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EDITORIAL

-ternativa de emprego
e renda para inúmeras
pessoas que inclusive
seguem desta forma perderam seus trabaaté os dias de hoje. lhos em v irtu de da
pandemia da Covid-19.
Com o sucesso, hoje é
pos s í ve l e n tr ar n o Este avanço proporYouTube e ver inúme- cionou que estúdios de
ros podcasts ao vivo em primeira linha abriqualquer hora do dia, gassem e empregassem
de domingo a domingo. além de incontáveis
Esta nova onda além de a p r e s e n t ad or e s d e
entreter e muitas vezes podcasts com temas
levar ensinamento para dos m a is di ve r s os ,
o público de uma forma pessoas que trabalham
geral, virou uma al- nos bastidores , em

A onda dos podcasts
Desde meados de 2020,
a plataforma de vídeos
gratuitos YouTube
apresentou um crescimento exponencial
em conteúdos voltados
para podcasts, cortes e
p í l u l as de p e s s o as
famosas. Convidados
relatando uma história
e n g r aç a d a ou u m a
opinião polêmica
viralizaram muito nas
mídias digitais e

produções áudiovis u ais , c i ne g r af ia,
e dição d e c ortes e
pílulas, alimentação,
limpeza, etc.
Apesar do fator positivo, algo negativo no
contexto macro tende
ser observado e levado
em consideração. Programas c om o estes
ocorrem há anos nos
Estados Unidos e em
Portugal, e tiveram seu
auge principalmente
entre os anos de 2007 e

2009. No Brasil essa
cultura chegou tarde o
que mostra o devido
atraso na chegada de
novos conc eitos no
país.
Mesmo chegando de
forma tardia, a onda
dos podcasts no Brasil
s ur g iu e m u m m omento em que muitos
precisavam deste fôlego par a oxige nar o
mercado de trabalho e
o entretenimento como
um todo.

Gabriel Barbosa,
jornalista e
consumidor de
podcast

Se ao menos fosse somente nas solas dos sapatos...
O Petropolitano sofre a
cada verão! A chuva
que chega forte nesta
época do ano também
costuma trazer tragédias “ pre vis t as ” e ,
muita das vezes,
poss íve is de s erem
amenizadas ou evitadas.

Ainda estamos no início
do ano, quando as
c huvas c om e ç am a
chegar, mas mesmo
assim, já começamos a
sofrer com as inundações e com o lamaçal
nos nossos sapatos.

Mas infelizmente o que
vemos são inundações
de ruas e casas. Esta
semana, por exemplo,
Se ao menos fossem vimos a devastação da
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Estrada do Fagundes,
em Anápolis. Quem
m or a n o loc al tem
convivido com obras
para construção de
condomínios, o que
pode m estar prejudicando o escoamento
d a ág ua d a c huva,
causando transtornos.

Felipe Teixeira,
repórter do Giro Serra
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Novo ano começa e chuvas
tradicionais voltam a causar
problemas em Petrópolis

Pastor Vitor Claveland é condecorado
com Medalha Tiradentes em
homenagem póstuma

Foto: Giro Serra

Por Enzo Gabriel
Co m o em todos os
verões em Petrópolis, a
chuva é personagem
frequente no dia a dia
do cidadão. Neste início
de ano, não tem sido
diferente, com chuva
quase todos os dias,
causando alguns alagamentos e deslizamentos. Como estratégia, a Defesa Civil do
município tem ficado
d e pr o nt i d ã o p ar a
possíveis ocorrências. O
secretário da pasta,
Tenente Coronel Gil
Kempers, fez um pedido à população: “Estamos com nossas equipes inteiramente dedicadas aos atendimentos que nesse momento se tornam emergenciais. É importante que
a popu laç ã o te nha

atenção aos nossos
boletins e alertas que
ainda podem ser emitidos e sigam nossas
orientações de segurança”.
Em entrevista ao GIRO
Serra, o prefeito Rubens Bomtempo também falou sobre a situação do município e
o que pode ser feito:
“As chuvas vão estar
presentes durante todo
o mês de janeiro e,
talvez, fevereiro. Temos que construir uma
política de redução de
danos, já que é impôssível impedir que chova
e e vitar ve ntos d e
80km/h nas partes mais
altas. Estamos montando o Com itê de
Ações Especiais, que é
o Gabinete de Crise.
Trabalhando de forma

coor de nada, conseguimos avançar essa
pauta, que é uma pauta
difícil. O serviço de
monitoramento, gerenciado pela Secretaria de
Defesa Civil, também
conta com novas
ferramentas tecno lógicas para o acompanhamento do impacto da chuva na cidade.
Os novos sistemas comtribuem para o planejamento de ações operacionais de prevenção e
resposta r ápida em
caso de ocorrências
causadas pelas fortes
chuvas, como as que
afetaram a cidade nos
últimos dias. Além das
cinco estações geotécnicas que mostram o
impacto da infiltração
da chuva no solo, a
equipe técnica da
Defesa Civil também
analisa dados da platafor m a U r bii, q u e
possibilita identificar
localidades com maior
acumulado de chuva,
com condições para
alag am e ntos , inun dações e deslizamentos.

Foto: Divulgação

O Pastor Vitor Claveland foi homenageado
pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (ALERJ) com
uma Medalha Tiradentes, mais alta condecoração da Casa. Vitor
Amorim Claveland Junior foi condecorado
com a honraria como
uma homenagem póstuma por conta da sua
relevante atuação no
campo religioso e em
benefício da sociedade

em geral. A autoria do
projeto de conceder a
Medalha Tiradentes ao
fundador do Ministério
Encontro de Vida foi do
D e pu ta do E s ta du al
Marcio Canella. A honraria já foi concedida a
várias personalidades
importantes, como o
Papa Bento XVI, Paulo
Freire, entre outros
g r a nd e s n o m e s d a
história do país.
Pastor Vitor era muito

querido em Petrópolis
e morreu no dia 21 de
novembro de 2021,
após ficar alguns dias
internado por conta de
um traumatismo craniano, ocorrido em um
acidente doméstico. A
morte gerou a comoção
de muitas pessoas e a
Prefeitura de Petrópolis
chegou a decretar luto
de três dias, dada a
importância do pastor.
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TERESÓPOLIS
Queijo produzido em
Teresópolis é eleito um
dos melhores do Brasil
O queijo frescal produzido pela Fazenda Vale
d a s P a l me ir as , e m
Teresópolis, reconhec ido c omo um dos
melhores do Brasil pelo
“Guia do Queijo”, recebeu o prêmio ouro. De
propriedade do ator
Marc os Palme ira, a
faze nda é uma das
referências de produção orgânica no município. O leite 100%
orgânico é usado na
produção de queijo
minas frescal, ricota,

coalhada, queijo cottage e iogurte. O queijo
fabricado pela Fazenda
Vale das Palmeiras concorreu com mais de 120
queijos de 60 produtores de 18 estados
brasileiros e se destacou por seu sabor,
textura e processo de
fabricação. Os derivados do leite são produzidos de forma econômica e ambientalmente
sustentável, isentos de
resíduos químicos e
biológicos e produzidos

NOVA FRIBURGO
Secretaria de Assistência Social de Nova
Friburgo realiza ações de acolhimento
Durante toda a quartafeira (12), uma equipe
do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social
(CREAS) de Nova
Friburgo, realizou mais
uma ação de acolhimento a pessoas em
s ituaç ão vulne rabi lidade social. As ações
ocorreram em Olaria,
Paissandu, Ypu, Conselheiro Paulino, Duas
Pedras e Centro. A ação
humanizada da equipe
possibilitou que 24 pessoas fossem acolhidas e
aceitassem a ajuda para que possam se integrar nos programas
sociais aos quais elas se
enquadram. Segundo a
coordenadora do CREAS, Rosângela Cassano,

o objetivo é fazer com
que essas pessoas tenham na gestão da Assistência Social o suporte necessário para umdar a realidade. "A nossa preocupação é acolher essas pessoas e
fazer com que elas estejam dentro dos serviços ofertados pela nossa Secretaria e ganhem
a motivação para sair
de s s a c o n d iç ã o d e
vulnerabilidade", explicou. Uma das atuações aconteceu na altura do Shopping Roseiral, em parceria com o
CRAS de Olaria. Os acolhidos forneceram seus
dados para que as famílias sejam localizadas
para serem inseridas
nos programas sociais.

Foto: Divulgação

sem o uso de insumos
sintéticos. O médico
veterinário da Secretaria Municipal de Agricultura, Maurício Carvalho Santiago, que
atua no serviço de inspeção municipal, destacou o diferencial da
produção: “Já trabalhei
na Fazenda Vale das

Palmeiras como responsável técnico e o
queijo produzido lá
sempre foi muito diferenciado, com alta qualidade, sem aditivos e
com preço justo, bem
dentro da linha de sustentabilidade
seguida
Foto: Divulgação
por Marcos Palmeira”.
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TRÊS RIOS

Três Rios recebe material para melhoria de estradas vicinais
Uma parceria entre o
Governo do Estado do
Rio de Janeiro com o
município de Três Rios
está permitindo que
vários bairros tenham
suas ruas asfaltadas e
recuperadas, como é o
caso de várias estradas
vicinais. O Programa
Estradas da Produção
irá cobrir estradas com
preparo de brita com
pó de pedra, buscando
melhorar a passagem
de produtores.
“Esse Programa Estra-

-das da Produção será
um grande alívio para
os moradores das áreas
rurais, pois o Estado
enviará máquinas e
caminhões e materiais
para o nivelamento das
es tradas . Ag radeço
também o Secretário
de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz,
e o Superintendente
T iag o Mar tins , que
sempre estão de
gabinetes com portas
abertas para atender
nos s as de m andas ” ,

disse o prefeito Joa.
No programa, serão
contemplados 101km
de estradas vicinais. Em
Bemposta estão Sítio
Novo, Itajoana, Grama,
São Joaquim e Vale da
Cachoeira. Nos Pilões,
Monte Alegre e estrada
dos P i lõ e s . O u tr as
estradas que receberão
a ação são a São Lourenço, no Monte
Castelo, Passatempo,
no Cantagalo, e Santa
Luzia, na Vila Isabel.
800 toneladas do

Foto: Divulgação

material já estão
armazenadas no
Galpão da
Prefeitura
na
Foto:
Divulgação
Vila Isabel. Segundo o
secretário municipal de
Agricultura, José
Schmitz, as obras irão
começar logo assim
que as fortes chuvas
derem uma trégua. Até
lá, a prefeitura segue
com as máquinas
fazendo o serviço de
nivelamento nos pontos mais críticos dos
acessos rurais.
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Câmara Municipal terá audiência
pública para discutir problemas
nos serviços da Enel
Por iniciativa do vereador Júnior Coruja, a
Câmara Municipal fará
no dia 19 de janeiro, às
19h, uma audiência
pública para discutir os
problemas na prestação dos serviços da
Enel, concessionária
responsável pelo fornecimento de energia em
Petrópolis. O anúncio
foi feito ao lado do
presidente do Legislativo, vereador Hingo
Hammes, que também
cobrou providências da
Aneel, e de comissões
da Alerj e da Câmara
dos Deputados solicitando apoio para garantir o cumprimento
do contrato da concessionária, com melhor
prestação de serviços.
As medidas têm como
obj e tivo g arantir a
correção das falhas,
assegurando à população não apenas um
plano de emergência
para casos urgentes,
mas também a manutenção preventiva de
toda a rede, de forma a
reduzir os riscos de
interrupção no fornecimento de energia.
“Precisamos entender
as falhas e cobrar da

concessionária as correções necessárias. A
audiência pública será
importante para ouvirmos tanto quem foi
prejudicado quanto os
representantes da Enel
e buscar soluções. O
que não podemos é
aceitar que moradores
e comerciantes fiquem
até três dias contabiliz ando pr ejuízos,
esperando por reparos,
como vi em Araras,
onde moro, por exemplo”, destacou o veread o r J u n i or Co r uj a .
Hammes lembrou que
é preciso cobrar soluções e acompanhar os
trabalhos. Ele lembrou
que, no fim do ano, a
concessionária criou
um cronograma para
manutenção e limpeza
das estruturas da rede
elétrica, retirando fios,
cabos e equipamentos
excedentes. “É importante que o trabalho,
que será iniciado agora
em janeiro, tenha comtinuidade. Vamos acompanhar, junto ao
governo municipal, a
realização do serviço,
cobrando outras ações
e também planos
efic azes p ar a ate n-

dimento em situações
de emergência. É
preciso ter um plano,
com uma organização
operacional e equipes
extras”, afirmou
Hammes.
Bárbara Oliveira Silva
Araújo, moradora da
Fazenda Inglesa,
lembra que a manutenção e os reparos são
obrigação da concessionária. “Fiquei da
madrugada do dia 31
até o dia 3, às 16h49,
sem fornecimento de
energia elétrica. No dia
2, recebi uma ligação
dizendo que o serviço
havia sido restabelecido, mas não era
verdade. Só voltei a ter
luz no dia 3. Precisamos
lutar para que a empresa cumpra o que
está n o contr ato e
garanta um serviço de
qu a l id a de à p op u lação”, frisou.

Foto: Divulgação

Sempre
com você!
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Confira as frutas mais
saudáveis e baratas do
mês de janeiro

Plutão poderá voltar a ser
considerado planeta, dizem cientistas

Foto: Reprodução

Por Gabriel Barbosa
O Governo do estado
de São Paulo divulgou
uma lista contendo as
19 frutas mais baratas e
saudáveis deste de jáneiro. Confira abaixo:
Abacate fucks e geada,
abacaxi havaí, carambola, cupuaçu, figo,
goiaba, graviola, jaca,
laranj a -pera, limão
taiti, mamão formosa,
manga palmer, maracujá doce, marmelo,
nectarina estrangeira,
pêssego estrangeiro,
pinha, pitaia e sapoti.

p os s u ír e m dive r s as
substâncias ricas em
vitaminas e nutrientes
para uma dieta saldável, por isso o indicad o é cons um i-las
diariamente. Além disso, elas também fortalecem o sistema imunológico, auxilia no combate a inflamações do
sistema respiratório e
possuem ação laxativa
suave, por conta das
fibras solúveis.

Para encontrar essas
frutas de forma mais
natural e orgânica, é
recomendado comprálas na feira, de pequeAs frutas são essenciais nos produtores ou até
n a man ute nç ão do mesmo manter uma
c or po hum an o p or horta caseira.

Foto: NASA

Por Gabriel Barbosa
Foi divulgado por um
grupo de cientistas, um
estudo no qual questionam a decisão
tomada pela União
As tr o nôm ic a In te r nacional (IAU em
ing lê s ) d e r e baixar
Plutão a planeta-anão,
em 2006. Segundo os
pes quis adores , os
critér i os uti liz ad os
foram “arbitrários”. As
in for m aç õe s for am
d i v u l g ad as pr im e i ramente pelo portal
"R7".

“ U m plane ta é u m
condensado de tamanho intermediário onde
a física produz complexidade em geologia,
mineralogia, química e,
possivelmente, atmosferas, oceanos, magnetosferas, biologia e
muito mais, tornando
esse conceito de planeta não uma definição
arbitrária, mas um dos
a li n h a m e n t o s m a is
importantes com visão
explicativa em toda a
ciência.”
Ainda segundo os
autores do artigo

a IAU é continuamente
questionada pela comunidade mundial de
astrônomos.
Para eles, os critérios
para clas-sificar um
planeta devem ser mais
com-plexos e
“fundamen-talmente
geofí-sico/geológico,
não limitados pelos
status orbitais atuais de
u
m
corpo”.
A IAU informou, por
meio de nota, que
solicitações de revisão

de conceitos são bemvi n d as e “ r e s p e i ta
todos os par eceres
científicos e acolhe o
debate aberto.

A autoridade de tomada de decisões
científicas da IAU é a
assembleia-geral, que
ocorre a cada três anos.
As r e s oluç õe s p r opostas devem s er
submetidas ao Comitê
de Resoluções”.
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Lei altera idade máxima de ingresso na PMERJ para 32 anos
Por Enzo Gabriel
Foi publicada na terçafeira (11), a Lei
9,546/21, que
estabelece a idade máxima de 32 anos para
ingresso na Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro (PMERJ). A umdança já é válida para
os próximos concursos
da instituição. Um novo
concurso para a PMERJ
foi anunciado no fim de
2021 pelo Governador
Cláudio Cas tro. O
anúncio foi feito durante a cerimônia de
formatura de novos.
soldados no Centro de
Formação e Aperfei-

-çoamento de Praças.
Antes da nova lei, a
idade máxima para o
ingresso na PM do Rio
era de 30 anos. Os
demais requisitos seguem inalterados: idade mínima de 18 anos;
ensino médio completo; altura mínima de
1,65m para homens e
de 1,60 para mulheres;
e Carteira Nacional de
Habilitação, exceto
somente Categoria “A”.
O último edital para
soldados d a PMERJ
aconteceu em 2014,
quando 6 mil vagas
foram ofertadas, com
salário inicial de
R$ 3.452,55

Foto: Divulgação

Falando de Areal
O dia que não terminou
Na madrugada do dia
11 para 12 de janeiro
de 2011 aconteceu na
região Serrana do Rio
de Jane ir o a maior
tragé dia c lim ática
nat ura l do P aís . A
catástrofe atingiu as
cidades de Petrópolis,
Teresópolis, Areal, São
José do Vale do Rio
Preto e Nova Friburgo.
Acredito que o número
de vítimas seja muito
maior do que o oficial,
pois em diversos locais
famílias inteiras

desapareceram, não
restando ninguém que
pudesse reclamar suas
ausências. A luta dessas
pessoas por um teto e
por dignidade começou
n a q u e le m om e n to,
cresce nd o a ne cessidade de se organizarem e criar lideranças
para representá-las, o
que foi realizado com
maestria. Em 19 de
setembro de 2017, ou
seja, 6 anos e meio
após a tragédia, viu-se
a possibilidade de dar

▪ Por Fabiano Quixaba
mais voz a esse povo
sofrido, surgindo assim
a Comissão das Vítimas
das Tragédias da Região Serrana, uma das
maiores uniões de movimentos pela moradia.
A Comissão é composta
por Petrópolis, Teresópolis, Areal e São José
do Vale do Rio Preto,
representadas, respectivamente, pelas abnegadas Claudia Renata,
Laura Fermiano, Ana
Car la L obo, de po is
Marilene Morel-li e
Marcela Diniz. Muitas
batalhas foram trava-

-das por essas mulheres que perderam suas
casas em 2011 e durante todo o tempo buscavam uma solução para
a obtenção das moradias, seja no Palácio
Guanabara ou em Brasília. Em 2019 eu recebi
o convite para integrar
a Comissão e aceitei ser
o assessor jurídico, função que exerço desde
então. De 2011 até a
data de s ta c o luna,
tivemos 4 governadores, 4 prefeitos em
Petrópolis, 8 em Tere
sópolis, 4 em Areal, 4

em São José do Vale do
Rio Preto e dezenas de
deputados estaduais e
federais eleitos pela
região serrana. O que
me causa repulsa e
indignação são os
"políticos" que desviaram verba e doações
junto de seus correligionários, aproveitando-se do momento
de dor alheio. O mêsmo sentimento tenho
por todos aqueles que
usaram de movimentos
sociais, inclusive a Comissão, para se
pr om ov er p o li t ic a-

-men te, seja para
eleição ou reeleição.
T e nho c e r te z a que
esses serão devidamente punidos pela
Justiça Divina. Infelizmente muitas pessoas
faleceram sem receber
um teto e resgatar sua
dignidade, mas ainda
acredito que dias melhores virão. Às vítimas
de 2011 recebam min h a s o l idar i ed a de .
Fabiano Quixaba,
Advogado, Radialista e
Comunicador.
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Convocação do Brasil para jogos contra
Equador e Paraguai é divulgada
rodadas de antecedência, o Brasil é líder
isolado das Eliminatórias, com 35 pontos. A Argentina é a
segunda colocada, com
29 pontos.

Veja a lista dos
convocados:

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Por Luiz Echevarrieta
O técnico Tite anunciou
nesta quinta-feira (13)
a convocação da Seleção Brasileira para os

jogos contra Equador,
no dia 27 de janeiro, e
Paraguai, no dia 1 de
fevereiro, válidos pelas
Eliminatórias da Copa
do Mundo. Sem novi-

-dades, 26 jogadores
fo r am c on voc ad os .
Neymar é ausência na
lista por ainda estar se
recuperando de lesão.
Classificada com cinco

Djokovic lamenta erros no pedido de
visto para entrar na Austrália
Por Samuel Freitas
O tenista número 1 do
mundo e contrário à
vacina, Novak Djokovic,
disse nesta quarta-feira
(12) que um “erro humano” seria o responsável por um engano
em seus documentos
de entrada na Austrália
e pediu desculpas por
quebrar o isolamento
quando teve o novo
coronavírus (covid-19),
no mês passado, para
uma sessão de fotos.
O sérvio de 34 anos
busca um recorde na
campanha pelo 21º
título de Grand Slam no
Aberto da Austrália,
que começa na próxima segunda-feira (17),
mas pode ser deporta-

do pelo governo, que
está descontente com
sua dispensa médica da
imunização contra o
coronavírus.
Sem estar vacinado,
Djokov ic foi de tido
junto a requerentes de
asilo em um hotel de
d e te n ção par a imigrantes em Melbourne
por vários dias antes
que um juiz reverter a
decisão, afirmando que
o cancelamento “não é
razoável”, além de ordenar a liberdade de
Djoko.

Apesar de agora treinar
para o torneio em Melbourne Park, Djokovic
aind a pode ter seu
visto cancelado novamente caso o Hawke,

decida exercer seu poder discricionário.
A entrada de Djokovic
na Austrália foi dificultada por um erro em
sua declaração de viagem, onde estava marcada a opção “não” na
caixa de resposta relativa à pergunta sobre se
ele havia viajado para
qualquer lugar nas duas semanas que antecederam sua chegada.
Na verdade, ele tinha
ido da Sérvia para a
Espanha.

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);
Laterais: Daniel Alves
“Isso foi enviado pela
minha equipe de apoio,
em meu nome, como
disse aos funcionários
da imigração na minha
chegada, e meu agente
pe de s inc e r as de s culpas pelo erro administr ativo”, disse
Djokovic em postagem
no Instagram.

e Barcelona), Emerson
R oyal (T otte nham),
Alex Sandro (Juventus)
Alex Telles (Man
United);

pique de Marselha),
Everton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá
(Lyon) e Philippe Coutinho (Aston Villa);

Zagueiros: Éder Militão
(Real Madrid), Gabriel
Magalhães (Arsenal),
Marquinhos (PSG) e
Thiago Silva (Chelsea);
Meio-campistas: Bruno
Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid),
Fabinho (Liverpool),
Fred (Manchester United), Gerson (Olym-

Atacantes: Antony (Ajax), Vini Jr (Real
Madrid), Rodrygo (Real
Madrid), Gabriel Jesus (
Manches ter City),
Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Raphinha (Leeds) e Gabriel
Barbosa (Flamengo).

Foto: Reuters

Fornecer informações
erradas no formulário
ac ar re ta um a pe na
máxima de 12 meses na
prisão mais multa, e
pode levar ao cancelamento do visto do
infrator.

“Esse foi um erro humano, e certamente
não foi deliberado. Esta m os vi v e n d o e m
tempos desafiadores,
e m um a pa n de m ia
global, e às vezes esses
enganos podem acontecer”, afirmou.
Djokovic também se

arrependeu de conceder uma entrevista e
fazer uma sessão de
fotos par a o jor nal
francês L'Equipe em 18
d e d e z e m br o, e m quanto estava
infectado com covid-19
pela segunda vez.

