada em Diário 
Oficial, a Lei Municipal nº 
3.998/2021 cria o Conse-
lho Municipal de Prote-
ção e Bem-estar Animal, 
vinculado às secretarias 
municipais de Saúde e de 
Meio Ambiente. O órgão 
colegiado de caráter per-
manente, consultivo para 
os temas relacionados 
ao manejo populacional 
de cães e gatos e de pro-
teção aos animais tem 
como objetivo a definição 
de políticas públicas re-

Prefeitura de 
Teresópolis cria o 

Conselho Municipal 
de Proteção e 

Bem-estar Animal
lacionadas à preservação 
da vida e aos direitos 
dos animais domésti-
cos, nativos, exóticos ou 
selvagens. 

“Resultado de proje-
to de lei de iniciativa do 
Executivo, a lei de criação 
do Conselho é mais uma 
vitória para a sociedade 
e para nossos animais. 
É fundamental ter um 
Conselho para mostrar 
o que tem sido feito e as 
ações em andamento em 
defesa dos animais no 

nosso município”, des-
taca o Prefeito Vinicius 
Claussen, responsável 
pela implantação da 
Coordenadoria de Prote-
ção e Bem-estar Animal 
(COPBEA) e pela criação 
do Código Municipal de 
Proteção e Bem-estar 
Animal de Teresópolis.  

“O Conselho é o es-
paço mais adequado 
para a sociedade expor 
as suas demandas, ques-
tionamentos e preocupa-
ções relativas ao tema e 
opinar nas tomadas de 

decisões das ações e 
políticas públicas para 
a proteção e bem-estar 
animal”, assinala Jack-
son Muci, coordenador 
da COPBEA.

 Pela lei de criação, 
o Conselho Municipal 
de Proteção e Bem-estar 
Animal será composto 
por representantes do 
poder público, do Conse-
lho Municipal de Saúde, 
de uma ONG com traba-
lhos na área de manejo 
populacional de cães e 
gatos em Teresópolis, 
de um protetor indepen-
dente com comprovada 
atuação na causa, um 
representante da classe 
de medicina veterinária 
e um representante da 
área de Medicina Vete-
rinária do Centro Univer-
sitário Serra dos Órgãos 
(UNIFESO). Enzo Gabriel

O início do mês de 
novembro foi marcado 
em Areal pela inaugu-
ração da Estação Cul-
tural de Alberto Torres. 
O espaço cultural fica 
localizado na antiga es-
tação de trem de Alberto 
Torres e funciona todos 
os dias da semana, das 
9h às 17h.

O espaço oferece 
diversas ferramentas 
e atividades para a po-
pulação, como curso de 

informática, Wi-Fi, com-
putadores, impressoras, 
biblioteca física e virtual, 
cine vagão e espaço para 
reuniões e shows.

Na inauguração, além 
de autoridades políticas, 
produtores culturais do 
município também se 
apresentaram, como a 
Escola de Dança Nasta 
Abdu, o Grupo de Ca-
poeira Raiz, Camerata, 
Orquestra do CIAFETE e 
João Luiz, além de expo-
sições de Arte, Marinha e 
Modelismo.

Estação Cultural de Alberto 
Torres é inaugurada em Areal

n AREAL

Enzo Gabriel

A Prefeitura de Três 
Rios lançou o Concilia 2021, 
programa criado pela Pro-
curadoria Geral do Municí-
pio, que visa facilitar a vida 
da população que busca 
quitar seus débitos. A ini-
ciativa é uma oportunidade 

para que o cidadão coloque 
as contas em dia, já que, por 
conta da pandemia, muitas 
famílias passam por dificul-
dades financeiras.

O local de atendimento 
será o CAER, que fica na Rua 
Duque de Caxias, 370, de 
segunda à sexta, das 12h 
às 18h, e no sábado, das 9h 

às 12h. Para maior comodi-
dade para o contribuinte, o 
local tem um Espaço KIDS, 
para que os filhos fiquem 
sob o cuidado de profissio-
nais enquanto os pais são 
atendidos.

Todos os tributos mu-
nicipais, como IPTU, ISS, 
ITBI, entre outros, podem 

ser pagos com descontos. O 
contribuinte pode escolher 
pagar com isenção de taxas, 
juros e multas da seguinte 
forma: à vista com 100% 
de desconto; 2 a 6 parcelas 
com 75% de desconto; 7 
a 24 parcelas com 50% de 
desconto e 25 a 36 parcelas 
com 25% de desconto.

Três Rios lança o Concilia 2021: programa para o 
contribuinte quitar débitos em atraso

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Às vezes, infelizmente, uma tragédia acontece e 
acaba nos conscientizando que a nossa vida pode 
acabar a qualquer momento. A morte repentina de 
Marília Mendonça me trouxe essa reflexão. 

Não deixe para fazer amanhã o que dá para fazer 
hoje. Não deixe pontas soltas em relação a relacio-
namentos. Faça agora. Ame agora. Viva agora.

Me dá a impressão de que Marília viveu intensa-
mente. Mas além disso, deixou um legado de uma 
causa nobre da defesa da mulher de uma forma enga-
jada, simpática e intensa quebrando muitos padrões.

#vaicomdeusmarilia

 * Por Felipe Teixeira
    Repórter do Giro

n TRÊS RIOS
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Se você está acom-
panhando essa coluna, 
você começou a perceber 
que a fisioterapia tem 
começado a modificar 
seu enfoque, estamos 
ficando preocupados com 
a origem da disfunção do 
sistema corporal, olhando 
o paciente a partir do cen-
tros neurais.

Hoje vamos falar so-
bre o sistema nervoso 
autônomo e a importância 
dele no seu movimento, 
relacionamento e refina-
mento dos sentimentos 
em relação ao outro ou a 
você mesmo.

Por exemplo se esta-
mos ansiosos, o mundo 
fica mais ameaçador, pro-
curamos notícias sempre 
ruins para confirmar e 
até corroborar com a sua 

ansiedade. Ao contrário 
também acontece, quan-
do estamos felizes tudo 
parece mais bonito e fácil, 
não temos tempo para 
adoecer ou nos lamentar. 
Tudo está correlacionado, 
e vamos hoje falar deste 
sistema também conheci-
do como sistema nervoso 
vegetativo na literatura 
mais antiga, faz parte do 
sistema nervoso central 
(SNC) e é responsável 
pela maioria das funções 
viscerais do organismo, 
e pode ser incluído como 
parte do sistema motor, 
mas que ao invés de in-
fluenciar os músculos 
esqueléticos, tem influên-
cia direta nos músculos 
lisos, o músculo cardíaco, 
as glândulas e parte do 
tecido adiposo.

Em outras palavras, 
Esse sistema ajuda a con-
trolar a pressão arterial, a 
motilidade gastrointesti-
nal, a secreção gastroin-
testinal, o esvaziamento 
da bexiga, a sudorese, a 
temperatura corporal e 
muitas outras funções. 
Algumas delas são quase 
inteiramente controladas, 
enquanto outras, ape-
nas parcialmente. Uma 
das características mais 
acentuadas do SNA é a 
rapidez e a intensidade 
com que ele pode alterar 
as funções viscerais. Com 
um objetivo de te dar a 
mobilidade para uma luta 
ou fuga de uma situação 
ameaçadora.

Fica então fácil per-
ceber a impossibilidade 
de apenas ouvir o que a 

linguagem verbal está 
falando, já que a fala as 
vezes não correspon-
de a sua perspectiva da 
vida. Seu corpo está te 
entregando, mesmo se 
você estiver dizendo que 
vai bem o seu sistema 
nervoso autônomo está 
dizendo ao contrário. As 
emoções falam muito 
mais alto que a linguagem 
verbal. É impossível para 
nós, fisioterapeutas, ape-
nas ouvir o que o paciente 
está dizendo.

Muitas vezes as do-
res no são camuflagem 
de questões mais inter-
nas desta forma  surge a 
necessidade de estudar 
a  linguagem corporal,é 
importante salientar que 
muitas vezes o nosso 
cliente nem sabe o que 

está sentindo, anos e anos 
escondendo as suas do-
res emocionais criam blo-
queio na linguagem verbal 
que impedem a expressão 
da verdadeira causa do 
adoecimento. Então como 
funciona essa avaliação?  
O terapeuta começa a 
inspeção do conjunto de 
movimentos, posturas 
ou gestos feitos de forma 
consciente ou incons-
ciente, sutil ou explícita, 
que carregam algum tipo 
de significação própria no 
contexto da comunicação 
interpessoal.

Esta avaliação leva a 
uma conversa que pode 
diminuir consideravel-
mente o tempo de reabi-
litação e gera no paciente 
uma consciência do seu 
problema.

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.

O TEMPO FECHOU!
Renan Ferreirinha (PSB) reassumiu o mandato 

de deputado estadual na terça-feira (9). De forma 
temporária, ele deixou o cargo de secretário mu-
nicipal de Educação do Rio para participar do pro-
cesso de emendas parlamentares ao orçamento 
do Estado. “Esse é um momento importantíssimo 
em que poderei direcionar ainda mais recursos 
para a Educação, minha bandeira de vida”, ex-
plicou Ferreirinha sobre o retorno à Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj). Com a decisão, Rubens 
Bomtempo ficou sem o mandato.

VAI MELHORAR
Mas... Depois de protocolada as emendas no 

parlamento, Ferreirinha retornou ao cargo de secre-
tário “emprestando” a cadeira, novamente, para o 
suplente, Rubens Bomtempo (PSB).

CAPÍTULO I – CÂMARA X QUINTAL
A batalha épica nos bastidores entre o Se-

cretário de Estado de Desenvolvimento Social, 
Matheus Quintal, presidente do Republicanos, e 
vereadores, incluindo o mais respeitado repre-
sentante do governo no Palácio Amarelo, Domin-
gos Protetor (PSC), vai mostrar o que vale mais 
para o prefeito. Apoio dos colegas, que fizeram 
dele (Hingo Hammes), prefeito interino, ou o 
apoio a indicação do Republicanos, que já não 
conta com o apoio do próprio vereador, Eduardo 
do Blog, que já falou até em traição política.

CAPÍTULO II – EXPLOSÃO  
Sem dúvidas quem passou pelos momentos mais 

difíceis nessa batalha foi o vereador Marcelo Lessa, 
convocado para dar depoimento, após áudios vaza-
dos em relação a Matheus Quintal (Republicanos).

CAPÍTULO III – QUEM VIVER, VERÁ
Calado, o vereador Eduardo do Blog (Republica-

nos), tem acompanhado todas as manifestações pela 
saída do Secretário do seu partido sem disfarçar a 
decepção com a condução de Hugo Bento. Nos bas-
tidores, “Blog”, como é chamado pelos vereadores, já 
deixou claro que o governo Hingo Hammes terá que 
fazer uma escolha.

ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
GUERRA INFINITA!

E a luta dos vereadores para “derrubar” Hugo 
Bento, Secretário Municipal de Assistência Social 
chegou ao ponto máximo, uma peregrinação de 
parlamentares na prefeitura é a maior pressão 
enfrentada pelo rapaz que foi homem de confiança 
dos ex-vereadores Thiago Damaceno, de quem é 
genro, e Paulo Igor, já falecido

Leitura corporal e as causas do seu adoecimento!

ANUNCIE AQUI

(24) 99300-8000
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Rompe nos céus e 
nas vielas 
Nas catedrais, nas 
favelas 
Em preto e branco ou 
aquarela 
A luz da reflexão 
Que pode embalar 
sonhos tranquilos 

Ou trazer insônia para 
a Nação 
Incomoda e atiça os 
que desejam
Buscar a elevação. 
Mas incomoda bem 
mais 
Quem, na calma 
mediocridade

Se alastra entre iguais 
sem perdão. 
Qual o valor da 
cultura 
Sem pertencimento 
cidadão? 

É luz rompendo o 
vazio

Calor que queima no 
frio
É sol que alumia o 
olhar 
Mas somente aos que 
mergulham 
Neste mar tão 
inconstante 
Que tira os alicerces 

Para quem ousa 
desbravar. 
Qual o valor da 
cultura 
A Cultura é o próprio ar! 

*Catarina Maul é produtora 
e gestora cultural, escritora, 

editora da Bem Cultural.

Pelo Dia da Cultura, 5 de novembro 

Intensa  * Por Catarina Maul

Richard Stoltzenburg

Entre os dias 17 e 21 
de novembro a Prefeitu-
ra de Petrópolis realizará 
o Festival da Gastrono-
mia Afro-Brasileira, com 
o objetivo de fomentar a 
economia da cidade. Esse 
será o quarto festival gas-
tronômico realizado este 
ano no município.

Bares e restaurantes 
interessados em parti-
cipar do festival, devem 
realizar as inscrições, de 
forma gratuita, através do 
e-mail festaafrobrasileira.
turispetro@gmail.com ou 
através dos telefones (24) 
2246-9462 ou 2237-3321.

De acordo com a Tu-

Petrópolis realiza evento gastronômico Afro-Brasileiro
rispetro, os interessados 
deverão solicitar uma ficha 
de cadastro a ser preenchi-
da e enviada, assim como 
a logomarca do estabele-
cimento e três fotos dos 
pratos escolhidos para se-
rem oferecidos no festival 
(que serão submetidos a 
uma curadoria do evento). 
Além disso, assinarão um 
termo de responsabilidade 
onde se comprometem, 
a cumprir as exigências 
sanitárias ainda em vigor 
no município.

Atualmente, os pra-
tos da cozinha de origem 
africana fazem parte da 
nossa alimentação, sendo 
saboreados no dia a dia 
das famílias e nas fes-

tas populares. Fazem 
parte dessa tradi-
ção receitas como 
o acarajé, o vata-
pá, o angu, o min-
gau, a pamonha e a 
canjica. 

Para participar do 
festival, o local deve for-
necer um diferencial para 
os petropolitanos duran-
te o evento, que pode ser 
um desconto, brinde ou 
cortesia em algum tipo 
de produto, a critério do 
participante. Em caso 
de dúvidas, poderá fazer 
contato através do tele-
fone da Turispetro (24) 
2246-9462, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 
17h.

FOTOS: ASCOM PMP

Enzo Gabriel

Para quem frequenta 
as noites sertanejas em 
Petrópolis, é muito difí-
cil não conhecer o nome 
de Fred Pontes. O cantor 
petropolitano é figurinha 
carimbada em baladas 
e barzinhos da Cidade 
Imperial e em outros mu-
nicípios da região.

Se engana quem 
pensa que a carreira e o 

Sucesso do sertanejo, Fred 
Pontes embala noites de 

música em Petrópolis
sucesso do cantor são 
repentinos. Formado em 
Direito pela Universidade 
Católica de Petrópolis 
(UCP), Fred decidiu in-
vestir no sonho de viver 
da música, que sempre 
foi sua paixão. Participou 
de vários festivais no es-
tado, onde recebeu alguns 
prêmios. Em 2009, lançou 
o primeiro disco, com 12 
músicas autorais.  Além 
disso, o artista também 

já trabalhou como pro-
dutor e em outras áreas 
da música. 

A trajetória de Fred 
inclui vários momentos, 
que, segundo ele, foram 
muito importantes para 
a construção do artista 
que é hoje. “Eu toquei 
violão em uma dupla, fiz 
produções, tive uma ban-
da de rock, fiz eventos de 
“modão sertanejo”, tudo 
isso antes de formar uma 

dupla, que é algo muito 
forte no meio sertanejo”, 
conta o artista. A carreira 
solo veio logo após e é 
algo que, segundo o can-
tor, foi uma das melhores 
escolhas de sua vida.

Em 2020, a pandemia 
de Covid-19 afetou o tra-
balho de todas as pessoas 
na área de eventos, in-
cluindo o cantor, mas com 
a melhora nos números 
da pandemia, os shows 
começaram a normalizar 
no fim deste ano: “Fiquei 
cerca de sete meses sem 
fazer nenhum show e vi-
vendo apenas de reservas 
anteriores. As lives que 
fiz no período foram, em 
sua maioria, solidárias, 

visando ajudar pessoas 
necessitadas. Quando os 
eventos voltaram, foi es-
petacular. A agenda cheia, 
o contato com o público, 
as pessoas apreciando a 

música, são coisas que 
só o show é capaz de 
proporcionar. Graças a 
Deus estou tendo êxito na 
carreira. Nunca trabalhei 
tanto na minha vida”.

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM @FREDPONTES
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Universidade Federal de Juiz de Fora abre 
14 vagas para professor substituto

TCU abre inscrições para 20 vagas de auditor federal
O Tr ibunal  de 

Contas  da  União 
(TCU) abriu prazo 
de inscrição para 
concurso público 
que visa ao preen-

c h i m e n t o  d e  2 0 
vagas imediatas , 
mais cadastro de 
reserva. As opor-
t u n i d a d e s  s ã o 
p a r a  o  c a r g o  d e 

auditor federal de 
controle  externo, 
que  ex ige  d ip lo-
ma de conclusão 
d e  c u r s o  s u p e -
r ior  em qualquer 

área de formação. 
A  l o t a ç ã o  s e r á 
para Brasília, Dis-
t r i t o  F e d e r a l .  O 
salário previsto é 
d e  R $  2 1 . 9 4 7 , 8 2 

para jornada de 40 
horas  semana is . 
A taxa de inscri-
ção custa R$ 180. 
Interessados po-
derão  se  inscre-

ver até 20 de de-
zembro pelo  s i te 
d a  F G V:  h t t p s : / /
c o n h e c i m e n t o .
fgv.br/concursos/
tcu21. A primeira 

etapa do concurso 
será realizada em 
todas as capitais 
do país. Já a se-
g u n d a ,  o c o r r e r á 
em Brasília.

A Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) abriu 
prazo de inscri-
ção para proces-
so seletivo com 
14 vagas de pro-
fessor substituto. 
As oportunidades 
são para áreas de 
administ ração; 
controladoria; con-
tabilidade informa-
tizada; sistema de 
informação con-
tábil; contabilida-
de e análise das 
demonstrações 

financeiras; con-
tabilidade e análise 
de custos; gestão 
financeira e orça-
mentária; ensino 
de libras; assistên-
cia farmacêutica e 
farmácia clínica; 
tecnologia de ali-
mentos; análises 
de alimentos; fisio-
terapia na atenção 
terciária à saúde; 
laboratório de ha-
bilidades clínicas 
aplicada à fisio-
terapia; pneumo-
logia; semiologia 

médica e medicina 
de família e comu-
nidade; cirurgia 
e traumatologia 
bucomaxilofacial; 
anestesiologia e 
clínicas integra-
das; atividades clí-
nicas em estoma-
tologia e semiolo-
gia e propedêutica; 
teoria econômica 
e economia bra-
s i le i ra ;  q u í mi-
ca e pedagogia. 
Os cargos exigem 
graduação na área 
de atuação, além 

de titulação em ní-
vel de especialista, 
mestrado ou dou-
torado, conforme 
a função. Interes-
sados poderão se 
inscrever até 18 
de novembro, pelo 
site www.ufjf.br/
concurso/selecao-
-de-temporarios/
selecao-docen-
tes-temporarios. 
Não será cobrada 
taxa de inscrição. 
Outros detalhes 
estão no edital da 
seleção.



Samuel Freitas

Enquanto o petro-
politano Leozinho se 
torna um dos maiores 
destaques do futsal 
mundial e representa 
a cidade no maior 
torneio do esporte, 
uma nova geração 
de grandes atletas 
começa a surgir em 
Petrópolis. E quem 
os lidera é o menino 
Bernardo Tavares, de 
apenas 9 anos.

Como a maioria 
das crianças que nas-
cem e crescem no 
Brasil, o maior sonho 
do jovem é se tor-
nar um jogador de 
futebol e ele já está 
bem encaminhado. 
Em sua faixa etária, 
o garoto já é uma 
referência. O atleta, 
que joga no Corrêas 
e na Escolinha Max, 
também foi chamado 
para integrar o elenco 
do Volta Redonda do 
maior torneio de fute-
bol infantil do mundo, 
a Go Cup.

Esta será a 7ª 
edição do evento 
que, neste ano, será 
realizado em Apa-
recida de Goiânia-
-GO, dos dias 13 a 
24 de novembro. Os 
jogos contarão com 
a presença de olhei-
ros de vários clubes 
ao redor do mundo e 
Bernardo será o único 
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Liderada por Bernardo Tavares, a próxima 
geração do futebol petropolitano promete

petropolitano a 
participar.

O  menino , 
que começou a 
jogar futebol aos 
6 anos de 
idade, têm 
a l g u m a s 
característi-
cas que o dão 
destaque compa-
rado aos atletas 
de sua faixa etá-
ria. Além de seu ta-
lento, ele também 
é muito dedicado 
aos treinos e prati-
ca quase todos os 
dias. E esses atri-
butos aparecem 
em campo.

Bernardo 
liderou o Sub-

9 do Corrêas na melhor 
campanha de todas as 
categorias do clube, que 
chegou a fase mata-
-mata do campeonato 
carioca. O destaque 
foi tanto que o jogador 
passou a disputar em 
uma categoria acima 
de sua idade.  

Fora isso, uma par-
ticularidade chamou 
muita atenção dele e 
de sua família, o atle-
ta faz aniversário no 

mesmo dia que o meia 
Kaká, um dos melhores 
jogadores da história 
do Brasil. “Ele tem uma 
particularidade mui-
to linda, que a gente 
confia. O Bernardo faz 
aniversário junto com 
o Kaká, ele também 
joga de meia, gosta 
muito dele,” disse Re-
nan, pai do jogador. “E 
ele é um exemplo a ser 
seguido”.

Com muito orgu-
lho, o pai coruja, que 

um dia já teve o mes-
mo sonho que Ber-
nardo, mas não pôde 
seguir na época, dá 
todo o apoio que pode 
para ver seu filho rea-
lizado. “A gente vai 
trilhando o caminho, 
é um caminho muito 
difícil, a gente sabe. 
Mas nos apegamos 
no talento, na dedica-
ção e no sonho dele. 
Realizar um sonho 
de um filho é muito 
bom!”, finaliza.

Samuel Freitas

C o m  a p e n a s 
uma vitória em qua-
tro rodadas, o Ser-
rano viu suas chan-
ces de classificação 
para a semifinal da 
Taça Waldir Amaral, 
segundo turno da 

Série B1 do Cam-
peonato Carioca, di-
minuírem bastante. 
Agora, o Leão da 
Serra depende de 
outros resultados, 
além do seu, para 
conseguir a clas-
sificação, que por 
enquanto, está indo 

para o Pérolas Ne-
gras, líder do torneio 
e 7 de Abril, vice. 

A equipe pe-
tropolitana ocupa 
o quarto lugar do 
Grupo B, com ape-
nas 4 pontos so-
mados e o próximo 
confronto será a re-

vanche da decisão 
da Taça Maracanã, 
primeiro turno da 
competição, contra 
o primeiro colocado. 

O jogo acontece 
neste sábado (13), 
no Estádio do Tra-
balhador, em Resen-
de, às 15h.

Com apenas 4 pontos, Serrano vê suas chances 
de classificação no Estadual diminuírem


