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Área de Proteção Ambiental em Petrópolis
está entre as três mais visitadas no país
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N

os últimos 13 anos, o turismo em áreas protegidas aumentou mais de 300%, chegando a 15 milhões de visitantes em Unidades de Conservação (UCs) federais em 2019. A APA-Petrópolis é um dos destinos mais procurados por adeptos do ecoturismo de todo o mundo.
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Prefeitura dá inicio ao processo
para concessão dos cemitérios

Telex abre
nova loja em
Itaipava

F

oi criada a Comissão Especial de Licitação, encarregada dos
procedimentos licitatórios relativos à concessão do serviço no
município. O projeto prevê gratuidade às famílias que não tiverem
condições de pagar pelo sepultamento.		
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Supermercado SuperSerra
com novas instalações

Página 05

ecretarias de Meio Ambiente e de Esporte, Promoção da Saúde, Juventude,
Idoso e Lazer (SEPJIL), criou
um calendário de caminhadas
ecológicas guiadas e gratuitas
para a população. Página 06
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Caminhadas ecológicas gratuitas

A

loja segue o
padrão internacional da rede
Audika, que nasceu na França e
hoje comanda as
empresas de diversos segmentos ao redor do
mundo.
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Prêmio Rio de Contos abre inscrições para
selecionar novos talentos literários na região

E

scritores da Região
Serrana que sonham
em ter seu texto publicado já podem se preparar!
Com o objetivo de buscar
novos talentos e fomentar
a produção literária, o
prêmio Rio de Contos
está na sua 2ª edição e
é um projeto realizado
pela LER, Funarj e Mater
Produções. O prêmio é
uma importante e fundamental estratégia, não
apenas para fomentar a
produção literária no Rio,
como também a leitura,
estabelecendo laços do
leitor da Região Serrana
e todo o Grande Rio com
a literatura contemporânea. Esta iniciativa visa
o firme semear da criação
de um mercado sólido,
potente e de qualidade,
no qual ganham escrito-

res, leitores, a cultura e o
estado do Rio de Janeiro.
O prêmio Rio de
Contos 2ª edição permanecerá adequado e
em pleno acordo com as
recomendações de distanciamento social por conta
da pandemia Covid-19,
conforme preconizado
pela OMS, e acontecerá
100% online, com o intuito de resguardar todos os
envolvidos no concurso,
que será lançado no dia
29 de setembro de 2021,
na Sala Cecília Meirelles, com a presença dos
selecionados da primeira
edição e leitura de trechos
de seus contos como pré-apresentação do livro.
Para conhecer os 20
autores selecionados na
1ª edição do concurso
Rio de Contos, acesse o

CÂNCER DO PULMÃO

O

câncer de pulmão é
a neoplasia que mais
mata o homem e a mulher no
mundo todo. No Brasil ele é
o segundo mais comum em
homens e mulheres excetuando o câncer de pele não
melanoma. É o primeiro em
todo o mundo desde 1985,
tanto em incidência quanto
em mortalidade. Aproximadamente 13% de todos os
casos novos de câncer são
de pulmão.
A última estimativa mundial (2012) apontou incidência de 1,8 milhão de casos
novos, sendo 1,24 milhão
em homens e 583 mil em
mulheres.
O tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são
os mais importantes fatores
de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão.

EXPEDIENTE:

Em 85% dos casos diagnosticados, o câncer de
pulmão está associado ao
consumo de derivados de
tabaco.
O cigarro é, de longe, o
mais importante fator de risco para o desenvolvimento
do câncer de pulmão. A taxa
de mortalidade de 2011 para
2015 diminuiu 3,8% ao ano
em homens e, 2,3% ao ano
em mulheres, devido à redução no número de fumantes.
A taxa de incidência vem
diminuindo desde meados
da década de 1980 entre
homens e desde meados
dos anos 2000 entre as
mulheres. Essa diferença
deve-se aos padrões de
adesão e cessação do tabagismo constatados nos
diferentes sexos.
No Brasil, a doença foi

Instagram @premioriodecontos - além da breve
história de cada um, é possível conhecer melhor seus
respectivos contos e como
está sendo todo aprendizado obtido através da formação literária exclusiva
para os premiados.
Como participar:
As inscrições estarão
disponíveis exclusivamente por meio digital para
os candidatos de todo o
Estado do RJ, a partir de
16 anos de idade. Serão
consideradas inscritas as
obras recebidas de 29 de
setembro até o dia 12 de
novembro de 2021.
O edital e o link do
formulário de inscrição
estão disponíveis no site
www.lersalaocarioca.
com.br.
responsável por 26.498 mortes em 2015. No fim do século XX, o câncer de pulmão
se tornou uma das principais
causas de morte evitáveis.
A taxa de sobrevida relativa em cinco anos para
câncer de pulmão é de 18%
(15% para homens e 21%
para mulheres). Apenas 16%
dos cânceres são diagnosticados em estágio inicial
(câncer localizado), para o
qual a taxa de sobrevida de
cinco anos é de 56%.
A taxa de sobrevida relativa em cinco anos para
câncer de pulmão é de 18%
(15% para homens e 21%
para mulheres). Apenas 16%
dos cânceres são diagnosticados em estágio inicial
(câncer localizado), para o
qual a taxa de sobrevida de
cinco anos é de 56%.
Os sinais e sintomas
mais importantes da doença são: tosse continuada,
escarro com sangue, dor
no peito, rouquidão dentre
outras.
A radiografia e a tomografia de tórax são os primei-

Serão selecionados,
por um corpo de seis jurados atuantes no universo literário brasileiro,
20 textos que apontem
potenciais talentos na literatura dentre a população
residente no estado do RJ.
O resultado sairá até o dia
23 de dezembro de 2021.
Os autores selecionados serão premiados com uma série de
atividades focadas em
suas respectivas formações, como minicursos,
palestras e mentorias
individuais, com grandes profissionais das
letras brasileiras, num
processo de reescrita
e amadurecimento dos
textos selecionados que
serão publicados num
livro ao final do processo
pelo selo da Mater.
ros exames solicitados.
Entretanto, outros exames são necessários para
definir o tipo de células que
compõem o tumor e assim
orientar o tratamento, especialmente a biópsia.
A partir do diagnóstico
inicial, na ausência de metástases à distância e caso a
doença esteja em suas fases
iniciais o tratamento indicado
é a cirurgia.
Nos casos mais avançados, mas ainda sem lesões
à distância, combinamos
radioterapia e quimioterapia
e se o paciente responder
bem ao tratamento complementa-se o tratamento com
a imunoterapia.
De toda forma, o mais
importante no controle desta
doença, altamente letal, é
um rígido controle do tabagismo. Orientar os jovens
que se iniciem no vício e
aos fumantes que parem
de fumar o quanto antes. É
a melhor ferramenta para o
controle do câncer do pulmão. Portanto, PAREM DE
FUMAR!!!

Dr. Mauro Zamboni Pneumologista
Especialista - UERJ e SBPT. Mestrado e Doutorado - UFF
Contato: (21) 99333-3387 - Whatsapp
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E-mails para redação: jorita@terra.com.br

Carta da netinha para o Vovô Fernando, hóspede
da Casa de Benefícios Alcides de Castro

V

ovô, neste dia quero reforçar o imenso amor que
tenho por você. Também quero agradecer por tudo
que você fez por mim. Eu tenho o melhor vô do mundo,
que cuidou de mim desde bebê, e que tenho muitos
bons momentos que sempre vão ficar guardados em
meu coração. Isso não é um adeus, não te abandonei,
vou sempre te visitar e estar ao seu lado como uma neta
e amiga. Essa carta é para você saber o quanto você é
especial para mim, e o quanto eu te amo! Fique bem,
logo você vai se acostumar com sua nova rotina, e vai
ver que não é tão ruim assim. Quando você virar uma
estrelinha ( é óbvio que ainda vai demorar), eu vou com
meu foguete até o Espaço, só para ficar mais pertinho
de você. E meu primeiro lançamento no foguete vai
ser para você. Eu te amo muito vô, sempre estarei
com você, você está no meu coração.
De: Nanon
Para: Vovô

OPORTUNIDADE ÚNICA

Seja sócio do Itaipava Tênis Clube
e fique isento de taxa de manutenção
por 05 meses.
Mais informações (24) 2222 2019
(24) 98839-7916

AGENDE UMA VISITA
E VENHA NOS CONHECER!
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unidades escolares
Apa-Petrópolis é a 3ª mais visitada do país Educação:
municipais recebem melhorias
N
E
os últimos 13 anos,
o turismo em áreas
protegidas aumentou mais
de 300%, chegando a 15
milhões de visitantes em
Unidades de Conservação (UCs) federais em
2019. E a Área de Proteção Ambiental de Petrópolis (APA-Petrópolis) é
um dos três locais com
os maiores índices de
visitação atrás do Parque
Nacional da Tijuca, no
Rio, e o Parque Nacional
do Iguaçu, no Paraná.
O estudo, com dados
do ano anterior à pandemia, é do Instituto Chico
Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio), órgão do Ministério
do Meio Ambiente responsável por gerir as reservas
federais e foi usado pela
Fundação O Boticário para
desenvolver um análise
sobre o cenário atual e o
potencial turístico dessas
unidades com ações que
devem ser desenvolvidas.

Foto: Divulgação

O Petrópolis Convention & Visitors Bureau, que congrega empresas dos setores de
hotelaria, gastronomia
e prestadores de serviço, está participando
do Conselho Municipal de Meio Ambiente
(Condema) para acompanhar e propor ações
públicas de proteção,

incluindo a APA-Petrópolis e ao mesmo tempo
valorizar guias e empresas que promovem
o acesso ao ecoturismo.
A entidade pretende
levar ao Conselho a
experiência recente do
trade ainda no período
pandêmico e que vai
ao encontro do potencial de desenvolvimento

PMP inicia processo para concessão dos cemitérios

O

governo municipal deu
nesta semana o pontapé inicial para a concessão
dos cemitérios municipais:
criou a Comissão Especial
de Licitação, encarregada
dos procedimentos licitatórios relativos à concessão
do serviço no município. A
comissão será a responsável
por atuar na concorrência
que pode garantir aos cofres
públicos redução significativa nas despesas e aumento
da receita. A medida inclui
os serviços de gestão, manutenção, exploração, revitalização e expansão dos
seis cemitérios municipais
e construção de crematório
público e cemitério vertical.
O trabalho, que compreende o Termo de Referência
até a conclusão do processo
licitatório, deve ser finalizado em, no máximo, um ano.
Com a concessão, o
município garante melhores serviços e receita
aos cofres públicos (a

outorga fixa prevista é de
R$ 2 milhões), além da
outorga variável, de 3%
do faturamento anual. A
estimativa é que, apenas
nos primeiros cinco anos,
a concessionária invista
cerca de R$ 15 milhões
nos cemitérios, sem contar
o aporte necessário para a
construção do crematório
e do cemitério vertical.
“Estamos certos de que
a concessão dos cemitérios
é o melhor caminho para
garantir as melhorias necessárias nestes espaços e também no serviço prestado. Temos trabalhado muito para
melhorar os cemitérios,
mas os esforços, embora
enormes, geram resultados
que ficam aquém das necessidades, que são muitas.
A concessão vai garantir
novos serviços e melhor infraestrutura aos espaços que
já existem”, disse o prefeito
Hingo Hammes.
A inclusão de seis (e

não sete) cemitérios, segundo a Procuradoria Geral do Município, se deve
ao fato de o cemitério de
Garibu, na Posse, quase na
divisa de Petrópolis com
São José do Vale do Rio
Preto, funcionar em um terreno particular, cedido no
passado ao município sem
a devida documentação.
Alves e o controlador
Alex Christ acrescentam
que a concessão não vai
mudar os direitos de famílias que têm sepulturas no
cemitério, nem de quem
chega para sepultar um
ente querido. “Importante
destacar isso. Famílias
que têm sepulturas ou
jazigos não perderão os
direitos sobre elas. A gratuidade para quem não
pode pagar também será
mantida, assim como os
serviços funerários. O
que vai mudar é a administração, a organização,
o serviço”, finaliza.

sustentável de unidades
de conservação.
São várias modalidades de turismo em crescimento no Brasil e no
mundo como o de isolamento, de observação e
contemplação, pontua o
hoteleiro Flávio Câmara,
representante do PC&VB
no Condema. “O ecoturismo e o turismo de
experiência são fortes em
Petrópolis e pode ser ampliados. Os Portais de
Hércules, no Parnaso, são
um cartão-postal do Brasil
no exterior, por exemplo.
E todo este acervo precisa ser preservado. É isto
que estamos levando ao
Conselho, além do turismo
rural e ferramentas como
sinalização além da conscientização do público seja
nas escolas e nas vizinhanças dessas joias. É preciso
preparo e envolvimento da
população em geral para
que seja um turismo sustentável”, ponderou.

m continuidade ao planejamento de revitalização da rede municipal,
a Secretaria de Educação
realizou, nesse ano, melhorias de pequeno e médio porte em 96 unidades,
entre escolas e Centros de
Educação Infantil (CEIs).
A maioria das unidades
recebeu pintura, serviço de
manutenção elétrica, reforma de telhado, construção
de central de gás, além de
troca de janelas e reforma
em pátios. Uma escola que
recebeu melhorias foi a
E.M Darcy Corrêa da Veiga, que teve a rede elétrica
revitalizada, nivelamento
da varanda, pintura externa,
troca das calhas, colocação
de telas nas janelas e portas,
cabeamento e internet, além
de adaptações de acordo
com os novos protocolos de
saúde, como a instalação de
uma sala de emergência. A
quadra da unidade também
recebeu pintura. Além da

E.M Darcy Corrêa, a Escola
de Educação Especial Santos Dumont teve o telhado
da cozinha e refeitório reformado, limpeza de calhas,
construção e instalação da
central de gás. A E.M Pedro
Amado passou por obras na
cozinha e dispensa, troca de
porta, pintura da quadra e
troca de telhas e calhas. A
casa da Educação Visconde
de Mauá, teve recuperação
no telhado, recuperação do
muro e pintura da entrada.
Escola Germano Valente recebeu melhorias
como a troca de janelas,
reforma da fachada e da
cozinha. Na E.M Salvador
Kling foram feitas a troca
de janelas. Já na E.M Ana
Mohammad foram feitas
a colocação de piso, troca
de basculantes por janelas
e instalação de grades. O
Liceu Municipal Prefeito
Cordolino Ambrósio ganhou pintura em espaços
da parte externa.

Bairro da Glória terá horta comunitária

O

secretário municipal
de Meio Ambiente,
Edmardo Campbell, visitou, no dia 15/09, um espaço no Bairro da Glória
que receberá uma horta
comunitária. A iniciativa
reúne moradores da comunidade, o movimento
Corrêas Sustentável, além
do apoio do governo municipal. As intervenções
no local devem começar nos próximos dias
e, além do plantio, deve
contar com a revitalização
e preservação do espaço,
onde moradores possuem
diversos poços. A área,
de mais de 8 mil metros
quadrados, fica ao lado da
Escola Municipal Marieta
Gonçalves.
De acordo com o
diretor do Departamento de Agricultura, José
Maurício Soares, essa é
uma demanda antiga dos
moradores do Bairro da
Glória. "Nós vamos dar

Foto: Divulgação

todo o apoio necessário
para a população. Vamos
providenciar a limpeza do
terreno, conseguimos a
doação de mudas, além de
passarmos o conhecimento
técnico necessário para
os moradores", disse ele,
ressaltando ainda que o Departamento de Agricultura
estará disponível para qualquer dúvida da comunidade.
Segundo Eduardo
Qüentel, um dos representantes do movimento Corrêas Sustentável, a ideia é
potencializar as iniciativas
que envolvam as associações de moradores do bair-

ro. No bairro são 12, entre
elas, do Bonfim, Caetitu,
Centro e Bairro da Glória.
O presidente da Associação de Moradores
do bairro, Marco Antônio Diniz de Souza,
acompanhou o secretário
na vistoria. “A horta
comunitária é dos moradores, que serão os beneficiados”, relatou Marco
Antônio, que também
comemorou a revitalização que será feita no
local. Nos próximos dias,
as equipes farão a limpeza
do terreno e a preparação
para o plantio.
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acontecendo

Prefeito Hingo Hammes e o presidente do
Conselho Regional de Educação Física

O

C

Abertura do Serra Serata

om a presença do
secretário de Estado
de Turismo, Gustavo Tutuca, do Consul-Geral da
Itália no Rio, Paolo Del
Giudice, e do bispo de
Petrópolis, Dom Gregório
Paixão, o prefeito Hingo
Hammes e o secretário de
Turismo Samir El Ghaoui
(foto) lançaram em 21/09
o festival gastronômico
Serra Serata - Tutti a Tavola, uma realização da
Prefeitura de Petrópolis,
por meio da Turispetro,
em parceria com a Casa

O

D'Italia Anita Garibaldi.
O festival acontece
até o dia 03/10 em mais
de 50 estabelecimentos na
cidade, com o objetivo de
manter viva a tradição da
cultura italiana e fomentar

Foto: Divulgação

o segmento gastronômico
na região. Informações
sobre o festival, participantes, pratos oferecidos
e valores, acesse: www.
petropolis.rj.gov.br/
serra-serata.

Foto: Divulgação

do município. Hingo
Hammes colocou a estrutura da prefeitura à

disposição para futuras
parcerias e capacitação
dos profissionais da área.

Fotógrafo petropolitano e o 1º
no ranking da One Eyelandos

Curso de informática gratuito

Centro de Inclusão
Digital (CID), que
funciona no Telecentro
do distrito da Posse, iniciou no dia 13/09 o curso
gratuito de informática
básica. Foram realizadas
94 inscrições de pessoas
que se interessaram participar e todos os horários
que foram disponibilizados estão com as turmas
completas. Apesar das
turmas estarem cheias,

Foto: Divulgação

U

o interessado que quiser
se inscrever no cadastro
de espera pode procurar o
Telecentro da Posse, que

fica no Telecentro da
Posse, na Estrada União
e Indústria, 32877, das
9h às 17h.

Prefeitura X Instituto Rio Metrópole

U

prefeito Hingo
Hammes recebeu
no dia 15/09 o presidente do Conselho
Regional de Educação
Física (CREF1), Rogério Melo, e a presidente
da Comissão de Profissionais de Educação
Física de Petrópolis,
Amanda Leal. Eles falaram sobre a inclusão
dos profissionais de
Educação Física nas
definições de políticas públicas de saúde

m convênio firmado entre a prefeitura de Petrópolis e o Instituto Rio Metrópole pode render avanços na
infraestrutura do município.
O prefeito Hingo Hammes

esteve com o presidente do
IRM, Bernardo Santoro,
estudando algumas possibilidades de investimentos
que possam contribuir para
o progresso e evolução da

cidade. O encontro contou
com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Fred Procópio (PL),
e do assessor especial do
IRM, Jamil Sabrá.

ma chuva torrencial
caia justamente no tão
aguardado dia dos noivos
Ana Paula e Guilherme.
Naquele dezembro de 2015
na entrada da noiva pelas
portas da igreja Sagrado
Coração de Jesus, na Montecaseros, que poderia ter
sido um desastre, surpreendeu a todos: Ana Paula
entrou com um sorriso que
iluminou todo o espaço e
transformou o clima tenso
no ambiente feliz que ela
esperava para o seu casamento. Esse momento
emblemático foi registrado
pelo fotógrafo petropolitano
Giovani Garcia, que levou a
melhor entre os fotógrafos
brasileiros no ranking da
One Eyeland, elegendo-o

como o melhor fotógrafo
de casamentos do Brasil.
A imagem em preto
e branco concorreu no
Top 10 Wedding Photographers 2021, que desde
o ano passado elege os
melhores fotógrafos de
casamento do mundo. O
júri é composto por profis-

sionais técnicos de diferentes nacionalidades, que são
referências entre seus pares.
Além do 1º entre os brasileiros, Giovani ficou em 4º na
categoria Fotojornalismo e
9º na categoria Pre Wedding
no ranking geral, que pode
ser conferido no site https://
oneeyeland.com.
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SuperSerra com um mix
de produtos e açougue
O

Supermercado SuperSerra,
localizado na praça de Nogueira, reinaugurou no dia16 de
setembro com novas e modernas
instalações, oferecendo um ambiente mais amplo, com mais conforto e
mais variedade de produtos. O novo
açougue do SuperSerra, possui
uma linha completa de carnes bovinas, suínas e de aves, todas com
excelente procedência, que chegam
semanalmente, proporcionando
uma carne fresquinha e macia,
como toda dona de casa gosta! O
açougue do SuperSerra, oferece
também carne moída na hora. E
para facilitar o seu churrasco, tem
picanha fatiada e embalada, e todos
os demais cortes de sua preferencia.
Carnes para bife, músculo picado e
ainda se você quiser, eles também
recheiam o seu lagarto para que sua
carne assada fique mais saborosa.
Lá no SuperSerra voce também
vai encontrar todos os ingredientes
necessários para preparar uma
deliciosa feijoada.
As novas instalações também
contam com uma linha de frios bem
extensa que podem ser fatiados na
hora a gosto do cliente.
Nas quartas feiras a sessão de
hortifrúti oferece preços especiais!
Na mercearia uma grande variedade de biscoitos, enlatados e
diversos outros itens para sua mesa,
incluindo produtos diets e lights.
Na padaria, encontramos além
dos tradicionais pães e frios, deliciosos bolos, pães recheados doces
e salgados, brioches, entre outras
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ga uma boa variedade de marcas
nacionais e importadas, entre
outras bebidas.
Além de oferecer produtos de
1ª qualidade com preços competitivos, o SuperSerra possui um
grande mix de produtos. Também
oferece o serviço de faça suas
compras através do whatsapp
(24) 98857 6486 com entrega
em domicilio.
Vale a pena conhecer!

Supermercado
SuperSerra

delicias. E ainda uma sessão de
laticínios e congelados que farão a
diferença no seu café da manhã,
almoço e lanche da tarde.
Para os apreciadores de vinhos
o SuperSerra oferece em sua ade-

Av: Leopoldina 300
Praça de Nogueira
Tel:. 2236 1736
De segunda à quinta, das
07h às 21h
Sexta e Sábado das 7h às 22h.
Domingo das 7h às 20h.
Aceita cartões. Entrega em
domicilio
Compras pelo whatsapp:

(24) 98857 6486
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Caminhadas ecológicas em Petrópolis
C
onhecer e preservar.
Com esses objetivos, a prefeitura, através
das secretarias de Meio
Ambiente e de Esporte,
Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer
(SEPJIL), criou um calendário de caminhadas
ecológicas guiadas gratuitas para a população.
A primeira delas foi
realizada no dia 26/09, na
trilha do Alto da Ventania,
no Caxambu.
"A prática de atividade física, aliada ao
contato com a natureza,
proporciona benefícios

Foto: Divulgação

Nova convocação para a seleção brasileira num momento crítico do Campeonato
Brasileiro e da Copa do Brasil. Realmente
não dá prá entender a CBF.

para a saúde física e mental das pessoas. Esporte
é promoção da saúde. A
ideia é que os petropolitanos ocupem as trilhas da
cidade e ajudem a cuidar
e preservar", disse o pre-

feito Hingo Hammes.
Além do Alto da
Ventania, o governo
municipal promove as
caminhadas ecológicas
no Castelinho (31 de
outubro), Trilha do Ouro

(28 de novembro), Trilha
da Cuca (19 de dezembro)
e Estrada do Inconfidente
(30 de janeiro). Os interessados em participar devem
ficar atentos a página da
prefeitura no Instagram.

TESTE

Certa vez o dono de uma grande empresa
resolve testar o caráter de um de seus
empregados, ele resolve colocar quinhentos reais a mais no salário dele, chegou o
dia do pagamento ele deposita na conta
do empregado o salário e os quinhentos
Reais a mais, aí passou-se uma semana,
passou duas e nada do empregado falar
algo e devolver os quinhentos Reais, então
o empresario pensou:
-Safado! Vou fazer o contrário agora! Ao
invéz de colocar os quinhentos Reais eu vou
tirar quinhentos do salário dele, vamos ver
como ele reage.
Dito e feito, chegou novamente o dia do
pagamento e o empresário fez o que tinha
planejado, ele tirou quinhentos do salário do
empregado, no dia seguinte o mesmo entra
rapidamente no escritório e fala:
-Olha aqui doutor, fui no banco ontem
receber o meu salário e estava faltando
quinhentos Reais, o que aconteceu?
O empresario responde:
-Ah sim, no pagamento anterior eu coloquei
quinhentos Reais no teu salário e tu não
falou nada e agora, o que tu me diz?
O empregado responde:
- Olha, patrão, um erro eu tolero, mas
dois não!!!

***

FUMANTE

Um rapaz vê uma moça fumando e diz para
ela:
- Nossa, uma moça tão jovem e bonita
fumando.
A moça responde:
- Meu avô morreu com 99 anos.
O rapaz revida indignado:
- E ele fumava, por acaso?
Com um sorriso ela responde:
- Não, ele cuidava da vida dele.

Até agora o Fla não completou os jogos
do primeiro turno. Falaram que agora vão
adiar mais alguns jogos dos times que tiveram
jogadores convocados. Vão jogar quando?
A culpa dessa bagunça é totalmente do
Tite. A seleção já está classificada para a
Copa, e não precisa dos jogadores daqui.
Chamasse os que estão na Europa, China
e EUA...
Semifinais da Libertadores já terminando
e tem Fla e Atlético-MG como favoritos para
as finais. Vamos aguardar a confirmação para
uma final de fazer tremer o Estádio Centenário de Montevideo, em novembro.
Na Sul Americana também os favoritos
são para uma final brasileira entre Bragantino
e Athlético. O domínio do futebol brasileiro na
América do Sul é impressionante.
No Brasileirão, o Atlético-MG deu uma
afastada dos demais e passou a ser favorito. Ainda faltam 15 jogos, mas a chances já
aumentaram bastante.
Foto: Divulgação

Embora o Fla com o técnico Renato Gaúcho tenha um rendimento excelente, esse
negócio de não ter intensidade no jogo todo
fez o time perder pontos importantes.
Na Segundona o Botafogo praticamente
garantiu o retorno para a Série A e o Vasco
ainda vai ter que render mais para conseguir, o que é fundamental para o clube. O
Cruzeiro não vai conseguir novamente, pelo
segundo ano...
Tudo caminhando para o Hamilton ganhar
mais um ano na Fórmula 1. Já são impressionantes cem vitórias e 99 pole positions...
NFL começou a temporada e muita
emoção ainda teremos. Equilíbrio total nas
Conferências.
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Telex abre nova loja em Itaipava e foca na experiência do usuário

A

Telex Soluções Auditivas, que já funciona
na Rua Alencar Lima, 35,
loja 03 (Edifício Cinda),
bem no centro de Petrópolis, acaba de inaugurar
uma loja em Itaipava, no
Shopping Arcádia Mall,
loja 21 (Estrada União e
indústria, nº.10.126). A
loja segue o padrão internacional da rede Audika,
que nasceu na França e
hoje comanda as empresas de diversos segmentos
ao redor do mundo.
Segundo a fonoaudióloga responsável pelas
unidades de Petrópolis
(RJ) e Juiz de Fora (MG),
Lúcia López, a nova loja
funciona como um centro
de alto valor agregado,
onde o cliente vai encontrar a mesma estrutura em
qualquer lugar do mundo
que ele for e que conte
com a marca.
“Nossas lojas apresentam conceito bem diferente, onde o usuário tem
a oportunidade de experimentar os aparelhos que

Fotos: Divulgação

são conectados à internet.
Além disso, o atendimento
também é diferenciado.
Nós temos uma jornada de
acompanhamento ao usuário de prótese (aparelho
auditivo) durante todo o
seu período de adaptação.
Aqui na Telex trabalhamos
com foco na experiência
do usuário, pensando no
indivíduo com necessidades
singulares e no desenvolvimento de soluções para
o estilo de vida de cada
um. A tecnologia de ponta
é um dos diferenciais da
nossa empresa”, explicou
a fonoaudióloga.

Pioneira no Brasil e
líder no mercado de saúde
auditiva, a Telex oferece um
serviço diferenciado em relação à disponibilização de
aparelhos com alta tecnologia em um ambiente em que
o cliente vai interagir com
diversas soluções auditivas
até encontrar a que mais se
adapte a sua realidade.
Você pode agendar sua
consulta na loja Itaipava pelo
telefone: (24) 3111-8148 ou
pelo (24) 99263 8999 ) (WhatsApp). Se preferir atendimento na loja Centro, os contatos
são: (24) 2237-3044 e (24)
98867-4393 (WhatsApp).

Atendimento remoto da
Telex auxilia clientes
Além do conceito de
atendimento internacional das lojas Telex, outro
grande benefício para os
clientes é a facilidade de
ser atendido por sua fonoaudióloga em sua própria residência através do
aplicativo Remote Care.
“Já contávamos com
este atendimento remoto
mas, por conta da pandemia, este procedimento aum entou bas tante
porque muitos de nossos
clientes preferiram continuar com as consultas
à distância. Isso é possível através do nosso
aplicativo Remote Care e
porque todos os aparelhos
de nosso portfólio já permitem esse acesso. Desta
forma, qualquer usuário
que não pode sair de casa,
consegue ser atendido
por sua fonoaudióloga
de forma virtual, e que
irá realizar os ajustes
necessários à distância”,
ressaltou Lúcia Lopez.

Para o atendimento
Remote Care, o usuário
dos aparelhos auditivos
Telex precisa ter apenas
seu celular conectado à
internet e ao aplicativo.
Desta forma, sua fonoaudióloga marcará uma consulta on-line. Esta assistência em tempo real ajuda
na adaptação dos clientes
aos aparelhos auditivos e
também na atualização dos
softwares de programação.
Para quem ainda não
sabe, a Telex faz parte do
Grupo Demant, líder mundial em saúde auditiva que
oferece soluções e serviços

para ajudar pessoas com
perda auditiva a se conectarem e se comunicarem
com o mundo ao seu redor.
A empresa possui mais
de 70 anos de experiência no mercado brasileiro
de aparelhos auditivos,
mais de 500 mil clientes
protetizados (usuários de
seus aparelhos auditivos)
e cerca de 100 pontos de
atendimento em todo o
Brasil. A principal missão
da Telex é proporcionar
um mundo melhor para as
pessoas com deficiência
auditiva, reintegrando-as
ao convívio social.

