
PETRÓPOLIS-RJ, 
DE  19 A 25 DE NOVEMBRO

 DE 2021    
ANO 1  l  Nº 15 

  DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA
 E GRATUITA 

Petrópolis tem novo App de transporte
A partir do dia 20 de novembro, os petropolitanos poderão optar por um novo meio de transporte 
por aplicativo, o Chama Aí. Criado por Júnior Cezar e mais 37 motoristas, a nova alternativa tem 
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EDITORIAL

Por Samuel Freitas, com-
pletamente vacinado

SOBRE A VACINAÇÃO 
NO BRASIL

nos últimos dias, 
países da Europa ado-
taram o lockdown para 
combater a pandemia 
do novo Coronavírus 
que avança com força 
no continente, que foi 
responsável por mais 
da metade da média de 
infecções e das últimas 
mortes em todo o mun-
do, de acordo com uma 
contagem da Reuters.

tão 2020, né? pois 
não é.

Enquanto por aqui 

PORTAL GIRO LTDA
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as pessoas estão fa-
zendo planos para o 
natal, Réveillon e até 
Carnaval, outros luga-
res ainda enfrentam a 
doença como se ainda 
estivéssemos naquele 
fatídico março do ano 
passado. mas por quê? 
Bom, a resposta parece 
óbvia, mas infelizmente 
não é. A vacina.

Apesar dos esfor-
ços do governo e de 
uma minoria pequena, 
mas barulhenta, pode-

-se dizer que a vacina-
ção nacional tem ido 
bem até aqui. um dos 
exemplos que compro-
va isso é que no dia que 
este texto está sendo 
escrito, terça-feira (16), 
o Brasil ultrapassou 
os Estados unidos no 
percentual em taxa de 
imunização completa 
contra a covid. 

De acordo com o 
consórcio de veículos 
de imprensa, no dia 14 
de novembro, o país 
atingiu 125,4 milhões 
de pessoas vacinadas 
com duas doses, de um 
total de 213,3 milhões, 

chegando aos 58,8% 
da população comple-
tamente imunizada, 
enquanto os EuA têm 
195,3 milhões, cerca de 
57,6%.

para se ter noção, o 
governo estaduniden-
se autorizou o início 
da vacinação contra o 
coronavírus em 14 de 
dezembro de 2020, en-
quanto aqui, a primei-
ra brasileira recebeu o 
imunizante no dia 17 de 
janeiro de 2021.

tudo isso então 
quer dizer que o Brasil 
fez um tremendo tra-
balho? sim... E não. não 

precisar mais adotar o 
lockdown e ultrapas-
sar os Estados unidos 
em percentual de va-
cinados era inevitável. 
A questão é que nós 
deveríamos ter feito os 
dois há muito tempo.

Além da forte cul-
tura de vacinação que 
nós temos no nosso 
país, o movimento an-
tivacina é muito menor 
aqui do que nesses 
outros lugares. Fora 
isso, tivemos diversas 
dificuldades com fal-
ta de imunizantes e a 
campanha começou 
muito atrasada.

sabe quando você 
tirava 8 na prova e sua 
mãe falava que você 
não fez mais do que 
sua obrigação? Esse foi 
o processo de imuniza-
ção no Brasil. É bom, 
mas poderia ser muito 
melhor.

 * por Felipe teixeira
    Repórter do giro

Durante a semana os "ama-
relinhos" do Sinal Park fazem a 
cobrança e nos Feriados e aos 
Domingos as vagas de estacio-
namento nas ruas de Petrópolis 
mudam de dono. Nestes dias de 
descanso, os “flanelinhas” apa-
recem! Assim que você estaciona 
seu carro em uma vaga, eles 
pedem uma "moral", uma "força" 
ou um "cafezinho", em troca de 
“tomar conta” do seu carro.

Você concorda com esta 
prática de negócio, mesmo nes-
tes tempos difíceis? Estava eu 
refletindo sobre o assunto e me 
deparei com uma causa que não 

tenho como apoiar.
Enquanto você, trabalhador, 

que passa a semana inteira ba-
talhando para colocar o “pão de 
cada dia” na mesa, com dificulda-
de para pagar as contas, quando 
menos espera, é abordado por um 
“camarada” pedindo dinheiro para 
evitar transtornos ao seu bem que 
conquistou a base de muito custo.

O passeio com a família nos 
fins de semana fica até desagra-
dável, pois você não sabe o que 
vai acontecer com o seu carro 
que foi deixado a mercê de uma 
pessoa que tenta te extorquir 
dinheiro, com ameaça velada.

Muita das vezes você precisa 
deixar sua “contribuição” para 
evitar que o seu carro não apare-
ça arranhado, com pneus vazios, 
ou até algo mais grave.

É difícil, mas é a realidade que 
a população petropolitana está 
enfrentando. Já é tão difícil pagar 
a empresa, durante a semana, 
imagina então ter que dispor de 
verba para este tipo de “serviço”.

Mas ainda dá para ser pior, 
pois há locais na cidade que o 
fardo é dos dois lados. A cobran-
ça é dos “amarelinhos” e dos 
“flanelinhas”. 

Para atuar contra os “flaneli-

nhas”, qual a solução? Será que 
falta fiscalização? E os efetivos 
da Polícia Militar? E a Guarda 
Civil Municipal? Se a empresa 
que coloca os “amarelinhos” 
na rua, consegue cobrar, qual a 
dificuldade para mapear a cidade 
e fiscalizar?

Ah, amigo, estamos cada dia 
mais “fritos” com estas práticas 
abusivas de cobrança por esta-
cionamento. A empresa regula-
mentada tem o direito de cobrar 
e o petropolitano fica à mercê do 
“flanelinha”!

Até quando vamos aceitar 
isso?!

A "Farra" dos “flanelinhas”
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Por Richard Stoltzenburg

A partir do dia 20 de 
novembro, os petropo-
litanos poderão optar 
por um novo meio de 
transporte por aplicati-
vo, o Chama Aí. Criado 
por Júnior Cezar e mais 
37 motoristas, a nova 
alternativa tem o obje-
tivo de facilitar a vida 
do passageiro, além de 
trazer benefícios para 
quem usa o app. “pas-
sageiros que usarem a 
plataforma irão ganhar 
cashback de R$1,00 
a cada vez que seus 
indicados utilizarem o 
aplicativo a partir da 
segunda corrida. nossa 
ideia é bem simples, 
fazer com que o usuário 
economize dinheiro uti-
lizando o serviço”, relata 
Júnior. 

C o m fo rmas  d e 
pagamento como pix, 
cartões de crédito, dé-
bito e dinheiro físico, 
os usuários poderão 
solicitar o veículo, como 
já é feito em aplicati-
vos como uber e 99 
táxi. no entanto, ha-
verá uma nova opção, 
favoritar o motorista 
para futuras viagens. 
Já para os condutores 
cadastrados, haverá 
informações sobre os 
viajantes como: foto, 
local de origem e des-
tino da viagem e o valor 
da corrida. A taxa no 
serviço dos motoristas 

é fixa. “Outra intenção 
nossa é valorizar os mo-
toristas que trabalham 
várias horas seguidas 
com seus ganhos cada 
vez menores por causa 
dos aumentos dos com-
bustíveis. um motorista 
melhor recompensado 
pelo seu trabalho, con-
sequentemente pres-
tará um melhor servi-
ço para sociedade que 
usar o serviço", afirmou 
Junior. 

para se cadastrar 
como motorista é pre-
ciso seguir algumas 
normas, dentre elas es-
tão: o veículo não pode 
ter mais de 10 anos 
de fabricação, além de 
ter carteira de habi-
litação B, com opção 
que exerce atividade 
remunerada. interessa-
dos podem esclarecer 
dúvidas através do ins-
tagram, Facebook e nas 
lojas de aplicativos em 
dispositivos Android e 
ios, em que o app está 
disponível.  

Com a chegada do 
serviço na cidade, Ju-
nior Cezar relatou que 
é um sonho que se tor-
nou realidade. “Criar 
o app Chama Aí é a 
realização de um sonho 
em ter uma empresa 
voltada para beneficiar 
a todos que a utilizam. 
tanto motoristas quan-
to passageiros terão 
benefícios ao usar a 
plataforma”, concluiu.

Por Patrick Guimarães

Dom Abel Abay é 
guia imperial, apaixona-
do pelo turismo e amante 
da história de petrópolis. 
Desde criança, ainda 
nos tempos da escola, 
seu apelido era ponto de 
interrogação, pois sua 
vontade radiante de es-
tar sempre em busca de 
uma resposta ou de uma 
descoberta impressiona-
va os colegas da época.

Abel conta que quan-
do era pequeno adorava 
acompanhar o pai que 
era inspetor da guarda 
Civil da cidade imperial, 
e com isso, era respon-
sável por tomar conta 
do patrimônio histórico, 
chegando até a ser se-
gurança particular do 
príncipe e foi através do 
pai que Abel pôde ter 
contato com a família 

os pacientes de pe-
trópolis com fibromial-
gia já podem comemorar 
duas importantes vitórias: 
a prefeitura de petrópolis 
publicou no Diário Oficial 
do dia 04 de novembro a 
sanção de duas leis, de au-
toria conjunta do vereador 
Eduardo do Blog (Republi-
canos) com a vereadora 
gilda Beatriz (psD), que 
vão facilitar o dia a dia des-
ta parcela da população.

A primeira torna obri-
gatória a afixação, em ór-
gãos e empresas públicas 
municipais, empresas 
privadas e estaciona-
mentos, de aviso dan-
do publicidade à lei que 
confere a este público 
atendimento preferencial 
nestes locais. A divulga-
ção deste direito é impres-
cindível para que tanto o 
público alvo quanto toda a 
população possa conhecer 
seus direitos e se cons-
cientizar sobre a doença.

Duas conquistas importantes para 
pacientes com Fibromialgia em Petrópolis

Já a segunda lei pro-
mulgada pela prefeitura 
dispensa a apresentação 
de laudo médico atuali-
zado para a renovação da 
carteirinha, fornecida gra-
tuitamente pela secretaria 
municipal de saúde.

“Estas duas conquis-
tas darão mais dignidade a 
esta parcela da população, 
agilizando o atendimento 
nos estabelecimentos co-
merciais, estacionamen-
tos e órgãos públicos, as-
sim como já acontece hoje 
com idosos, gestantes e 
pessoas com deficiên-

cia. A fibromialgia é uma 
doença reumatológica 
que afeta a musculatura 
e causa intensa dor no 
paciente. Esperamos com 
essas duas leis, promul-
gadas pelo prefeito Hingo 
Hammes, facilitar o dia 
a dia dessas pessoas”, 
disse o vereador Eduardo 
do Blog, que tem outros 
projetos voltados para a 
causa, como por exemplo 
o que que cria a cam-
panha "maio sem Dor", 
que torna este o mês de 
conscientização sobre a 
Fibromialgia. 

Como requisitar a 
carteirinha

os pacientes fibro-
miálgicos que quiserem 
ter acesso à carteirinha 
devem comparecer ao 
setor de protocolo da 
secretaria de saúde, no 
Centro Administrativo da 
Prefeitura, que fica na Ave-
nida Barão do Rio Branco 
para fazer a requisição da 
mesma. 

segundo a secretaria, 
é necessário o preenchi-
mento de um formulário 
e apresentação do docu-
mento de identidade com 
foto, comprovante de re-
sidência, duas fotos 3x4 e 
laudo médico comprovan-
do a fibromialgia. A car-
teira de identificação será 
entregue, gratuitamente, 
aos pacientes após cinco 
dias úteis, e terá validade 
de um ano, a contar da 
data de emissão, podendo 
ser prorrogada por igual 
período sucessivamente.

turistando conhecimento e guiando a história! Dom Abel Abay 
leva ao público todo o conhecimento histórico de petrópolis

imperial.
Com seis anos de 

idade dom Abel iniciou 
seu trabalho no mundo 
do turismo depois de ter 
acesso aos principais 
pontos turísticos de pe-
trópolis, como a Catedral 
são pedro de Alcântara, 
Casa de santos Dumont 
e muitos outros lugares 

encantadores. para o 
guia imperial, a histó-
ria da cidade de pedro 
ainda é desconhecida 
pela grande maioria dos 
próprios petropolitanos.

o apaixonado pelo 
mundo histórico ficou 
seis meses sem traba-
lhar durante a pandemia, 
mas encontrou no “pro-
blema” a “solução” de 
seguir ampliando seus 
conhecimentos e expan-
dindo os horizontes no 
universo histórico. nas 
horas aproveitou para 
visitar os locais da cida-
de e aprender ainda mais 
sobre o império.

Com a adaptação do 
“novo normal” e o iní-
cio do distanciamento 
social, Abel aproveitou 
para embarcar no cená-
rio digital, criando a pá-
gina “Dom Abel Abay” no 
Facebook que já alcan-

çou cinco mil seguido-
res, onde o público pode 
interagir diretamente 
com ele e embarcar nas 
descobertas, histórias, 
curiosidades e ainda 
desfrutar de um diário 
fotográfico.

Abay afirmou que 
tudo está interligado 
com a história do im-
pério e que seu papel 
como guia de turismo 
vai muito além de um 
passeio com visitantes: 
“não é só fazer turismo 
para o turista, temos 
que fazer turismo para 
conscientizar nós, mo-
radores de petrópolis 
sobre nossa história”, e 
ressaltou ainda: “quem 
sabe ensina, quem não 
sabe aprende, mas não 
quer dizer que quem está 
aprendendo não possa 
ensinar”, finalizou.

Vereador Eduardo do Blog assume luta pela causa

Chama aí! 
novo app de transporte 

em petrópolisDiVuLgAção
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n TERESÓPOLIS

Por Enzo Gabriel

A pista  de  skate 
Chorão – Charlie Brown 
Jr, na Avenida Alberta 
Lavinas, na Beira Rio, 
foi entregue totalmente 
revitalizada pela pre-
feitura de três Rios. o 
espaço voltado para 
o esporte promete fi-
car mais movimentado 
devido ao apelo decor-
rente do sucesso nas 
olímpiadas de tóquio, 
que contou com a boa 
participação de atletas 
brasileiros, principal-
mente Rayssa Leal, que 
se tornou a mais jovem 
medalhista brasileira na 
história da competição.

A revitalização da 
pista, que recebeu re-
paros estruturais no 
piso e reforma geral dos 
corrimãos de proteção, 
além de pintura, foi pro-
movida pela secretaria 
de Esportes e Lazer, em 
parceria com as secre-
tarias de meio Ambiente 
e obras, infraestrutura e 
Habitação.

Durante a inaugu-
ração, a Beira Rio ficou 
fechada para o lazer do 
trirriense e dos visitan-
tes. Após a inauguração, 
começaram as bate-
rias com a competição 
de skate nas catego-
rias iniciante, amador e 
feminino.

Por Enzo Gabriel

A prefeitura muni-
cipal de Areal, através 
da secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esportes 
e Eventos, realizou, no 
sábado (13), a cerimô-
nia de inauguração do 
Centro Esportivo CiA-
FEtE – Wanderlan Bit-
tencourt Brazil.

o centro esportivo 

Enzo Gabriel

teresópolis foi reco-
nhecida oficialmente pelo 
senado Federal como a 
Capital nacional do mon-
tanhismo. o projeto de 
lei de autoria do senador 
Romário foi aprovado por 
unanimidade em Brasília. 
A indicação segue agora 
para aprovação no Con-
gresso nacional para que 
o título seja atribuído ofi-
cialmente ao município.

A proposta enumera 
justificativas para Tere-
sópolis receber o títu-
lo de Capital nacional 
do montanhismo. “por 
suas belezas singula-
res e vistas exuberantes, 
teresópolis, uma cidade 
serrana do Estado do Rio 

Teresópolis é reconhecida oficialmente 
como Capital Nacional do Montanhismo

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 enxerga 
logo a diferença 
Eu sei até que tu não me 
quer na senzala 
mas nem em tua família, 
me convença 

que acharia natural eu 
ser o teu patrão
que em minha casa fosse 
tu a esfregar o chão 

E teus filhos brancos 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, tanta 
prece
Apaga da m
inha 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 Dia da Cultura, 5 de novembro 

Intensa  * por Catarina maul

de Janeiro, situada a 871 
metros do nível do mar, 
é o município mais alto 
do Estado, com altitude 
que chega a 2.263m no 
pico da pedra do sino, 
um dos principais pon-
tos turísticos da região. 
As montanhas são um 
atrativo conhecido pelos 

montanhistas e alpinistas 
de todo o mundo”, ressal-
ta o documento.

Além da pedra do 
sino, o Dedo de Deus 
também é uma montanha 
localizada em teresópo-
lis que ficou conhecida 
mundialmente. o formato 
vertical e a localização 

cênica fazem dela a mais 
famosa da região. Ela foi 
uma das grandes con-
quistas do alpinismo bra-
sileiro, no início do século 
passado. A montanha era 
cobiçada por vários alpi-
nistas estrangeiros que 
tentaram, sem sucesso, 
alcançar o cume desde 
o início do século XX, 
porém foi um grupo de 
moradores de teresópolis 
que conseguiu chegar ao 
topo em 1912 e colocar a 
bandeira brasileira no alto 
da pedra.

teresópolis tem a sede 
principal do parque nacio-
nal da serra dos Órgãos, 
que é um dos parques mais 
visitados do Brasil, sendo 
referência em preservação 
do meio ambiente.

Prefeitura de Areal inaugura novo Centro Esportivo CIAFETE
fica localizado no an-
tigo prédio do Colégio 
Cenecista machado de 
Assis e contará com 
aulas de capoeira, luta 
livre, jiu-jitsu, futsal, 
handebol, basquete, vô-
lei e danças criativas, 
folclóricas e jazz.

As atividades são 
realizadas de segunda 
a sexta-feira, das 8h 
às 22h.

n AREAL

n TRÊS RIOS

pista de skate Chorão 
Charlie Brown Jr, em três 

Rios, é reformadaDiVuLgAção

pREFEituRA DE tRês Rios

DiVuLgAção
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muito mais que uma 
crítica rasa, o filhinho da 
mamãe, carrega uma dor 
que sobrecarrega o seu 
sistema nervoso e a mus-
culatura como um todo.

normalmente eles são 
mais gordinhos, com um 
rosto infantil, esperando 
sempre que alguém ajude 
em suas demandas.

A ligação mãe e filho é 
tão simbiótica, que dificulta 
em muito a sua saída para 
o mundo, esse excesso de 
atenção que a mãe propor-
ciona vai muito além da 
fase oral, se prorroga pela 
vida adulta e essas crian-
ças, orais, ficam adultos 
que não sabe m exatamen-
te o que querem, apenas 
quEREm e o vazio que sen-
tem pode faze-los viciados 
em comida, drogas, jogos 
eletrônicos, pornografia, 
compras ou qualquer outra 
coisa em excesso.

Esse excesso de zelo, 
pode ser um empecilho 
para o “sair de casa” for-
mar sua própria família e 
se tornar emocionalmente 
independente. As aspas, 
em “sair de casa”, têm uma 
razão de ser. Espero que 
você  tenha  notado as as-

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 peso de ser o filhinho da mamãe
pas colocadas acima, é que 
a saída física da casa dos 
pais, pode não ser o sufi-
ciente para que um homem 
(ou mulher) esteja presente 
e se entregue na construção 
de sua própria família, são 
dependentes da opinião e 
da aprovação da sua mãe, 
colocando ela como sua 
‘Rainha’, (lemos isto nas 
redes sociais) portanto de-
vem ter todas as seus dese-
jos prontamente atendidos, 
em troca a Rainha lhe pro-
tege, dirige, defende, cuida 
e o alimenta. Os filhinhos 
da mamãe seriam pessoas 
com um grande emaranha-
mento com a genitora e este 
vínculo muito deixou de ser 
saudável, dificultando-lhe a 
real saída e construção de 
seu próprio lar.

os cartoons retrataram 
esse oral na figura do Jo-
hnny Bravo, um louro mus-
culoso, egocêntrico e vaido-
so. Ele sempre usa óculos 
escuros (mesmo de noite), 
e as vezes, outro óculos 
escuro por baixo, camiseta 
... com mentalidade de um 
garoto de 6 anos, ele vive 
dependendo emocional-
mente da sua mãe, Bunny 
Bravo, e sempre a coloca 

em primeiro lugar embora 
possa se relacionar com 
várias mulheres, tem menos 
simpatia por elas e dificul-
dade em compreendê-las. 

Agora imaginemos, 
quando esse perfil de ca-
ráter se casa com uma 
“filhinha do papai” – aquela 
que ainda não renunciou ao 
pai e não retornou à esfera 
da mãe o quadro que se 
descortina demonstra – o 
homem frequentemente 
busca uma substituta para 
a mãe. Da mesma forma, 
ela encontra no marido um 
substituto inferior ao seu 
pai, mesmo que só em seu 
imaginário. Como um rela-
cionamento assim pode ter 
sucesso?

E as doenças se acu-
mulam nesse sistema, o 
traço oral deles está abso-
lutamente sobrecarregado 
e com dificuldades no trato 
digestivo, tendo problemas 
constantes no controle do 
peso e com dificuldades 
no sistema fascial, tensões 
emocionais e dores são fre-
quentes, e as mães sempre 
acionadas para cuidar. 

os pais destas pes-
soas se tornam os me-

diadores de conflitos. se 
não bastasse,  quando 
as coisas entre o casal 
começa a melhorar e o 
papel de mediação não é 
necessário, ouvimos a mãe 
deles cobrando atenção e 
frases como “te dei a vida, 
cuidei de você, agora é a 
sua vez de cuidar de mim, 
essa moça não te conhece 
como eu” são frequentes. 
Já a mulher filhinha do pa-
pai sempre conta tudo que 
acontece pra sua família, 
buscando ser a vítima e 
continuar dependente da 
família, vive comparando 
o marido ao pai, e as desa-
venças na relação esposa e 
sogra sempre acontecem. 

Há uma resistência em 
ser sogra e não deixam os 
seu filhos voarem, ao con-
trário, sempre estão presen-
te em qualquer dificuldade 
do casal. nesse quadro se 
questionamos o que os 
levaram ao casamento, por 
exemplo, a resposta sempre 
tem cuidado como um dos 
itens. As consequências e 
possibilidade real é vermos 
um marido dividido entre 
a esposa e a mãe, dor na 
lombar é uma constante e 
alguns episódios de depres-

são, ansiedade farão parte 
deste individuo autossabo-
tando a relação em busca 
de uma justificativa para, 
finalmente, “voltar para a 
casa”. 

na mulher, vemos, fre-
quentemente, a ausência 
do desejo de ser mãe, por 
entender que o filho po-
deria ser empecilho para 
ser cuidada e continuar 
dependente da família de 
origem, esperando ser ela 
a mãe da mãe. Esta recusa 
de viver o futuro estan-
do presa em um passado, 
faz com que, se por acaso 
existe filhos, a avó sempre 
é acionada para cuidar. Em 
uma tentativa de continuar 
o vínculo com esse passa-
do, criticam a sua própria 
criação e exigem mudanças 
no comportamento da avó 
em relação aos netos, como 
uma forma de mostrar o 
quanto a educação que 
recebeu os feriram. 

Crescer dói e todos 
precisamos seguir nesse 
passo, é natural e saudável. 
uma dica que dou sempre 
aos meus clientes é que 
parem de comparar sua 
mulher à sua mãe, quando 
você as compara você está 

dizendo que quer uma 
relação maternal e não 
de adultos que querem 
constituir família.

Você mulher, pare de 
contar tudo pra sua mãe, 
de colocar a sua relação 
mãe e filha como priori-
dade em detrimento da 
relação adulta homem 
e mulher, entendam-se 
como adultos e o ninho 
materno não cabe mais 
vocês. Relações saudá-
veis precisam ter ordem e 
consciência.

CLÁUDIO CASTRO X MARCELO FREIXO 
Com a decisão do superior tribunal de Justiça que 

anulou a sentença responsável por suspender os direitos 
políticos de Rubens Bomtempo (psB), impedindo-o de 
assumir a prefeitura de petrópolis, o deputado federal 
marcelo Freixo (psB), pode ganhar um importante aliado 
na briga pelo palácio guanabara. A decisão do tribunal 
superior Eleitoral pode mudar os rumos da Cidade impe-
rial e das eleições estaduais na serra do RJ. 

HINGO HAMMES X RUBENS BOMTEMPO 
E o prefeito Hingo Hammes, cabo eleitoral declarado 

de Cláudio Castro em 2024, se perder a cadeira, terá uma 
missão ainda mais difícil que reeleger o governador: Es-
colher quais nomes voltam para o palácio amarelo, onde 
o interino ainda é o presidente de fato e de direito. será 
algo tão complexo quanto abrigar a população de são 
paulo em nossa pequena vizinha, Areal. 

QUEM VAI PULAR DO BARCO PRIMEIRO? 
Estão abertas as apostas! quem serão os pri-

meiros vereadores a procurar Bomtempo para uma 
composição, caso a Justiça determine a sua volta? 
tem vereador que teve três prefeitos entre a eleição 
e o primeiro natal como parlamentar.

QUEM PEDIU A
 CABEÇA DO HOMEM, 

GENTE? 
E olha só a saia justa 

do grupo de vereadores 
que pediu que a Câma-
ra votasse as contas de 
Bomtempo acreditando 
que uma possível derrota 
tiraria o homem do páreo, 
na época então fragilizado 
politicamente. quem está 
com a mão amarela?

MÁGOA: QUEM BATE 
ESQUECE! 

E por falar nisso quem 
andou “descendo o por-
rete” em Bomtempo com 
essa história das contas 
já começa a aliviar o dis-
curso. mas Bomtempo, um 
poço de mágoas, dizem os 
amigos, não vai esquecer 
mesmo. ih... 

REI POSTO... 
ter um projeto político para 2024 seria uma boa opção para o prefeito interino, caso 

Bomtempo volte, sei lá... afinal, Fred Procópio, seu fiel escudeiro, também perderia a 
cadeira de presidente interino da Câmara de Vereadores, maurinho Branco, suplente de 
Hingo Hammes, perderia o mandato, e muitos vereadores devem perder espaço para 
abrigar o exército hoje na prefeitura. perspectiva de poder nesses casos costuma ajudar. 

QUEM MAIS PERDE PODER? 
partidos de direita como psL e Republicanos, com a volta de Bomtempo, devem 

perder espaço. Cabo eleitoral declarado de Lula e Freixo, Bomtempo não deve alinhar 
com Bolsonaristas no primeiro escalão. por tradição, caso a Justiça devolva seu quarto 
mandato, Bomtempo terá uma base sólida na Câmara e uns 4 ou 5 podem gritar na 
oposição. quem conhece, sabe... ele nem tchum! 

HINGO DEPUTADO
Caso perca  a  cade i-

ra, uma possibilidade hoje 
muuuuuuito real, Hingo Ham-
mes terá como opção dispu-
tar uma cadeira em Brasília 
ou na Alerj. seu bom relacio-
namento com o governador 
e os contatos que fez neste 
um ano como prefeito, sendo 
querido, tem boas chances. 

DiVuLgAção
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Por Gabriel Barbosa

Lembra daquele per-
sonagem que marcou sua 
infância? o conceito de 
ilustração “ArtDelight" va-
loriza os personagens que 
marcaram a infância de 
muita gente e tenta levar 
a alegria para quem apre-
cia a arte dos desenhos. 
Resumindo, "ArtDelight" 
significa Arte Alegre.

A ilustradora petro-
politana Letícia machado 
se inspira em histórias 
em quadrinhos, como da 
marvel e da DC Comics, 
por exemplo, e mangás 
famosos como Dragon 
Ball, naruto, entre outros, 
para criar seus desenhos. 
Ela é referência neste tipo 
de arte no país.

Letícia se utiliza do 

Ilustradora petropolitana é referência 
brasileira no conceito "ArtDelight"

conceito de "ArtDelight" 
para dar significado ao 
seu trabalho, utilizando 
cores vivas e personagens 
conhecidos. Ela se dedica 
exclusivamente para o 
trabalho com ilustrações e 
conta que começou a de-
senhar muito nova, ainda 
com três anos de idade.

"Desenho desde os 3 
anos de idade, minha mãe 
trabalhava muito para 
criar seus filhos sozinha, 
chegava em casa e eu 
estava sempre chorando. 
um dia, ela viu um ma-
terial, comprou e levou 
para me animar, foi amor 
a primeira vista, eu ficava 
direto desenhando e isso 
me fez muito bem, então 
tive o sonho de seguir 
esta carreira, mas só ti-
nha o apoio dela. Fiz o 

curso de professora, me 
formei, mas não consegui 
emprego, e isso me fez ter 
coragem de largar tudo e 
correr atrás do meu so-
nho", relatou Letícia.

A artista falou sobre 
seus sonhos e referências. 
“Comecei a trabalhar em 
2018, quando conheci 
outro desenhista de petró-
polis, Heraldo Wilson, que 
me fez de sua aprendiz, 
hoje estudo com ele e tra-
balho muito para ser uma 
grande artista reconheci-
da e abrir o meu estúdio 
em petrópolis, para dar 
oportunidade à outras 
pessoas", contou Letícia.

A ilustradora ain-
da conta que tem como 
maior inspiração o de-
senhista estadunidense 
Alex Ross, conhecido por 

obras como: o Reino do 
Amanhã; marvels; terra 
X; Justiça; superman: paz 
na terra. "minha maior 
inspiração é o Alex Ross, 
ninguém apoiava ele, mas 
isso não o fez desistir e 
hoje ele é considerado o 
maior do mundo. A força 
e a garra dele pra correr 
atrás do seu sonho são 
grandes inspirações para 
mim", declarou. A artista 
fez ainda, um panorama 
da cultura geek em pe-
trópolis. "A cultura geek 
vem crescendo em pe-
trópolis sim, mais devagar 
do que eu gostaria, mas 
sim, novos eventos estão 
surgindo e isso é ótimo, 
eu vejo pessoas criarem 
eventos, realmente dando 
duro para que essa cul-
tura tenha cada vez mais 

espaço e que as pessoas 
possam nos conhecer", 
finalizou.

Você pode acompa-

nhar o trabalho da ilustra-
dora através de sua conta 
no instagram: @artdelight.
leticia.machado.

Consolidada na cena 
literária, a LER – o Festival 
do Leitor chega à sua 4ª 
edição e percorre todo o 
estado do Rio de Janeiro 
com o Circuito LER pARA 
VA-LER, se firmando como 
o maior evento literário 
do país. sempre com a 
missão de democratizar 
a literatura para todos os 
públicos e gerações, a LER 
é um encontro sobre livros e 
ideias em que cada visitan-
te se sente parte integrante 
dessa experiência. “o Cir-
cuito LER pARA VA-LER é 
grandioso, com ênfase na 
questão da cultura, da leitu-
ra, dos livros e contato com 

Circuito LER para VA-LER percorre o interior do Rio de Janeiro

ANUNCIE AQUI

(24) 99300-8000

autores. É um evento de 
extrema importância para 
nossa rede de ensino nesse 
momento pós-pandemia, 
quando os alunos retornam 
as aulas presenciais. Essa 
parceria que se inicia é 
importante não só para os 
professores e alunos, mas 
também para a Educação 
do Estado do Rio de Ja-
neiro”, diz Alexandre Valle, 
secretário de Educação 
Estado do Rio de Janeiro.

o Circuito abraça as 
14 regiões do estado, 
ampliando fortemente o 
acesso às atividades mul-
ticulturais e investe na 
formação de novos leito-

res, sobretudo crianças, 
adolescentes e jovens e 
valorizando alunos e pro-
fessores fluminenses. são 
14 regiões contempladas, 
92 municípios envolvidos, 
durante 8 dias de eventos 
que focam em milhares 
de jovens e crianças do 

ensino médio, fundamental 
e básico, além de educado-
res e mediadores de leitura.

o objetivo da LER é 
transformar cada local 
em que passa em uma 
Vila Literária e Cultural. o 
Circuito LER pARA VALER 
é inclusivo, abrangente, 

democrático e oferece ao 
público uma programação 
multicultural reunindo au-
tores e artistas em torno 
da paixão transformadora 
da literatura. É o primeiro 
festival que contempla 
todo o estado, da região 
metropolitana ao interior.

o Circuito LER pARA 
VA-LER começou o seu 
roteiro em petrópolis, no 
dia 13 de novembro, com 
uma série de oficinas, de-
bates, saraus, contações 
de histórias, teatro e ativi-
dades multiculturais. serão 
oito dias de programação 
intensa e multidisciplinar 
em cada cidade. Encontros 

entre diferentes autores 
e profissionais de áreas 
diversas como a da justiça, 
psicanálise, astronomia, 
entre outros. nomes da 
cena nacional participaram, 
como Eduardo Bueno, mary 
Del priore, Jessé Andarilho, 
Eliana Alves Cruz, João 
Barone, Adriana Falcão, Luly 
trigo, Braulio tavares, Clara 
Alves, entre outros.

o evento em petrópolis 
acontece do dia 13 a 20 de 
novembro, em itaipava, no 
parque municipal, das 9h 
às 20h. Após isso, o cir-
cuito vai para são gonçalo, 
onde irá ficar de 4 a 11 de 
dezembro.

AsCmom / pmp

REpRoDução / instAgRAm
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A guarda muni-
cipal ou guarda Ci-
vil municipal é uma 
instituição pública, 
de caráter civil, uni-
formizada que tem a 
função de proteção 
municipal preventi-
va, ressalvadas as 
competênc ias  da 
união, dos Estados 
e do Distrito Federal. 
A atuação da gCm é 
baseada nos princí-
pios da proteção dos 
direitos humanos 
fundamentais ,  do 
exercício da cidada-
nia e das liberdades 
públicas, preserva-
ção da vida e dimi-
nuição de perdas 
por meio de patru-
lhamento preventivo 
e uso progressivo 
da força. Em Areal a 
gCm vem desempe-
nhando um grande 
papel de protago-
nismo no dia a dia 
dos cidadãos, mui-
to graças ao novo 
Comandante Ageu 
gorges gotardo, efe-
tivado no cargo em 
05 de julho deste 
ano, além dos seus 
subcomandantes 
gleison e marco An-
tônio. Desde que as-
sumiu o Comando da 
gCm de Areal, o Co-
mandante Ageu vem 
proporcionando inú-

cipal responsável a 
magistrada Elen de 
Freitas, uma pessoa 
sensível a temas 
desta natureza.

 o projeto tra-
b a l h a  d e  f o r m a 
assistencial e em 
rede nos casos de 
violência contra a 
mulher no âmbito 
domést ico.  inte-
grado ao progra-
ma, está o projeto 
guardiões da Vida, 
patrulha maria da 
penha, que foi de-
s e n v o l v i d o  p e l o 
38º  Bata lhão de 
polícia militar, de 
três Rios, e possui 
papel de fiscalizar 
as medidas pro-
tetivas e tomar as 
medidas cabíveis, 
bem como traba-
lhar com orientação 
às vítimas de vio-
lência doméstica. 
tal  programa foi 
destaque no Estado 
do Rio de Janeiro, 

meros cursos, espe-
cializações e maior 
atuação dos agentes 
com os aconteci-
mentos da cidade. 
A primeira ação do 
comandante foram 
os treinos de artes 
marciais com defesa 
pessoal, em seguida 
cursos diversos para 
aprimoramento pro-
fissional e pessoal, 
participação de sim-
pósios, engajamento 
em diversas causas 
sociais, em especial 
aquelas ligadas à Lei 
maria da penha. no 
início deste mês os 
agentes da gCm de 
Areal participaram 
de uma capacita-
ção da Lei maria da 
penha através do 
programa Flor de Ló-
tus. Esse programa 
foi criado pela Co-
marca de três Rios 
através da Vara de 
Violência Domésti-
ca, tendo como prin-

sendo estendido para 
outros batalhões. no 
município de Areal foi 
aprovado e encontra-
-se em período de 
regulamentação o 
projeto "Ronda maria 
da penha" que tam-
bém irá fazer parte 
do programa Flor de 
Lótus, composto por 
uma equipe de dois 
agentes, sendo um 
casal por dia, duran-
te 24 horas, todos 
os dias da semana, 
fiscalizando as medi-
das protetivas, orien-
tando e intervindo 
quando necessário.

A  C a p a c i t a ç ã o 
fora ministrada pela 
titular do Juizado 
de Violência Domés-
t ica de três Rios , 
Dra Elen de Freitas e 
demais membros do 
projeto. 

. 
 * Fabiano Quixaba, 

Advogado, Radialis-
ta e Comunicador

Falando de Areal * por Fabiano quixaba

 Por Enzo Gabriel
 
A  R e d e o r t o , 

rede  de  c l ín icas 
odontológicas pre-
sente em 18 es-
tados e no Distri-

to Federal prevê a 
contratação de 400 
novos funcionários 
em suas cl ínicas 
espalhadas  pe lo 
Brasil, de novembro 
de 2021 a abril de 

2022, como parte 
do plano de expan-
são,  que prevê a 
abertura de mais 
de 40 clínicas no 
período.

As vagas são 

para dentistas, au-
xi l iares adminis-
trativos, recepcio-
nistas e AsB/tsB 
(técnicas de saúde 
Bucal) para todas 
as novas unidades 

da rede. os inte-
ressados devem se 
cadastrar no por-
tal da franqueado-
ra no site https://
redeorto.com.br/
trabalhe-conosco/.

Redeorto deve 
contratar 400 novos 

funcionários nos 
próximos cinco meses

guARDA CiViL muniCipAL DE AREAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 
petrópolis (RJ), 19 de novembro de 2021. Eu, DioVAnni gonçALVEs 

DE sousA, membro da Comissão de Fundação, convoco os moradores 
do município, para uma assembleia geral onde será tratado da consti-
tuição de uma AssoCiAção ComunitÁRiA, tendo a seguinte pauta: 1) 
Apresentação e Aprovação da denominação, endereço sede e do Estatuto 
social; e, 2) Eleição e posse da primeira Diretoria da Associação. Local: 
Alameda João Câmara, nº. 119 Cs C sn, Bairro posse, CEp 25770-240/
pEtRÓpoLis/RJ Data: 29/11/2021. Horário: primeira Convocação: 19h. 
segunda Convocação: 19h30min.
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DiVuLgAção/sERRAno FC

Por Enzo Gabriel

o serrano encerrou sua 
participação na série B1 
do Campeonato Carioca 
na quarta-feira (17) ao 
derrotar a equipe do Ca-
rapebus no Estádio Atílio 

marotti.
o Leão da serra entrou 
em campo já sem chan-
ces de classificação na 
taça Waldir Amaral, mas 
se empenhou para vencer 
frente à sua torcida. 
Aos 35 minutos do pri-

meiro tempo, peterson 
marcou, de cabeça, o pri-
meiro gol do serrano. no 
segundo tempo, o placar 
foi ampliado com um gol 
contra do Carapebus, após 
o serrano acertar a trave 
da equipe adversária.

 Apesar da vitória, o Leão 
da serra já não tinha 
chances matemáticas 
de classificação para 
as semifinais do turno, 
adiando assim, o sonho 
da série A2 para a próxi-
ma temporada.

Serrano encerra participação na 
Série  B1 do Campeonato Carioca

Por Enzo Gabriel

A Conmebol de-
cidiu suspender por 
tempo indetermina-
do o árbitro uruguaio 
Andrés Cunha e o 
assistente de vídeo 
Esteban Ostojich 
que trabalharam no 
empate por 0 a 0 
entre Argentina e 

Brasil, em San Juan.
A suspensão se 

deu pelo fato da 
entidade do futebol 
sul-americano ter 
considerado que 
houve "erro gra-
ve" pela não pu-
nição do zagueiro 
Otamendi ao atingir 
o ponta brasileiro 
Raphinha com uma 

cotovelada, ainda 
no primeiro tempo 
do jogo. O árbitro 
da partida não mar-
cou falta no lance e 
na revisão, Ostojich 
considerou o lance 
faltoso, mas apenas 
para cartão amare-
lo, pela "intensidade 
média do golpe.

O anúncio por 

parte da confedera-
ção ocorreu pouco 
depois da divulga-
ção do vídeo com o 
áudio da atuação do 
VAR no lance. A Con-
federação Brasileira 
de Futebol (CBF) já 
havia prometido fa-
zer uma representa-
ção oficial contra o 
árbitro.

Árbitros de campo e do VAR são 
suspensos após erro em duelo entre 

Brasil e Argentina


