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EDITORIAL

Richard Stoltzenburg 

AS PESSOAS Já FORAM 
MAIS PACIENTES...

a cada dia que 
passa, a tecnologia 
se torna cada vez 
mais eficiente e veloz. 
com isso, é necessá-
rio refletir e pensar a 
respeito dos relacio-
namentos com má-
quinas e pessoas. a 
instantaneidade dos 
resultados e buscas 
na internet, a veloci-
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dade dos downloads, 
dos cliques nos tele-
fones e processadores 
ultrarrápidos, torna os 
seres humanos cada 
vez mais ansiosos. 

exemplos comuns 
como uma conversa 
no Whatsapp que não 
é respondida na hora, 
uma página que não 
carrega ou filas nos 

bancos, atendimen-
tos em restaurantes, 
dentre outros serviços, 
deixam as pessoas 
irritadas, impacientes 
e criam até discussões 
por coisas relativa-
mente simples. 

um passado não 
tão distante...

para pessoas co-
muns, internet discada 
era algo comum há 
10 anos, nada veloz e 
demorava até mesmo 
para conectar. Hoje, 5 

segundos é uma eter-
nidade para o mundo 
da internet. Mas o que 
essa situação interfere 
nos relacionamentos 
interpessoais? pela 
rotina, muitas vezes se 
esquece que pessoas 
não são máquinas, 
então, não se pode 
tratar e cobrar, seja um 
serviço ou uma res-
posta, na velocidade 
da “internet”. 

além disso, essa 
velocidade e respostas 

cada vez mais rápidas 
através das tecnolo-
gias atrela a algo pior: 
a ansiedade. Doença 
séria, que pode levar 
a casos mais graves 
como depressão. a 
ansiedade pelas res-
postas, pelo corpo es-
cultural, pelo sucesso 
na carreira cria uma 
pressão desneces-
sária na busca pelos 
objetivos. Deixo a re-
flexão e faço a seguin-
te pergunta: a internet 

Pop Fun * por edgar Borges 

após todos os even-
tos que se desenrolaram 
na esteira de vingadores 
ultimato, vimos o desfe-
cho, mas também, novas 
jornadas se desenhando 
no horizonte para perso-
nagens como: Feiticeira 
escarlate e visão, Fal-
cão e Soldado invernal, 
e, mesmo até numa linha 
temporal diferente que há 
de se cruzar com a atual, 
desenhada pela Marvel 
(pode anotar e me co-
brar posteriormente), loki. 
Faltava, porém, algo à 
altura de um dos 6 vinga-
dores originais: o gavião 

Gavião Arqueiro, o mais humano dos Vingadores (e o mais injustiçado)
arqueiro. Faltava, pois 
com uma estreia dupla no 
dia de hoje, veremos que 
as consequências dos 
atos de clint Barton (Jere-
my renner), o colocam em 
rota de colisão com sua 
maior e mais imprudente 
fã; Kate Bishop (Hailee 
Steinfeld).

Diferente da canção 
entoada pelo Sr. abra-
vanel, aqui ninguém sai 
cantando e rodando, mas 
sim, correndo e saltando. 
gavião arqueiro, como 
mais uma das séries ur-
banas da Marvel no Disney 
plus, traz consigo, um 

ritmo previamente visto 
em diversas produções 
do gênero policial, com 
um protagonista mais 
maduro, perturbado por 
seu passado, precisando 
conviver e aceitar as diver-
gências de ter ao seu lado, 
uma aprendiz igualmente 
imprudente e audacio-
sa, mas de bom coração. 
Química perfeita para uma 
fórmula de sucesso.

os 6 episódios da 
produção, que se passa 
às vésperas do Natal, 
trazem além de seus pro-
tagonistas, outros per-
sonagens, que ganharão 

seu coração. Não; não 
estou insinuando que o 
cãozinho lucky seja um 
destes. estou dizendo, na 
verdade.

embora a estreia seja 
em dose dupla, cada um 
dos episódios parece ter 
personalidade própria, um 
deles, sendo empolgante 
demais, e o outro, monó-
tono e indeciso. Nesse 
momento, a introdução do 
núcleo familiar destoa do 
rumo um pouco. Todavia, 
as boas coreografias nas 
cenas de combate e per-
seguições disfarçam bem 
os impasses citados.

tem te tornado uma 
pessoa mais ansiosa? 
Se sim, reveja certos 
conceitos para o bem 
da sua saúde.

reproDução
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Richard Stoltzenburg 

p a t r í c i a  r a m i ro , 
dona do restaurante 
Kidelícia, decidiu au-
mentar seu negócio du-
rante a pandemia da 
covid-19. o restaurante 
criado em abril de 2018, 
surgiu por conta da irmã 
da proprietária e hoje se 
consolida em petrópo-
lis: “Minha irmã tinha 
uma loja de celular e 
estava sem fornecedor 
de quentinhas, então 
surgiu a ideia de come-
çar a fazer pra ela. com 

o tempo, os comércios 
ao redor começaram a 
fazer pedidos também”. 

o nome Kidel icia 
surgiu por conta dos 
elogios aos pratos e foi 
se tornando ainda mais 
conhecido na cidade, 
até, após dois anos, co-
meçar a realizar aten-
dimentos presenciais 
no bairro Siméria. “Foi 
um trocadilho, como os 
clientes diziam que a 
comida era uma delícia, 
escolhi o nome Kideli-
cia Quentinhas”, afirma 
patrícia. 

apesar da pande-
mia, patrícia se manteve 
firme e mesmo com as 
dificuldades impostas 
pela covid-19, ampliou 
o serviço, utilizando, 
inclusive, equipamentos 
da própria casa: “Foi 
desafiador, mas agarrei 
com toda a força e ma-
terial que tinha no mo-
mento. usei meu fogão 
e utensílios da minha 
casa mesmo. No início 
vendia oito quentinhas 
e ficava muito feliz. Na 
pandemia, fizemos di-
versas propagandas e 

muitos clientes, que es-
tavam de home office, 
realizavam pedidos”.

após esses anos de 
muito esforço, patrícia 
comenta que recebe 
mais de 100 pedidos por 
dia. “É maravilhoso ser 
reconhecida e receber 
vários elogios. Me sinto 
grata à Deus por tudo”, 
finaliza a proprietária. 
o restaurante fica lo-
calizado na rua Manoel 
Francisco de paula, lote 
91, no bairro Siméria e 
funciona de segunda a 
sábado, das 11h às 15h.

Vitor Claveland: um legado de fé
Alessandro Marques

O líder do MEV- Ministério Encontro 
de Vida, Pastor Vitor Claveland, que mor-
reu aos 55 anos no dia 21 de novembro, 
após sofrer um acidente doméstico no 
dia 18 de novembro, deixou um legado 
de amor intenso ao servir a comunidade 
de Petrópolis com palavras de motiva-
ção e conforto aos cidadãos da Cidade 
Imperial.

Vitor esteve por seis anos à frente do 
MEV, igreja fundada com o propósito de 
mudar as coisas, de tornar a vida mais 
humana e prazerosa. Uma igreja inspi-
radora, simples, feita de gente simples.

“Meu pai estava bastante cansado, 
queria se despir dos cargos, se tornar 
mais humano, comum, queria viver no-
vas experiências, descobrir que o mundo 
era maior que o seu mundo”, disse Filipe 
Claveland, filho do pastor em uma entre-
vista exclusiva ao jornal Giro.

“Meu pai possuía uma mente bri-
lhante e o dom da comunicação, sempre 
estudando muito tirava lições incríveis 
de cada texto e suas características 
principais que o fizeram ser quem era, 
chamavam a atenção das pessoas: con-
seguia transmitir a palavra de Deus de 
maneira descomplicada, acessível, sem 
o jargão “crentês”, e de uma maneira leve 
onde todos entendiam, dos mais simples 
aos mais sofisticados, todos se sentiam 
atraídos a conhecer este Deus acessível”, 
enfatizou Filipe.

Pr. Vitor Claveland iniciou sua trajetó-
ria aos 14 anos de idade quando recebeu 
seu chamado pastoral, uma profecia 
dizendo que a partir daquele momento 
Deus estava colocando em suas mãos um 
cajado e uma espada, símbolos da condu-
ção de um rebanho e da palavra de Deus.

Desde então, toda a construção 
da sua história, onde se desenvolveu, 
cresceu e teve suas primeiras expe-
riências, começou a compartilhar a 
palavra e teve seu primeiro contato com 
o pastoreio e a condução de uma igre-
ja se deu através da Igreja Metodista 
Wesleyana Central de Petrópolis, onde 
trabalhou e serviu intensamente até o 
ano de 2014/15.

O ponto de virada se deu, quando de-
cidiu buscar novos ares, renovar a mente 
e o entendimento das coisas. No ano de 
2015, em meio a um momento turbulen-
to, precisou recomeçar sua história com 
a família e com Deus, dando nascimento 
ao MEV - Ministério Encontro de Vida, 
uma extensão do programa de televisão 
“Encontro de Vida”, exibido no canal 10, 
Rede Petrópolis de Televisão, apresenta-
da por dez anos ininterruptos.

“Ele trazia uma palavra de motivação 
e conforto aos cidadãos de nossa cida-
de”, disse Filipe.

Fruto de suas ideias, o MEV se tornou 
uma igreja inspiradora, que sente as do-
res do mundo, mas que também sabe se 
alegrar e gostar de coisas boas.

“Ela tem sua base no relacionamento 

com Deus sem o peso da religiosi-
dade, que ama e serve as pessoas, 
que crê em Jesus e no evangelho 
da Graça, que busca qualidade nas 
coisas que faz, pois acredita que os 
meios e recursos de comunicação dis-
poníveis, são ferramentas para alcan-
çar novas pessoas e compartilhar do 
amor de Jesus, uma igreja relevante 
pra sociedade e para seus mem-
bros, uma porta aberta, enquanto 
todas as outras estão fechadas, 
uma igreja que não aponta o 
dedo para suas falhas, mas 
reconhece que todos somos 
pecadores, e precisamos da 
oportunidade e de um lugar 
para recomeçar sempre”, 
endossa Filipe Claveland 
ao explicar sobre o pre-
cioso legado do seu pai. 

“Isso somos nós, 
o MEV, Lugar de Re-
começo”, finalizou.

Vitor Amorim 
Claveland Jr. era ca-
sado com Luciane 
Dimas Claveland com 
quem teve um filho, 
Filipe Dimas Clave-
land. Além de Pastor, 
era advogado e Pós-
-graduado em Gestão 
de Pessoas na Fun-
dação Getúlio Vargas 
– FGV.

Sem medo de assumir riscos, empreendedora amplia restaurante em meio à pandemia
Divulgação
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n TERESÓPOLIS

n AREAL n TRÊS RIOS

a prefeitura Muni-
cipal de areal e o go-
verno do estado do rio 
de Janeiro realizaram a 
cerimônia de lançamento 
da pedra Fundamental 
da obra do conjunto Ha-
bitacional granja Disco.

a retomada da obra 

das casas populares 
representa esperança 
para as 153 famílias que 
esperam a entrega das 
chaves há mais de 10 
anos. a obra, que deve 
ser concluída em 180 
dias, contempla a cons-
trução da estação de 

esgoto, reservatório de 
água, infraestrutura, me-
lhoria e pavimentação do 
acesso do conjunto.

Na cerimônia, tam-
bém foram assinados os 
termos de compromisso 
entre as instituições para 
a construção da primeira 

vila olímpica da cidade, 
que deve ser instalada em 
um espaço próximo à en-
trada do município e a cria-
ção do primeiro museu de 
história do município, com 
a revitalização da antiga 
estação Ferroviária, onde 
será a sede do museu.

Enzo Gabriel

uma das prioridades 
em Três rios tem sido 
manter o bom estado 
de conservação das es-
tradas vicinais. Desde 
o início de novembro, a 
Subprefeitura de Bem-
posta tem trabalhado na 
manutenção e recupera-
ção de alguns locais do 
distrito, buscando maior 
comodidade, trafegabili-
dade e mobilidade com 
segurança, evitando 
problemas no desloca-
mento do cidadão.

além das ativida-

des de pavimentação, 
o distrito de Bemposta 
também está recebendo 
ações constantes de 
limpeza, como capina, 
poda, pintura, varrição e 
outras atividades.

Bemposta, nos úl-
timos meses, recebeu 
atenção especial, com 
uma série de vias asfal-
tadas, por meio do pro-
grama “asfalto no Bair-
ro”, e foi contemplado 
com uma nova estação 
de tratamento de água, 
garantindo melhoria na 
qualidade de vida da 
população.

Balões vermelhos com sementes 
e plantio de mudas em escolas 

anunciam o lançamento do 
programa “Terê Tão Bela”

Enzo Gabriel

o canteiro central 
da reta de Teresópolis 
amanheceu repleto de 
balões vermelhos com 
papel semente de mar-
garidas. a proposta é 
que as pessoas levem 
os balões para casa, 
piquem o papel em ter-
ra fértil e reguem, para 
florir vasos e jardins. a 
ação faz parte do proje-
to “Florir Teresópolis”, 

um dos eixos do pro-
grama “Terê Tão Bela”.

outra atividade do 
“F lo r i r  Te re só p o l is ” 
realizada ao longo do 
dia, também em refe-
rência ao lançamento 
do “Terê Tão Bela”, foi 
o  p lant io  de  mudas 
de flores mobilizando 
alunos de três escolas 
municipais: Sakurá, na 
ermitage, anna Barbo-
sa Moreira, no Jardim 
Féo,  e profº amaury 

amaral dos Santos, na 
Fonte Santa.

o programa alinha 
uma série de interven-
ções urbanas estra-
tégicas para revitali-
zar praças, jardins e 
espaços públicos e o 
mobiliário urbano, para 
que ofereçam mais be-
leza, segurança, aces-
sibilidade, conforto e 
qual idade de v ida a 
moradores e visitantes 
do município. 

Areal realiza cerimônia de lançamento 
da Pedra Fundamental do Granja Disco

Bemposta recebe 
trabalho de manutenção 

de vias no distrito

aScoM preFeiTura

Divulgação
Divulgação
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FALTA COMUNICAÇÃO 
Seguindo os passos do antecessor, Bernardo rossi, 

o prefeito interino Hingo Hammes também sofre dificul-
dades para divulgar ações do governo de forma simples, 
clara e direta. Querem alguns exemplos? reduziu a tarifa 
do transporte, apanhou! resolveu a crise de iluminação 
pública, apanhou! conseguiu apresentar o Natal imperial 
com parcerias importantes, como Sesc, bancando boa 
parte. adivinhem? apanhou!  

ÂNGULO 
Algumas coisas, por mais boa vontade que 

um político possa ter, precisam ter o ângulo certo 
trabalhado na opinião pública. querem exem-
plos? Na redução da passagem, o subsídio de 
R$ 700 mil fez parte de um acordo judicial que o 
Ministério Público acompanhou. Mas isso chegou 
à população? Claro que não! Alguém lembra que 
a cidade ficou meses sem manutenção de ilumi-
nação pública? Pois é, o novo contrato garantiu 
economia de 30% aos cofres públicos, em relação 
ao contrato anterior. Mas isso ganhou destaque? 
Claro que não! Basta perguntar nas ruas ou nas 
redes sociais. E o Natal Imperial, com expec-
tativa para receber 400 mil visitantes? Alguém 
viu o governo focado em números de empregos 
gerados? Em reaquecimento da economia? Nas 
famílias que podem ter um Natal mais digno, com 
comida na mesa devido às oportunidades gera-
das? Pois é, questão de ângulo e olhar político 
na comunicação. 

 BACANA 
Querido entre os vereadores, o também parlamentar e prefeito interino Hingo Hammes terá grande dificuldade para 

manter aliados, caso a Justiça determine que rubens Bomtempo assuma a cadeira. Será complicado manter as boas 
relações na hora de abrir espaço para o time HH no palácio amarelo. Simplesmente vai faltar espaço. literalmente! 

PERSPECTIVA I
Só de aumentar suas chances de vitória nos Tribunais, o deputado rubens Bomtempo (pSB), possível prefeito, 

perdeu a paz. almoça três vezes por dia, cafés são entre três e cinco, e o telefone só não toca mais que o sinal de 
mensagens do Whatsapp. 

PERSPECTIVA II
e Bomtempo ainda nem sabe se vai voltar e já recebeu recadinho perfumado de vereador oferecendo serviços para 

uma possível liderança na câmara. o que não faz o medo de perder algumas regionais? 

BIRRA 
O mais novo filiado ao Solidariedade, “teacher” Leandro Azevedo, corre nos bastidores, vai disputar a cadeira do 

seu ex-padrinho político, Hugo leal. Nesse caso é disputar a cadeira mesmo, nenhuma outra, dizem as más línguas, 
leandro quer tirar o máximo de votos após o “balão” que levou no pSD. 

A ARARA DE ARARAS 
e leandro azevedo, líder no bairro araras, anda uma arara (irritado) com Junior coruja, seu ex-coordenador de 

gabinete, hoje desafeto político. além de trabalhar intensamente para ganhar espaço no bairro do ex-patrão, a rua do 
“teacher” estava que é só buraco. Às vezes leandro desabafa nas redes sociais, não diretamente, nas entre linhas, 
com aquela mágoa que só os “entendedores entenderão”. 

Já NA FILA PARA 22
E na fila para disputar as eleições 2022 já estão os vereadores (a) Gilda Beatriz, Yuri Moura, Octávio Sampaio e 

Marcelo chitão (se Bernardo rossi deixar), de olho na alerj. Marcelo lessa e eduardo do Blog, de olho em uma vaga 
na câmara Federal. por enquanto! vai que bate um vento e muda tudo?

a prefeitura de petró-
polis sancionou, no dia 09 
de novembro, a lei 8.206, 
de autoria do vereador 
eduardo do Blog, que 
obriga estabelecimentos 
públicos e privados, as-
sim como empresas de 
transporte do município, 
a inserirem nas placas de 
atendimento prioritário o 
símbolo mundial do au-
tismo. a lei, já publicada 
no Diário Oficial do muni-
cípio, vai garantir a este 
público prioridade no 
atendimento nestes lo-
cais, como já ocorre hoje 
com gestantes, idosos e 
pessoas com deficiência. 

a proteção aos Di-
reitos da pessoa com o 
Transtorno do espectro 
autista está amparada 
na lei Federal 12.764 de 
2012, que considera esta 
parcela da população 
deficientes, garantindo 
a eles dispositivos que 
para uma melhor quali-
dade de vida.

Agora é lei: símbolo do autismo terá que 
constar em placas de atendimento prioritário

“a ideia da lei surgiu 
de um constrangimento 
sofrido pela mãe de dois 
meninos com o espectro 
na fila do caixa. A pessoa 
autista possui dificul-
dades com lugares e 
situações, dependendo 
do grau. Neste caso, 
o símbolo vai ajudar a 
garantir o direito a um 
atendimento mais rá-
pido. É uma questão 
de empatia”,  disse o 
vereador.

a aplicação da lei, 
além de melhorar a quali-
dade de vida dos autistas 
em petrópolis, dará mais 

visibilidade à causa e, 
para isso, o vereador 
eduardo do Blog jun-
tamente com o procon 
petrópolis darão início 
na próxima semana a 
uma ampla campanha 
de conscientização sobre 
o tema.

Não há dados ofi-
ciais quanto ao número 
de autistas no país, uma 
vez que o último cen-
so, realizado pelo iBge 
em 2010, não levou em 
consideração o espectro, 
porém, algumas entida-
des estimam este núme-
ro em 2 milhões. 

a rede de solidarie-
dade “petrópolis Sem 
Fome”, uma parceria da 
sociedade civil junto à 
comissão de Direitos 
Humanos da câmara 
Municipal (ceaDH), pre-
sidida pelo vereador Yuri 
Moura, lançou em suas 
redes um balanço do 
primeiro mês da campa-
nha. Desde o início, cer-
ca de 300 famílias foram 
atendidas através das 
instituições parceiras e 
mais de 2,5 toneladas de 
alimentos arrecadados.

apesar do saldo po-
sitivo, faltam alimentos 
para a grande demanda 
das instituições parcei-
ras. por isso, o proje-
to tem buscado outras 
formas de arrecadação. 
uma delas é a parceria 
com artistas petropoli-
tanos, que deu origem 
ao "petrópolis com arte". 
a iniciativa é da artista 

petropolitana Martha 
Werneck, doutora em 
artes visuais e profes-
sora na escola de Belas 
artes da uFrJ. ela mon-
tou uma rifa beneficente 
com uma de suas obras 
e arrecadou fundos para 
a compra de 51 pacotes 
de leite em pó integral e 
43 cestas básicas.

outra novidade do 
projeto é a arrecada-
ção de rações para as 
famílias que possuem 
animais e estão com di-
ficuldades de alimentá-
-los. o “pet Sem Fome”, 
como está sendo cha-
mado, já possui pontos 
próprios de arrecadação 
e vai contar com o apoio 
da comissão de Direitos 
Humanos da câmara, 
através do acompanha-
mento do vereador Do-
mingos protetor.

a arrecadação dos 
alimentos está sendo 

feita em cinco pontos 
parceiros, no centro, in-
dependência, itamarati, 
araras e posse. pontos 
espontâneos podem ser 
organizados por qual-
quer pessoa que queira 
ajudar, em seu prédio, 
casa ou trabalho. Basta 
uma caixa para o re-
colhimento e um aviso 
ao time do projeto para 
definição do dia de co-
leta, o que pode ser feito 
através do Whatsapp: 
(24) 98829-7199.

Quem puder aju-
dar o “petrópolis Sem 
Fome” e a campanha 
para os animais, “pet 
Sem Fome”, pode doar 
nos pontos de arre-
cadação ou entrar em 
contato com a organi-
zação através das redes 
do projeto: facebook.
com/petropolissemfo-
me e no instagram @
petropolissemfome.

Petrópolis Sem Fome: cerca 
de 300 famílias atendidasDivulgação
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Por Gabriel Barbosa

a cidade de petró-
polis está sendo repre-
sentada no concurso 
Miss Brasil real 2022 
por  Débora  Beat r iz , 
de 24 anos. a primei-
ra etapa do concurso 
consiste em uma qua-
lificação municipal das 
modelos, que depois, 
é destrinchada para o 
restante do Brasil. as 
categorias são: Baby, 
pré-Kids, Kids, Juvenil, 
Teen, adulto ou plus 
Size. a atual campeã 
chama-se Suelem pei-
xoto, que também já foi 
reconhecida na itália 
como uma das mulhe-
res mais bonitas da 
europa.

Débora  começou 
sua trajetória na área 
com apenas 14 anos, 
e  conta que sempre 
teve o apoio da família: 
“com 14 anos, fui para 
a agência de modelos. 
Meus familiares sem-
pre comentaram que 
eu podia ser modelo e 
tinha jeito para fotos. 
Foi assim que recebi 

Por Gabriel Barbosa

apesar da pirataria, 
tanto digital, quanto de 
forma presencial ainda 
participar de forma gra-
dativa do mundo do entre-
tenimento, a chegada dos 
serviços de streaming nos 
últimos anos ocasionou 
um avassalador impacto 
na forma dos indivíduos 
consumirem conteúdos 
como séries, filmes e ani-
mações.  apesar das pro-
gramações televisivas 
manterem seus públicos 
fiéis, muitos lares já não 
possuem mais pacotes de 
televisão e adotam ape-
nas as assinaturas dos 
streamings mais famosos 
para o lazer de sua família.

com a chegada da 
pandemia da covid-19, 
os serviços tiveram um 
crescimento exponen-
cial. isso é ilustrado por 
uma pesquisa realizada 
no início de novembro 
pelo cupomvalido.com.
br, onde foi feita uma co-
leta de dados através da 
Statista e do JustWatch. 
a pesquisa revelou que o 
Brasil ocupa o segundo 
lugar entre os países que 

mais assistem filmes e 
séries onlines no mundo, 
com 18 milhões de assi-
nantes, perdendo apenas 
para os estados unidos, 
com 67 milhões.

ainda foi detalhado 
pelo apontamento, as pla-
taformas de streamings 
mais usadas no Brasil, 
onde a Netflix é líder ab-
soluta, com 31%, seguido 
por amazon prime vídeo 
(24%), Disney+ (12%), glo-
boplay (8%), HBo Max 
(7%), Telecine play (6%) e 
claro vídeo (4%). Também 
é demonstrado pelo estu-
do, os países que possuem 
as assinaturas da Netflix 
mais baratas do mundo, e 
o Brasil aparece em 3º lu-
gar, perdendo apenas para 
Turquia (2º) e argentina 
(1º), fator este que pode 
estar relacionado ao su-
cesso da empresa no país.

por fim, a pesquisa 
ainda informa os gêneros 
cinematográficos preferi-
dos da população brasilei-
ra. Neste quesito, o "Drama" 
lidera com 47,8% de pre-
ferência dos assinantes, 
seguido por ação (18,3%), 
comédia (16%), animação 
(5%) e outros (12,9%).

Brasil é o segundo país 
do mundo que mais 

assiste séries e filmes pela 
internet, diz estudo

Débora Beatriz representa Petrópolis 
no concurso Miss Brasil Real 2022

meu pr imei ro  cer t i -
f icado como modelo 
na  agênc ia  Br7 ,  em 
petrópolis”. 

a  p e t r o p o l i t a n a 
a i n d a  d e s t a c a  q u e 
j á  a t u o u  c o m o  m o -
delo de passarela:  " 
Fui mais à frente com 
essa carreira, fazendo 
treinamento de pas-
sarela e postura onde 
estou atualmente, na 
agência rosana gus-
mão, no rio de janeiro," 
declarou.

petrópolis tem se 
destacado cada vez 
mais no ramo da beleza 
e Débora se sente grata 
pela responsabilidade 
de  levar  o  nome do 
município para todo o 
Brasil. caso ganhe, ela 
planeja "mostrar nossa 
cidade incrível e cultu-
ra" para o país.

reproDução

Divulgação

Por Richard Stoltzenburg

Foi inaugurada no 
dia 22 de novembro, 
uma nova loja do Cli-
mas Sushi, franquia 
de comida japonesa 
presente na cidade há 
três anos, no quissa-
mã. O novo espaço tem 
serviços de delivery, 
take-way e atendimen-
to presencial. 

Para um dos pro-
prietários, Fábio Cal-
das, a abertura de mais 
uma loja retrata a qua-
lidade dos alimentos e 
do serviço prestado ao 
longo do tempo. “Hoje, 

com a ciência de que, 
aos poucos, o restau-
rante vem crescendo e 
aprimorando-se, e com 
o intuito de levar a qua-
lidade do Climas para 
mais bairros da nossa 
cidade, com muito or-
gulho anunciamos a 
inauguração de mais 
uma loja Climas”. 

Com diversas va-
riações no cardápio 
que vão de combinados 
até sobremesas, Fábio 
comentou que o objeti-
vo da empresa perma-
nece o mesmo ao longo 
dos anos: "Levar uma 
gastronomia de quali-

dade, tanto quanto na 
concepção e no sabor". 
“Em todos esses anos, 
foi necessário muito 
esforço e empenho não 
só por parte dos fun-
dadores, mas de todos 
os funcionários que se 
dedicaram em tornar a 
comida do Climas cada 
vez mais saborosa. 
Além de tudo, muitos 
clientes foram fideli-
zando-se e agregando 
ainda mais valor à essa 
linda família chamada 
Climas Sushi,” relatou.

Com a abertura de 
mais uma loja, o Climas 
Sushi passa a atender 

em duas regiões: no 
Centro Histórico e no 
Itamarati.

No Centro o Climas 
Sushi atende na Rua Wa-
shington Luís, com fun-
cionamento de domingo 
à quinta-feira, das 17h às 
23h, e sextas e sábados, 
de 17h às 23h30. 

A nova loja funcio-
na na Rua quissamã, 
nº 1.496, de segunda 
à sábado, das 17h às 
23h30.

 Para saber mais 
sobre as lojas e o car-
dápio, basta acessar as 
redes sociais do Climas 
Sushi: @climassushi.

Climas Sushi abre nova loja em Petrópolis

Débora começou 
sua trajetória na 
área com apenas 
14 anos, e con-
ta que sempre 
teve o apoio da 
família.
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Alessandro Marques

a segunda eta-
pa do exame Nacio-
nal do ensino Médio 
(enem), que acontece 
no próximo domingo 
(28), traz questões 
que abordam ciên-
cias humanas e da 
natureza. 

De acordo com o 
inep, o índice médio 
nacional de absten-
ção foi de 26% no pri-
meiro dia de provas. 
Na avaliação digital, 
46,1% dos inscritos 
faltaram. Na contabi-
lidade total, somando 
os dois dias de prova, 
esse número pode 
ser ainda maior já 
que muitos alunos 
acabam desistindo 

Alessandro Marques

o Ministério do Tu-
rismo, em parceria com 
o plano Nacional de 

Turismo e com a polí-
tica Nacional de Qua-
lificação no Turismo 
(pNQT), está ofertando 
cursos de qualificação 

no turismo, a fim de 
proporcionar o aprimo-
ramento profissional na 
área e demais pessoas 
que desejam integrar o 

setor.
Há cursos como: 

gestor  de Tur ismo, 
atendimento ao Turista, 
agências de viagem e 

Turismo, Higiene e con-
trole de qualidade de 
alimentos, enoturismo e 
Desenvolvimento regio-
nal, entre outras opções.

as inscrições estão 
abertas até o dia 31 de 
dezembro de 2021 e 
podem ser realizadas no 
site: turismo.gov.br

Ministério do Turismo oferece cursos de qualificação

enem: segundo dia de prova 
pode ter aumento de abstenção

por acreditar que não 
foram bem na prova 
anterior.

e m  e n t rev i s t a 
coletiva real izada 
na sede do inep, em 
Brasília, o ministro 
da educação, Milton 
ribeiro, destacou o 
índice de participa-
ção. “acredito que o 
enem foi um sucesso. 
Tivemos apenas 26% 
de abstenção em um 
período que ainda é 
de pandemia. isso é 

um número signifi-
cativo, porque, sem 
o enem, uma série 
de outros passos da 
educação brasileira 
sofreria atrasos, o 
que poderia preju-
dicar ainda mais os 
jovens que querem 
ascender ao ensino 
superior”, afirmou.

o inep divulga-
rá os gabaritos do 
enem 2021 até 1º de 
dezembro, conforme 
previsto em edital.

reproDução

Richard Stoltzenburg 

criado há 2 anos por ali-
ne Boaventura, o restaurante 
lineFit tem diversas opções 
de comidas saudáveis e 
com bom custo-benefício. a 
empreendedora, que cresceu 
com o seu negócio durante 
a pandemia, contou o moti-
vo pelo qual decidiu criar o 
restaurante: “Quis criar uma 
empresa que tivesse minha 
identidade, então nada mais 
justo que Line, e o fit por con-
ta do seguimento saudável”. 

De acordo com a em-
preendedora, o objetivo da 
empresa é “cuidar das pes-
soas” e, por isso, adicionou 
a frase ao slogan da lineFit. 
“o plano era fazer comida 
barata para pessoas que 

não tinham recursos para 
fazer dieta e criar um modelo 
acessível no cardápio para 
que as pessoas pudessem 
fazer a dieta sem desculpas 
de que os alimentos eram 
caros”, afirma.

Evolução durante
 a pandemia

com a pandemia da co-
vid-19, o comércio de todo 
o mundo sofreu por conta 
das restrições e lockdowns. 
No entanto, para aline, a 
pandemia se tornou o me-
lhor momento para crescer 
o negócio e alavancar as 
vendas: “Foi na pandemia 
que ganhamos forças. como 
as pessoas não estavam 
expostas e queriam sair o 
mínimo possível de casa, 
criamos o lema da empresa 

‘Deixa a gente cuidar de 
você’ e foi exatamente isso 
que fizemos”.

o restaurante realiza 
entregas através de enco-
mendas e de retirada. o 
local para retirada fica na 
academia athletic club, 
em corrêas. o restaurante 
funciona todos os dias, das 
10h às 22h. Já as entregas, 
são feitas de segunda a 
quinta. ainda sobre a em-
presa, aline, comenta o que 
espera sobre o negócio no 
futuro: “espero que esteja 
cada vez maior, distribuindo 
franquias e se reinventando 
como sempre fazemos e se 
espalhando por todas as 
cidades”. para acompanhar 
o cardápio e as variedades, 
basta acessar o instagram, 
através do @line_fit.

Restaurante cresce em meio à 
pandemia com cardápio saudável
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Samuel Freitas

Foi  anunciada 
nessa semana,  a 
lista dos indicados 
ao prêmio The Best 
awards, da FiFa, que 
contempla os melho-
res jogadores, treina-
dores e goleiros, entre 
homens e mulheres, 
na temporada 2020-
21. o atacante Ney-
mar (pSg), o goleiro 
alisson (liverpool) e 
o ítalo-brasileiro Jor-
ginho (chelsea) estão 
entre os apontados.

a votação pode 
ser feita no site da Fe-
deração e represen-
tará 25% do colégio 
eleitoral, enquanto 
as escolhas dos trei-
nadores, capitães de 
seleções nacionais e 
jornalistas, também 
terão 25%, respecti-

Samuel Freitas

a um ano do início 
da copa do Mundo do 
catar de 2022, o país 
anunciou a conclusão 
das obras de todos os 
estádios do torneio. 
a estreia acontecerá 
no al Bayt Stadium e, 
pela primeira vez na 
história do evento, 
o início será em no-
vembro e não no meio 
do ano. Mas essa não 
será a única novida-
de, o Mundial do ano 
que vem, promete ser 
único.

c o m  a p e n a s 
11.571 km², o catar é 
um país muito menor 
que os últimos dois 
anfitriões (rússia e 
Brasil), o que signi-
fica que os palcos 
das partidas são bem 
próximos uns dos ou-
tros. a maior distân-

Com Neymar e Alisson, FIFA anuncia 
os indicados ao prêmio The Best 

vamente. a cerimônia 
de entrega será online 
e acontecerá no dia 
17 de janeiro, em Zu-
rique, na Suíça. 

além dos já cita-
dos, Karim Benzema 
(França/real  Ma-
drid), Kevin De Bruyne 
(Bélgica/Manchester 
city), cristiano ro-
naldo (portugal/Ju-
ventus/Manchester 
united), robert le-
wandowski (polônia/
Bayern de Munique), 
lionel Messi (argen-
tina/ Barcelona/paris 
Saint-germain), erling 
Haaland (Noruega/
Borussia Dortmund), 
N’golo Kanté (França/
chelsea), Kylian Mba-
ppé (França/paris 
Saint-germain) e Mo-
hamed Salah (egito/
liverpool), também 
concorrem ao prêmio.

A um ano do início da Copa do Mundo, o 
Catar promete fazer uma edição única

cia entre eles será 
de aproximadamen-
te 75km, enquanto a 
menor, de somente 
5km. isso não é ape-
nas uma ótima notícia 
para os jogadores, 
que não se desgas-
tarão com viagens 
longas, mas também 
para os torcedores, 
que poderão se loco-
mover pelo país por 
metrô, que custará 
apenas 1 euro.

a proximidade 
dos estádios permitiu 
que a FiFa tomasse 
outra decisão inédita, 
a copa do Mundo terá 
quatro horários de 
jogos por dia durante 
a fase de grupos, um 
a mais do que o tradi-
cional. Devido a isso, 
a competição será 
mais curta que o nor-
mal, durando 28 dias, 
ao invés de um mês. 

o clima do país, 
além de ser o prin-
cipal responsável 
pelo evento aconte-
cer no final do ano, 
t a m b é m  f o i  re s -
ponsável por outra 
mudança. Todos os 
estádios serão cli-
matizados, com ar-
-condicionado ins-
talado tanto dentro 
do campo, quanto 
nas arquibancadas. 

a copa do Mundo 
do catar de 2022 já 
tem treze seleções 
classificadas. São 
elas: Brasil, argenti-
na, alemanha, Bélgi-
ca, croácia, Dinamar-
ca, espanha, França, 
Holanda, inglaterra, 
Sérvia, Suíça e o país-
-sede, catar. o tor-
neio irá começar no 
dia 21 de novembro 
de 2022 e terminar no 
dia 18 de dezembro.

reproDução

reproDução


