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Salão inaugurado 
recentemente contrata:

Dois cabelereiros, 
manicures e 
depiladora. 

Para trabalhar 
inicialmente de 

terça-feira a sábado, 
das 12 as 18h, 

nesse momento de 
reabertura gradual 

do comércio
Os profissionais 

interessados podem 
ser de qualquer 

cidade da Região.
Contato: (24) 2471-

6049
ou (24) 9 9296-

5820. Falar com 
Nininha
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Com mais de 6 mil testes realizados, 
Secretaria de Saúde vê Vassouras no 
“caminho certo” no combate à Covid-19
• Vassouras passa de 500 casos confirmados 
e chega a 20 mortes na pandemia

Rotary Mendes lança campanha 
‘Doe Sangue, Doe Esperança’

• Objetivo é 
aumentar doação 

de sangue em 
época do ano que 

doadores diminuem 
consideravelmente

Câmara de Vereadores de Paty do Alferes volta a ter 
prédio próprio na gestão do presidente Juliano Melo

Vassouras 
retorna com 
a Feira do 
Produtor e 
a Feira do 
Artesanato

Vassouras 
ganha uma 
unidade das 
Lojas CEM

Prefeitura de 
Vassouras 
realiza obras 
no Bairro 
Campo Limpo
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 Desde 2017, o 
Centro de Formação do 
CEC Arco-Íris desenvolve, 
em parceria com a equipe 
UFFight Robótica, do 
projeto de extensão da 
UFF – Volta Redonda, 
um conjunto de ações que 
estimula o conhecimento 
das ferramentas da robótica. 
Do sucesso dessa parceria 
surgiu em Vassouras, o 
Clube de Robótica, que vem 
desenvolvendo protótipos 
relacionados aos temas da 
inclusão e acessibilidade, 
além de promover 
aprendizado tecnológico. 
 A equipe do 
Clube está empenhada na 
elaboração de dois projetos, 
envolvendo o trabalho 
de pesquisa, montagem 
e programação. Em um 
deles, finalizar um dado 
eletrônico, que fará parte 
de um jogo de perguntas e 
respostas. No outro, concluir 
uma máquina de sucos 
automatizada utilizando 
materiais sustentáveis.
 Um novo desafio 
do Clube é apresentar estes 
protótipos em eventos 
de robótica, que são 
organizados em diferentes 
cidades e estão previstos 
para acontecer no segundo 
semestre de 2020.
 Dessa forma, 
convidamos aos alunos 
entre 11 e 16 anos, das 
redes públicas e privadas, 
a participarem do Clube 
durante a finalização 

Clube de Robótica
• Uma oficina de tecnologia, 

programação e muito conhecimento!

Apresentação da “Máquina de sucos” na 
Estação de Vassouras – setembro/2019

Profissões ligadas à tecnologia estão entre as que mais crescem, inscreva o seu filho.
Para mais informações: (24) 2471-3245 ou através das nossas redes sociais. 

dos protótipos. Devido à 
Pandemia os encontros estão 
ocorrendo, às quartas-feiras, 
às 18h, na Plataforma do 
Zoom. Nesses encontros, são 
exercitadas as habilidades 
de pesquisa, mão na massa, 

escrita (diário de bordo) 
e troca de ideias. Para se 
integrar ao Clube não é 
exigido conhecimento 
prévio, basta ser levado pela 
curiosidade do universo das 
tecnologias da robótica.

 O final de semana 
vassourense foi marcado pelo 
retorno de dois importantes 
acontecimentos que são 
a Feira do Produtor e a 
Feira do Artesanato, ambas 
umbilicalmente vinculadas ao 
turismo e ao desenvolvimento 
econômico. Nos últimos anos 
essas duas iniciativas foram 
incrementadas e tem exercido 
um papel fundamental 
na dinâmica da atividade 
turístico e também na vida 
dos moradores vassourenses.
 Interrompidos ou 
paralisados pela Pandemia 
do novo coronavírus, os 
artesãos, produtores rurais 
e de produtos artesanais 
foram um nicho bastante 
afetado pela crise. Alguns 
infelizmente não conseguiram 
manter as atividades, por isso 
a importância da retomada. 
A Feira do Produtor, nascida 
a partir de um projeto de 
lei de autoria da vereadora 
Rosi Farias (Progressistas) 
funcionava na rua acadêmica 
Eliete Nunes Barbosa (antiga 
rua da feira) e passou a 
acontecer também aos 
domingos na rua Barão 
do Amparo, ao lago da 
Antiga Estação Ferroviária 
de Vassouras. A vereadora 
esteve presente e participou 
da abertura. O novo local e 
algumas ações da prefeitura 
de Vassouras deram mais 
dinamismo e movimento 
a feira que novamente se 
tornou um ponto tradicional 
de visitação do vassourense 
e do visitante. Já a Feira 
do Artesanato acontece há 
muitos anos no calçadão 
do Paqueras. Também foi 
interrompida pela pandemia e 
agora com a obra no calçadão 
vai ocorrer aos sábados e 
domingos a partir das 10 
horas na Antiga Estação 
Ferroviária de Vassouras.
 Todas as medidas de 
segurança e prevenção contra 
o covid-19 foram tomadas. 
Foram instalados lavatórios 
com álcool gel e seguidos 
todos os protocolos. Na 

Vassouras retorna com a Feira do 
Produtor e a Feira do Artesanato

oportunidade o secretário de 
Desenvolvimento e Turismo, 
Wanderson Farias distribuiu 
pessoalmente máscaras face 
shield aos feirantes e artesãos. 
 De acordo com o 
secretário Wanderson Farias 
há muito tempo os produtores 
e artesãos estão aguardando 
por esse momento. “Aos 
poucos nossa cidade vai se 

preparando para retomar de 
vez as atividades do Turismo 
e a economia. Nossa feira 
já entrou para o calendário 
dominical do vassourense. A 
Feira retornou seguindo todos 
os cuidados e tomando todas 
as medidas de segurança 
e prevenção contra o novo 
coronavírus. Estamos 
atentos!”_, falou Wanderson.

 Em tempos desafiadores, como o que vivemos a partir da pandemia 
com a possibilidade de contaminação, luto, isolamento social, homeoffice, 
ensino remoto, tarefas domiciliares, o papel da família tornou-se fundamental.
 As mães e os pais assumiram junto aos seus filhos o acompanhamento 
de aulas remotas, ensino, tarefas e rotinas de estudo.
 O Índio Amigo sempre comemorou de diferentes formas o Dia das 
Mães, dos Pais, dos Avós e outras datas. Porém o momento nos obrigou a 
reinventar nossas metodologias, nossas aulas, reuniões, nossos projetos e 
eventos.
 A EQUIPE da escola deseja  um domingo especial para todos aqueles 
que assumem o papel de pai, seja ele da maneira que for: os biológicos, os de 
coração, as mães que são pais, os avôs que assumem esse papel....

Parabéns!!!!

Aos Pais
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Inscrição e informações na Academia ou pelo tel: 2471-1338

Balé Clássico
Dança Contemporânea

Dança adulto

Musculação
Spning

Aero-local
Pilates

TRX
Lutas
Yoga

 A Prefeitura de 
Vassouras segue realizando 
várias obras pelo Município. 
Depois da revitalização 
da Praça do Mello Afonso 
(Praça do Vagão), a Prefeitura 
deu início à construção de 
uma Praça no Bairro Campo 
Limpo. O bairro também 
recebeu uma pavimentação 
asfáltica na Rua Heitor Leal.
 A construção de 
uma praça, de um espaço de 
lazer para a comunidade é 
uma reivindicação antiga dos 

Prefeitura de Vassouras realiza obras no Bairro Campo Limpo

 Vassouras está no 
caminho certo no combate 
à Covid-19. A avaliação é 
do secretário municipal de 
Saúde Leonardo Rocha após 
o município divulgar que 
já realizou mais de 6 mil 
testes, priorizando servidores 
públicos e trabalhadores 
de serviços essenciais. 
“Testar o maior número de 
pessoas sempre foi e ainda 

moradores.
Pelas fotos é possível ver que a 
obra já está sendo finalizada e 
conta com iluminação, mesas 
para jogo de damas, espaço 
gramado com novas mudas 
e árvores, aparelhos para 
academia ao ar livre e uma 
área com muitos brinquedos 
para as crianças utilizarem 
quando as regra impostas pela 
pandemia chegarem ao fim. 
 Por hora, a Prefeitura 
reafirma a importância de 
se evitar aglomerações para 

frear a propagação do vírus 
no Município:
- Estamos entregando essa e 
outras obras, de infraestrutura 
né se lazer, mas temos que 
ter consciência de que a 
pandemia não acabou. Não 
podemos parar com os 
trabalhos, porque temos que 
manter a cidade funcionando 
e tenho a certeza de que esses 
espaços serão muito bem 
utilizados quando a pandemia 
passar - destacou o prefeito 
de Vassouras, Severino Dias.

Com mais de 6 mil testes realizados, Secretaria de Saúde 
vê Vassouras no “caminho certo” no combate à Covid-19
• Vassouras passa de 500 casos confirmados e chega a 20 mortes na pandemia

é a maior indicação em todo 
mundo, como estratégia de 
combate à covid-19. Com a 
testagem, pudemos avaliar 
que estamos no caminho 
certo”, afirmou o secretário 
em entrevista, por correio 
eletrônico, à TRIBUNA 
DO INTERIOR. De acordo 
com o boletim divulgado 
pela Prefeitura na noite da 
quarta-feira, dia 29 de julho, 

Vassouras contabilizava 524 
casos  e chegava a 20 óbitos 
por conta da pandemia.  
 A partir dos testes, a 
Prefeitura mudou a maneira 
de apresentar seus números, 
diariamente, pela internet. 
“Pudemos avaliar, com a 
testagem, que estamos no 
caminho certo. Com uma 
melhor localização das áreas 
mais sensíveis, tivemos como 
resultado também a mudança 
de padrão na confecção de 
nosso Boletim Eletrônico, 
indicando os casos ativos e os 
casos de pessoas já curadas, 
mapeados por bairros e 
distritos”. De acordo com os 
números da Prefeitura, dos 
524 casos contabilizados, 
457 já são considerados 
curados. Dos casos ativos, 
cinco encontravam-se 
internados e outros 42 em 
isolamento domiciliar. 170 
casos estão em análise e 
1337 foram descartados.  
 Na análise por bairro, 
Grecco e Barão de Vassouras 
lideravam a lista de casos 
ativos, com nove casos cada 
um. Na sequência, destaque 
para Itakamosi (6) e Santa 
Amália (4). Entre os curados, 

o Grecco aparece novamente 
no topo da lista, com 50. 
Barão de Vassouras registrava 
49 curados. Na sequência, 
Massambará (48), Madruga 
(45), Centro (42), Residência 
(29), Santa Amália (24).  
 Segundo o secretário, 
a Prefeitura tomou toda 
a precaução para não 
paralisar o serviço público 
e proteger a saúde do 
servidor. “Desde o início, 
adotamos o trabalho interno 
revezado para os servidores 
públicos, e mantivemos 
nossos grupos de trabalho 
nas ruas, sempre respeitando 
as medidas de proteção, 
para que a administração 
pública não entrasse em 
colapso e parasse”. Até por 
isso, os servidores foram 
prioridade na realização 

dos testes. “Assim como os 
servidores, boa parte dos 
comerciários e trabalhadores 
de serviços essenciais, não 
pararam, como as áreas de 
saúde e abastecimento. Com 
a realização dos exames, 
pudemos recomendar o 
isolamento social daqueles 
que testaram positivo ou 
tiveram sinais de infecção 
em qualquer período, 
priorizando sempre a saúde”.  
 Os testes seguem 
sendo realizados. A ideia 
é testar cerca de um terço 
da população. “Os testes 
continuam sendo realizados, 
ajudando no aprimoramento 
da estratégia. Não há um 
perfil de pessoas a serem 
testadas, mas uma indicação 
mais precisa dos locais 
que merecem um reforço 

na vigilância das medidas 
preventivas. As incidências 
maiores no Centro, entre 
comerciantes, poderiam ser 
resultado, por exemplo, de um 
contato maior com cidadãos 
de outros bairros. Com 
um melhor mapeamento, 
existem áreas geográficas que 
merecem mais atenção, como 
a divulgação, vigilância e 
cobrança do cumprimento 
de medidas preventivas – 
isolamento social, respeito 
aos horários e uso obrigatório 
de máscaras. O que não 
quer dizer que áreas que 
não apresentem casos ativos 
serão esquecidas, mas temos 
agora uma direção mais 
clara a seguir. Tudo está 
relacionado, certamente, ao 
bom cumprimento ou não das 
medidas de prevenção”.
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Pacote promocional
Horário de funcionamento

De segunda a Sexta – de 6:00 hs as 22:00 hs
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 Entre 1995 e 2007, a carga tributária bruta do 
Brasil cresceu 20,57%. Essa elevação é observada também 
na América Latina e nos países do BRIC, exceto na Índia, 
cuja carga foi reduzida em 1,95% nesse mesmo período, na 
mesma tendência de alguns países desenvolvidos. 
 Desde 2000, o Brasil ultrapassou a carga tributária 
dos Estados Unidos e da Austrália. De 1995 a 2007, a carga 
tributária entre os países europeus pesquisados foi maior 
que a brasileira, à exceção da Suíça, cuja carga tributária em 
2007 foi 0,39 pontos percentuais menor que a do nosso país. 
 No Brasil, assim como nos países emergentes 
verificados, os tributos sobre o consumo impactam mais 
na formação da carga tributária bruta do que os tributos 
sobre a renda. Enquanto os tributos sobre o consumo são 
responsáveis por 45,8% da carga tributária brasileira, os 
incidentes sobre a renda representam 24,6% dessa mesma 
carga. Na maioria dos países desenvolvidos ocorre o inverso. 
Já as contribuições para a seguridade social brasileira 
representam 27,1% da Carga Tributária Bruta e se aproximam 
de alguns países avançados, ao contrário do que acontece em 
países em desenvolvimento. 
 Nossa análise foi para verificarmos que temos carga 
tributária de primeiro mundo e serviços de terceiro mundo. 
Os governos, não conseguem transformar em benefícios 
tudo que pagamos em impostos.
 Escutando recentemente um comentarista 
econômico na rádio JB FM, observei que ele deu um 
novo nome para a desigualdade de nossa carga tributária 
“Suisudão” uma mistura de Suíça em carga tributária com 
Sudão no oferecimento de serviços para a população. Se 
analisarmos com muito critério, ele tem toda a razão.
 Precisamos mudar esse cenário e rever prioridades 
nas decisões de nossos governos, passando por todas as 
esferas. 
 É preciso priorizar as necessidades da população, 
sem esquecer os empresários que investem e geram riquezas 
para os governos e a população.

Carga Tributária Brasil x resto do mundo
 Um dos maiores entraves para o crescimento do 
Brasil é a elevada carga tributária.  Essa afirmação faz ainda 
mais sentido se cruzarmos dados da Receita Federal com 
números do IBGE e da Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômica (OCDE). Pois bem: o nível 
de impostos cobrados no Brasil é similar ao de nações 
desenvolvidas. 
 De acordo com os indicadores mais recentes, a carga 
tributária em nosso país equivale a 32% do PIB. No Reino 
Unido, o índice é de 32,5%. Na Espanha, 33,6%. Pior ainda: 
países mais avançados do que o Brasil têm níveis inferiores 
de tributos. Nos Estados Unidos, a relação é de 26,4%. Na 
Suíça, 27,9%. 
 Não é preciso muito esforço para perceber o absurdo 
que esses números representam. A avalanche de impostos 
pagos pelos brasileiros não é revertida em serviços públicos 
de qualidade, capazes de gerar bem-estar social. Enquanto o 
Brasil não resolver essa tragédia, pouca coisa mudará.
 Não é novidade dizer que a imensa carga tributária 
brasileira não é revertida em serviços públicos de qualidade. 
Mas a comparação ainda causa surpresa e desânimo. 
Podemos verificar na imagem abaixo com dados do ICDE/
IBGE, divulgada pelo portal Economia:

Super-herói é o pai de 
família,
Que acorda cedo pra 
trabalhar,
Quatro horas da manhã,
Já pronto pra levantar.
A marmita leva gelada,
É hora de pegar a estrada,
A peleja, vai começar.

Um ônibus super lotado,
Difícil de ir sentado,
Empurrões de todos os 
lados,
Os pês, bem maltratados.
Ainda três conduções,
Já bem cedo as emoções.
No serviço, ainda chega 

 Olá mais uma vez, amigo (a) leitor 
(a)!  Trago desta vez um texto de cordel, 
destacando a perseverança do nosso povo 

trabalhador, que em sua maioria, acorda com o galo cantando, 
saindo de madrugada e só retornando do trabalho, ao varar da 
noite.  Isso que é ralação... o resto... é conversa pra boi dormir...
rsrsrrs   Vamos então ao texto?

Nosso Povo Brasileiro

 No Brasil, o Dia Nacional do Café é comemorado 
em 24 de maio, desde 2005, segundo o Calendário Nacional 
de Eventos. O dia Mundial do Café é comemorado em 14 de 
abril.
 Como produtor e exportador de café, o Brasil está 
na vanguarda. Seguem-lhe o Vietnã e a Colômbia, segundo 
dados históricos.
 Segundo registros históricos, o café tem sua origem 
no continente africano mais precisamente nas regiões da 
Etiópia, onde é encontrado nos bosques de forma nativa. 
Da Etiópia foi levado para a Arábia, em seguida para a 
Turquia. Posteriormente para os países europeus como Itália 
e Inglaterra. Considerada como planta poderosa e usada na 
medicina da época e o consumo como bebida por diversas 
classes sociais.
 Na Guiana Holandesa (Suriname), o café foi 
introduzido pelo Governador de Caiena, e, posteriormente 
por Francisco de Mello Palheta que trouxe sementes e 
plantas de café para a cidade de Belém, no Pará (1727). Em 
seguida, o café foi trazido para o Maranhão, Bahia. Não 
permanecendo somente nestes Estados. No Rio de Janeiro 
teve na Serra do Mar onde encontrou solo e clima favorável.
 O Vale do Rio Paraíba do Sul, no Estado de São 
Paulo e Estado do Rio de Janeiro em 1820, foram prendados 
com sementes e plantas de café. Nesta região contando com 
mão de obra escrava, o café se expandiu dando origem as 
grandes lavouras cafeeiras que prosperaram. Posteriormente, 
o café ganhou os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, 
Paraná e Goiás.
 O cultivo do café nestes Estados a partir de 1820, 
principal artigo de exportação, motivou em dez anos, o 
desenvolvimento de várias cidades onde prosperou. São 
alguns exemplos no Estado do Rio de Janeiro as cidades 
de Vassouras, Valença Barra do Piraí. Garantiu também o 
café o desenvolvimento industrial, a sustentação bancária e 
melhoria das estradas ao acesso à capital fluminense. 
Todavia, o cultivo do café sofreu geadas ocorridas nas regiões 
cafeeiras no sul do Brasil, como por exemplo, a grande geada 
em 1918 e 1969, 1994 fortes geadas nos Estados do Paraná, 
São Paulo e sul de minas Gerais. Em 1986, longos períodos 
de secas na região Centro Sul do País prejudicou cafezais.
 As pragas de vegetais também se fizeram presentes 
nos cafeeiros, tais como: o Bicho-mineiro, a Cigarrinha, a 
Broca - do - Café.
 Todavia, nem tudo são tristezas e perdas. Em 2011 
ocorreu uma vitória: um recorde de preço do café não visto 
há 30 anos. Isto por problemas com outros países produtores. 
Segundo publicações em jornais de então.
   

Mercedes Brandenburger Hoppe.

O cafezinho de cada dia
O café é uma das bebidas mais apreciadas do mundo.

atrasado.

O patrão já carrancudo,
Esbraveja sem parar,
Parece o dono do mundo,
Sabendo só maltratar.
O peão pega na obra,
Na produção se desdobra,
A parede vai levantar.

Taí um bom exemplo,
De um homem trabalhador,
Que faz o país andar,
Mesmo sentindo a dor.
Dos maus tratos, 
dificuldades,
Bons salários, são raridades,
É sem dó sim senhor.
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 Vassouras criou um 
plano estratégico de ação para 
atuar em meio a pandemia que 
ao contrário de se encolher, 
se retrair ou ser empurrada 
pelos fatos fosse possível 
exercer protagonismo, dianteira 
e mantivesse o projeto de 
reposicionamento de Vassouras 
no cenário turístico nacional 
e internacional. Assim, ao 
contrário de arrefecer, aumentou 
o ritmo de trabalho, a quantidade 
de projetos e as frentes para 
promoção de Vassouras como 
um destino turístico plenamente 
visitável e satisfatório, quiçá 
um dia, um destino turístico de 
excelência. 
 Entre algumas ações 
nas diversas áreas, duas foram 
prioritariamente implementadas. 
Primeiro a melhoria da 
infraestrutura turística pública 
local. Sinalização, acesso, 
comunicação e estrutura de 
receptivo dos espaços públicos 
foram refeitos e incrementados 
no Mirante Imperial, no centro 
histórico da cidade (como a 
recuperação dos casarões e a 
revitalização da iluminação) e 
no Centro de Atendimento ao 
Turista (CAT) que foi totalmente 

Vassouras revitalizou seu Centro de Atendimento ao Turista (CAT)
• Uma das ações da cidade durante a pandemia foi melhorar sua infraestrutura turística

reformulado para melhorar 
a experiência do turista, do 
visitante e do turista que visitar 
Vassouras. 
 De acordo com o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo Wanderson 
Farias, a ideia é que tão logo passe 
a pandemia, Vassouras esteja 
melhor preparada do que antes 

para receber os turistas. Segundo 
ele, Isso vai ser bom também 
para a população local que pode 
usufruir de toda a infraestrutura 
de lazer e entretenimento da 
cidade. _“O Novo CAT como tem 
sido chamado pelos servidores e 
pela nossa secretaria é um lugar 
estratégico, que sempre tratamos 
com muito carinho. Tanto pela 

importância de receber bem 
quanto pela possibilidade de 
coletar dados e informações 
importantes para melhorar a 
experiência do turista por aqui. 
Então, assim como informamos 
os atrativos e os equipamentos 
turísticos constantes da nossa 
infraestrutura, coletamos 
informações sobre como estamos 

Prefeito Severino Dias esteve junto com a vereadora 
Rosi Farias e com o secretário Wanderson Farias 

conhecendo as novas instalações do CAT

atendendo, o que eles querem 
visitar e o que podemos fazer para 
melhorar a experiência deles!”_, 
falou Wanderson. 
O CAT funciona na Antiga 
Estação Ferroviária de Vassouras 
que também possui o Memorial 
do Trem. No espaço novo foi 
instalada uma TV para vídeos 
dos atrativos e das fazendas, 

um espaço para uma pequena 
mostra do artesanato local, café e 
cachaça, foram colocados novos 
móveis e criou-se também um 
espaço externo que vai oferecer 
degustação de café para o turistas. 
No inteiror da Estação acontece a 
feira do artesanato da cidade aos 
sábados e domingos a partir das 
10 horas.
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 Natural de Capim 
Angola, na zona rural do 
município, Lucimá Soares 
Bastos de Carvalho trabalhou, 
durante quase toda a vida, 
como empregada doméstica. 
Teve dois empregos. No 
primeiro, ficou cinco anos. No 
segundo, quase 22 anos. Uma 
operação, no entanto, mudou 
a vida de Lucimá, que hoje 
é uma pequena empresária. 
“Precisei me submeter a uma 
operação e por isso abandonei 
o emprego. Recuperada, 
com o incentivo do filho, 
investimos em um restaurante 
aqui no Grecco e assim 
nasceu o Temperos da Lu”. 
O restaurante que surgiu em 
2014 com uma média de 15 
refeições servidas por dia 
é hoje um sucesso. Só no 
delivery, são mais de 120 
refeições diárias – sucesso 
consolidado antes mesmo da 
pandemia, que transformou o 
delivery. No início do mês, o 
restaurante, que funciona no 
número 1 da Rua Salvador 
Mandaro Filho, no coração 
do Grecco – ao lado da Casa 
Muniz e atrás da paradinha 
de ônibus – lançou uma 
novidade no cardápio: um 
churrasco com o padrão de 
qualidade das refeições. 
 O churrasco está 
à disposição do cliente do 
Temperos da Lu de terça 
a domingo, no próprio 
restaurante ou, claro, no 

Sucesso absoluto no delivery, ‘Temperos 
da Lu’ lança churrasco e agrada a clientela

delivery. São duas opções. A 
primeira sai a 25 reais, com 
400 gramas de churrasco 
misto (contra filé, alcatra, 
picanha suína, linguiça 
mineira, coração e drumete) 
mais pão de alho. A porção 
de 900 gramas de churrasco 
misto, mais o pão de alho, 
sai a 49 reais e 90 centavos. 
Lucimá lembra que os preços 
convencionais do Temperos 
da Lu foram mantidos. “O 
churrasco é vendido separado 
das refeições”, afirma. 
 Hoje, o restaurante, 
que nasceu da ideia do filho 
Jhonatan, gera dez empregos 
diretos. Entre os dez 
colaboradores está a família: 
Lucimá trabalha ao lado 
do marido Jonatas, do filho 
Jhonatan e da nora Priscila. 
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 – Cartão postal da cidade de 
Paracambi, esta joia da arquitetura 
industrial segue os moldes das 
construções adotada pelos ingleses 
durante o século XIX no Brasil. 
Edificada em 1871, a CTBI foi a 
maior fábrica de tecidos de seu 
tempo, mantendo-se nesse patamar 
até as primeiras décadas do século 
XX. Chegou a ter mais de 4 mil 
funcionários e seus 400 teares 
produziram tecidos de alta qualidade 
inspecionados pelo próprio Imperador 
D. Pedro II. A Cia. adotava, como 
era comum na época, a rede de 
assistencialismo aos seus operários 
como vila residencial, clube de laser, 
escola, armarinho, farmácia, açougue, 
capela e campo de futebol. Criando 
assim uma relação de poder por parte 
de seus empregadores. Esse poderio 
estende-se por quase um século até 
a emancipação em 8 de agosto de 
1960, quando surge definitivamente 
Paracambi, que antes era formada 
pelos antigos povoados de Macacos e 
Tairetá, respectivamente pertencentes 

Cantos e Encantos do Vale Do Café Fluminense
Por Ronaldo Vicente Pereira

Mestre em Bens Culturais, artista plástico e 
professor de Artes do IFRJ - Campus Paracambi

Companhia Têxtil Brasil Industrial

aos municípios de Itaguaí e Vassouras, 
A cidade teve várias estações 
ferroviárias, cujas construções estão 
em ruínas ou simplesmente já não 
existem. A maioria são do século 
XIX, como a ainda preservada estação 
ferroviária da cidade, inaugurada em 
1861 com a presença do Imperador. 
Cercado de dezenas de morros, além 
de rios e cachoeiras, o município 
possui uma parcela bem preservada de 
Mata Atlântica e isso graças ao Parque 
Natural Municipal Curió criado em 
2002. Com pouco mais de 900 hectares, 
dezenas de espécies de plantas e mais 
de 200 espécies de aves, entre elas 
o Curió-de-Paracambi, símbolo da 
cidade que é a porta de entrada do 
Vale do Café Fluminense. Jovem nos 
seus 60 anos de emancipação este ano, 
Paracambi tem histórias de mais de 
um século, histórias que narram a vida 
de quem viveu da e para a fábrica, de 
quem cresceu ouvindo o som da sirene 
de sua gestora, a Companhia Têxtil 
Brasil Industrial, a “grande mãe” da 
cidade.

Carlos Celino

Agradecimento a sua filha 
Sônia Goulart.

 Mundo pequeno que 
se entrelaça à medida que 
vão aqui surgindo as crônicas 
sugeridas para os causos de 
Paty. Aqui mais uma história 
de um lutador, pai da nossa 
querida amiga Sônia Goulart, 
esposa de Carlos Celino 
e irmão de Dona Glória 
Mousinho. Henrique que não 
era Carvalho dos Carvalhos 
tradicionais de Paty mais 
com esse entrelaçamento que 
falamos se juntou a eles por 
via transversa pois se casou 
com Daura da Rocha Goulart 
Carvalho, filha dos donos 
da Fazenda Santa Tereza e 
irmã de dona Zote esposa de 
Rubens Carvalho. Se a gente 
for futucar muito, como se diz 
na gíria, todo mundo é parente 
em Paty. E vamos a mais uma 
história. Henrique Carvalho, 
nascido em Adoria, Freguesia 
de Cerva em Portugal, tinha 9 
anos quando veio para o Brasil 
com com sua mãe e a irmã 
Gloria Carvalho Mousinho de 
6 anos, ao encontro do seu pai: 
José Joaquim Carvalho, que já 
morava em Paty do Alferes. 
Saíram da Terrinha no dia 13 
de dezembro de 1933, rumo 
ao Rio de Janeiro, a viagem 
durou 18 dias e foi assustadora, 
houve uma forte tempestade, 
a água do mar passava por 
cima do navio e uma pessoa 
morreu. No dia 2 de janeiro 
de 1934, viajaram de Trem 
Maria Fumaça até a pequena 
Parada de Monte Alegre, onde 
foram recebidos com festa e 
muita gente lhes deram boas-
vindas. Foram morar no Sitio 
Pedras Ruivas, onde seu pai 
trabalhava como encarregado e 
tinha fartura de verduras, frutas 
e mais de 100 porcos, além de 
oliveiras e cana de açúcar que 
faziam melado e rapadura. 
Depois o Sitio foi vendido e 
o seu pai com o dinheiro que 
recebeu como indenização, 
comprou 2 Lotes no Goiabal 
e construiu sua casa na Rua 
Celino Lisboa, 72. Henrique 
contava que quando chegou, 
Paty era modesto, mas muito 
alegre, tinha poucas casas e 
o centro da Vila era na Praça 
Velho do Avelar (onde hoje 
está o Centro Cultural). Tinham 
muitas festas e às procissões 
da igreja eram um cortejo 
com mais de 500 devotos. 
Edmundo P. Bernardes 
comandava à política, 
mandava e desmandava e 
Seu Nelson Gonçalves era o 
Delegado de Polícia e se falava 
muito na Família Fraga. Ainda 
menino, acompanhava sua 
mãe nas missas na Matriz nas 
reuniões do apostolado com às 
Senhoras: Dulce P. Bernardes, 
Dona Sinhá do Brasilino, Maria 
de Andrade, Edith Malheiros, 
Eugeny Basbus, Áurea Salgado 
e Emilly Houaiss. Henrique 
gostava de falar da chegada do 
Pároco Frei Aurélio Stulzer, 
que organizou a Festa do 

Causos de Paty, Sonhos da Quarentena...

Assim era Paty - Henrique Carvalho, 
um Português na história de Paty

Henrique na sua Mercearia São Jorge, Bar e Restaurante na 
entrada da Av. Antão Bernardes, esquina com a Rua da Cachoeira

centenário da Matriz em 1944. 
Dizia que começou muito cedo 
a trabalhar e acompanhava seu 
pai em tudo que fazia, mas um 
dia, despertou sua vocação para 
o comércio, quando seu pai foi 
trabalhar no Armazém do Seu 
João Paulo e do filho Rubens 
de Carvalho. Mais tarde firmou 
um compromisso moral de 
sociedade com seu concunhado, 
Rubens de Carvalho, e abriram 
a Mercearia São Jorge, com 
serviços de Bar e Restaurante, 
quando teve ajuda da sua esposa. 
Mais tarde resolveu trabalhar 
como feirante na Feira de Nova 
Iguaçu. Porém, animado com 
a plantação de tomates que na 
sua época dava muito dinheiro, 
foi ser Lavrador e deu certo até 
que, uma chuva de granizo pôs 
tudo a perder, deixando-lhe com 
uma dívida enorme. Com as 
poucas economias que restaram 
do prejuízo, comprou uma 
carrocinha de Pipoca e foi vender 
pipocas nas ruas e praças para 
garantir o sustento da família, 
nesse tempo já com 6 filhos: 
Denise, José Henrique, Paulo 
Cesar, Tereza, Sonia Maria, Luiz 
Henrique e Marcos. Sua esposa 
Daura nunca o deixava desanimar 
e foi sua grande companheira 
e incentivadora. Quando a 
situação melhorou voltou para 
o comercio e teve outros bares, 
entres eles o do Guararapes e 
na Rua dos Correios em Miguel 
Pereira. Faleceu no dia 26 de 
abril de 2015 com 87 anos e 

está sepultado no cemitério 
de Paty do Alferes. Deixou 
como legado seu exemplo 
de dignidade, religiosidade e 
moral ilibada, e preocupado 
com seus filhos, fez o inventário 
dos seus bens e deixou tudo 
dividido, registrado em 
cartório, organizado para não 
haver nenhum embaraço.

Causos...

1-Combinava com o filho mais 
velho, José Henrique, uma 
viagem no carro deste. Marcava 
horário para o filho pegá-lo e se 
este atrasava ficava nervoso e 
andando de um lado para outro. 
Quando o filho chegava, tome 
bronca: Você parece que gosta 
mais dos seus bois do que da 
gente!

2-Uma vez no seu bar em 
Miguel Pereira, uma roda de 
sinuca se estendeu por muito 
tempo e toma de cerveja e 
Henrique anotando tudo. 
Como a roda foi longa o custo 
também e um dos sinuqueiros 
não queria pagar. E como 
Henrique cobrou dele de forma 
mais insistente ele pegou uma 
garrafa de cerveja e partiu pra 
cima de Henrique que revidou 
e só que Henrique conseguiu 
acertar na testa do cara o que 
rendeu uma prisão e teve que 
pagar fiança pra sair.
Carlos Malheiros, julho de 
2020 (104ºdia da quarentena)

Sua irmã Gloria Mousinho, sua mãe 
Dona Maria, Laura irmâ e Henrique
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Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

	 Se	puder	fique	em	casa,	se	precisar	sair	use	máscara	o	tempo	todo.

Para maiores informações: Rua Coronel  Manuel Bernardes, 387, Plenário. 

Tel. (24) 2485-1509 e (24) 2485-1461  -  www.patydoalferes.rj.gov.br

Trabalhando para o crescimento de um município 
melhor e mais justo! Munícipe, compareça e participe!

 Uma aliança 
entre a Câmara de 
Vereadores de Paty do 
Alferes, representada pelo 
presidente Juliano Melo, 
e a Prefeitura Municipal, 
comandada pelo prefeito 
Juninho Bernardes, tendo 
a participação de todos 
os vereadores patienses, 
através do Orçamento 
Impositivo, que é quando 
o parlamentar indica 
onde o poder executivo 
vai empregar a verba, 
resultou na compra do 
imóvel de número 387, 
na rua coronel Manoel 
Bernardes, no centro da 
cidade, onde a Câmara 
de Vereadores já estava 
instalada pagando 
aluguel. “Quando 
assumi a presidência da 
Câmara em janeiro de 
2017, nasceu em mim, e 
acredito que nos demais 
vereadores, o sonho de 
fazer o Poder Legislativo 
patiense voltar a ter um 
imóvel próprio. E esse 
sonho nós realizamos”, 
vibra o presidente da 
Câmara Juliano Melo. 
           É importante 
lembrar que a gestão do 
presidente Juliano Melo 
começou lá em 2017 
com a Câmara Municipal 

Câmara de Vereadores de Paty do Alferes volta a ter 
prédio próprio na gestão do presidente Juliano Melo

 O Paty Previ, 
que é o órgão que cuida e 
administra a previdência 
(aposentadorias e pensões) 
dos servidores públicos 
do município de Paty do 
Alferes, está realizando a 
obra de restauração de toda 
a fachada mantendo cores 
originais, preservando pisos, 
portas e janelas.
         De acordo com o projeto, 
além da restauração da 
fachada, terá a criação de três 
blocos independentes. Outra 
importante característica 
da obra é garantir a 
acessibilidade ao local, 

Prédio histórico será reformado 
e vai abrigar a sede do Paty Previ

tendo em vista que o Paty 
Previ tem seu atendimento 
majoritário a pessoas da 

terceira idade. O valor do 
empreendimento está orçado 
em R$ 1.867.532,01.

• Presidente Juliano Melo agradece o apoio e parceria dos vereadores Aroldo Orém, Amaral, 
Juarez Leinho, Heliomar, Léo Motorista, Rominho, Guilherme Rosa, Macarrão, Denílson 
Ligeirinho e Zaninho pelo empenho na aquisição do imóvel próprio da Câmara Municipal

João Maranhão

pagando dois aluguéis e 
que o prédio histórico, 
que abrigou o Legislativo 
por duas décadas, já 
não estava mais em 
funcionamento devido 
a problemas estruturais 
que indicavam riscos aos 
visitantes e servidores da 
Câmara de Vereadores 
naquela época. E que essa 
Legislatura fez a Lei de 
devolução do prédio para a 
prefeitura. “Nossa missão 
de instalar a Câmara de 
Vereadores em prédio 
próprio está concluída. 
E além do patrimônio, 
oferecemos uma melhor 
acessibilidade dos 
cidadãos à Casa de Leis, 
melhores condições de 
trabalho aos funcionários 
do Legislativo e uma 
grande economia nos 
gastos públicos”, ressalta 
o presidente Juliano Melo.
          O valor da compra 
do imóvel foi fechado 
em 1.085.352,30 (Hum 
milhão oitenta e cinco 

mil trezentos e cinqüenta 
e dois reais e trinta 
centavos). Esse valor foi 
definido através de várias 
negociações entre o poder 
público e os proprietários 
e algumas avaliações 
concluídas por empresas 
de alta credibilidade. 
Sendo que a primeira 
proposta dos proprietários 
foi de 1.200.000,00 (Hum 
milhão e duzentos mil 
reais). “Nós lutamos 
muito por essa vitória, 
mas a conquista é de 
todos os patienses 
porque o patrimônio é da 
nossa cidade”, conclui o 
presidente Juliano Melo.

Presidente Juliano MeloEconomia de gastos, conforto e acessibilidade para a população Vereador Aroldo Orém

Vereador Zaninho Vereador Amaral Vereador Heliomar Vereador Leinho Vereador Rominho

Vereador Guilherme RosaVereador Denilson LigeirinhoVereador MacarrãoVereador Léo Motorista
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 O Rotary Club de 
Mendes lançou na terça-feira, 
28, a campanha “Doe Sangue, 
Doe Esperança”. O objetivo da 
campanha é aumentar o hábito 
da doação de sangue entre os 
mendenses. A campanha vai 
até 28 de agosto. A data não foi 
escolhida de maneira aleatória: 
segundo dados do Ministério 
da Saúde, o período de inverno 
baixa consideravelmente o 
número de doações realizados 
no país. 
 A campanha, em 
parceria com uma rádio da 
cidade,  o Rotaract e o Hospital 
Universitário de Vassouras,  
busca a mobilização dos 
mendenses a partir de cartazes, 
artes espalhadas por mídias 
sociais, além de mensagens 
na Rádio Pop. A campanha 
espera sensibilizar os doadores 
espontâneos. Segundo o 
Ministério da Saúde, 46,7 
% das doações no Brasil são 
consideradas de reposição, 
quando o cidadão se mobiliza 
para ajudar algum conhecido 
que precisa de sangue. As 
doações espontâneas são 
responsáveis por 53,2 % do 
sangue doado nos hemonúcleos 
do país. 
 Como as doações 
precisam ser realizadas em 
Vassouras, no Núcleo de 
Hemoterapia do Hospital 
Universitário, a campanha 
disponibiliza transporte para 
quem tenha dificuldades em ir à 
cidade vizinha. Os interessados 
podem agendar o transporte 
através do telefone (24) 99852 
0467.

 O município de 
Vassouras inaugurou no dia 
16 de julho uma unidade das 
Lojas CEM, grupo conhecido 
pela atuação no sul e sudeste 
do país com quase 300 lojas 
e 14 milhões de clientes 
cadastrados. 
 Participaram da 
inauguração, o prefeito de 
Vassouras, Severino Dias 
Filho, o Deputado Federal 
Luiz Antônio, a vereadora 
Rosi Farias e secretários 
municipais.  
 A inauguração foi 
realizada de forma simbólica, 
sem aglomeração e dentro 
das normas de segurança 
e prevenção contra o novo 
coronavírus. O prefeito 
Severino Dias lembrou da luta 
para trazer empresas para a 
cidade, principalmente nesse 
momento complicado. “É 
realmente um acontecimento 
que precisa ser destacado. 
A instalação de uma grande 

Vassouras ganha uma unidade das Lojas CEM
• Cidade consegue atrair empresas mesmo durante a pandemia

rede de lojas vai gerar mais 
empregos e vai aumentar 
as opções do vassourense 
no comércio da cidade. Se 
levarmos em consideração a 
atual situação de pandemia 
e a crise pela qual estamos 
passando no Brasil, 
precisamos comemorar a 

chegada das Lojas CEM. 
Que seja um negócio 
próspero e que colabore 
com o desenvolvimento de 
Vassouras”_, falou o prefeito. 
 O secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Wanderson 
Farias, que também esteve 

presente na inauguração 
afirmou que a Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo tem 
atuado de forma incansável 
para cumprir a estratégia 
do Prefeito Severino de 
transformar Vassouras numa 
cidade mais preparada para 

receber empresas e indústrias. 
E que esse trabalho vem 
sendo cumprido com muita 
determinação. _“Hoje é 
um dia especial para o 
desenvolvimento econômico 
vassourense. É privilégio 
de poucos gerar emprego e 
receber um empreendimento 

como este durante um 
momento de pandemia. 
Vassouras agradece muito a 
vinda das Lojas CEM. É um 
sinal positivo de que nossas 
estratégias estão apontando 
para a direção certa. Vamos 
seguir nesse caminho!”,falou 
Wanderson

Rotary Mendes lança campanha ‘Doe Sangue, Doe Esperança’
• Objetivo é aumentar doação de sangue em época 
do ano que doadores diminuem consideravelmente
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Egydio da Silveira Meirelles
Corretor de Imóveis – Creci 6292

Rua Nilo Peçanha, 26 (próximo ao Senai) Vassouras-RJ
Tels.: (24) 2471-1372 ou 2471-1418

(24) 99994-2093

VENDA

ALUGUEL

ATENÇÃO
você precisa de:

  Faxineiro - Pedreiro - Macânico - Pintor - Garçon - 
Jardineiro 

EGYDIO TEM! - INFORME-SE!

Casa - Taboa corrida, salão, 
2 quartos, piscina, murada. 
perto Rodoviária Nova- R$ 
600.000,00

Casa no centro histórico, 3 
quartos, jardim de inverno

Casa nova, vende pela Caixa 
-2 quartos, banheiro, cozinha, 
garagem para 2 carros, 
após Rodoviária Nova - R$ 
200.000,00

Casa nova, pela Caixa -3 
quartos uma suíte, sala 
Americana com cozinha - R$ 
300.000,00 

Casa -  3 quartos, varanda,  
garagem para 4 carros, no 
centro - Marcar hora para ver

Lote - Rua Manoel Bernardes,  
plano asfalto 300 m²perto do C 
A I C.  R$ 80.000,00

2 Lotes -  Rua Deputado 
Manoel Martins 450 m² ,asfalto 
perto CAIC – r4 85.000,00

1 Lote perto da casa Muniz 
400m², plano terraplanagem 
pronta, asfalto 85 m² - R4 
85.000,00

1 Lote no centro comercial 
360m²

1 lote ponto comercial no  
centro frente à Faculdade R 
250.000,00

Apartamentos a partir de R$ 

140.000 com garagem

Apartamento novo tipo casa 
perto Tambasco 1º pavimento 
280.000,00  - 2º pavimento 
250.000,00

Casa Grande,  casa caseiro 
2.000m², asfalto  ônibus na 
porta - R$ 320.000,00

Sítio Pocinhos- casa, piscina, 
gramado, nascente, 14.000m² 
- R$ 350.000,00

Sítio plano cfercado com tela 
4.000m²,  nascente, asfalto, 
casa colonial 450.000,00

Sítio casa colonial, gramado, 
chácara, lago, peixe, nascente, 
topografia boa para loteamento, 
tem água da Cedae preço a 
combinar 3 alqueires mineiros

Área boa para fazer sítio 
83.000m² R$ 85.000,00

Fazenda 10 alqueires estábulo 
área de lazer piscina casarão 
etc BR-393- 12 km de 
Vassouras R$ 2.000.000,00

Fazenda 15 hts a 1000 metros 
da BR 393 2 casas boa, 
piscina, gramado, nascentes 
estábulo, resfriador de leite, 
ordenha mecânica, galpão, 
toda piquetada, com água 
distribuída, cerca elétrica 
1.495.000,00 reais

Lojas comerciais no centro 
(consultórios, etc)

VENDAS
Terreno 806 m² no loteamento Eco 
Park, valor: 130 mil

Casa em Ipiabas, Barra do Piraí. 
excelente imóvel ideal para descanso 
da família e também para pousada. 
Possui sala de estar e jantar, cozinha 
planejada em conceito aberto, 3 
suites, 2 quartos, varanda solarium, 
banheiro social, área de serviços, 
garagem coberta para 2 carros, portão 
eletrônico, quintal gramado com 
piscina, área gourmet com banheiro, 
churrasqueira, balcão de granito, 
quiosque pergolado, campo de futebol 
e 1 suite para hóspedes - área total: 
1.200m² - valor: 990 mil

Chácara para venda - Casa principal 
com varanda de inverno, sala de estar, 
banheiro social, cozinha, despensa, 
área de serviços, 5 quartos, sendo 
2 suítes, piscina, área de churrasco, 
garagem, casa de caseiro. casa de 
hóspedes com 4 quartos, 2 banheiros. 
área total: 5.000 m² - bairro: Pinheiros 
-  Valor: 710 mil reais - *Este valor inclui 
a mobília. Área em Morsing/Mendes/
Rj - 22 mil m², a 5 min de Mendes, 
ótima topografia, fácil acesso, varias 
nascentes, rica em fauna e flora. possui 
duas casas sede e uma de caseiro, 
faltando acabamento. Em caso de 
loteamento, já possui planta baixa e 
117 matriculas na escritura. - doc. ok - 
Valor: 735mil
Terreno localizado na rodovia Lúcio 
Meira, com acesso para duas ruas, 
com 1.510m². doc.; ok. 80 mil
Terreno no lot. Eco Park, Campo Limpo, 
com 300m². doc. ok - 70 mil.
Terreno com 507 m² no Mello Afonso 
(rua do castelinho) doc. ok. - 272.500,00
Terrenos no lot. Park Imperial 
Residence com toda infraestrutura. 
Consulte nossos valores! a partir de 
150 mil
Lotes para venda no Tinguá. a partir de 
2.770 m². valor: 100 mil cada

APARTAMENTOS: 
Aptos com sala de estar, 3 qts, 
banheiro social, cozinha, banheiro de 
serviços, vaga de garagem, portão 
eletrônico. 23Ȱ mil cada. 

CASAS:
Imóvel situado na Fazenda Plenitude 
(Associação Purna Ananda Ashram 
Ecovila) Casa recém construida 
projetada por arquiteta com, sala de 
estar com lareira e cozinha integrada, 
banheiro social, 3 quartos, sendo 1 
suíte com closet, amplo quintal com 
gramado, água de nascente abundante 
com deposito para 10mil litros, 
garagem, área de serviços e varanda. 
Lindo riachinho proximo e horta 
organica em frente. Aquecimento solar, 
tvap. Captação de água de chuva com 
deposito de 23 mil litros -180m² de área 
construída, área total: 900 m². - Valor: 
290 mil.
IMÓVEL com linda vista da cidade 
na Rua do Castelinho - Mello Afonso. 
Sala de estar e Jantar, lavabo, cozinha, 
lavanderia, varandas, 3 Suítes, sendo 1 
com closet. varanda, quintal, garagem. 
Area Total: 366m² - Valor: 684mil
Casa no b: pinheiros, com 3 qts, 
cozinha, banheiro, área de serviços 
e garagem. Terreno com muita mata. 
Área total de 4.332 m2      documentação 
ok – 250 mil
Casa no centro da cidade com 3 
quartos, sendo 1 suíte, sala de estar, 
cozinha, banheiro, área de serviço, 
quintal com árvores frutíferas e  
garagem coberta para 2 carros.- doc. 
ok   - 450 mil
Imóvel no centro da cidade!! Casa 
principal com sala de estar, 3 qts, 
cozinha, banheiro social, dispensa, 
varanda na frente e quintal. 3 quitinetes, 
com quarto, cozinha e banheiro. Ótimo 
para investimento! Rua Maximiano 
Gomes - 300 mil
Casa no Mancusi, com sala de estar, 
2 qts, cozinha, banheiro social, varanda 
frente e fundos, area de serviço, piscina, 
banheiro externo, dispensa, quintal e 
garagem com portão eletrônico. área 
total: 324m² - doc. ok  - 300mil    
Casa no centro. Excelente para 
investimento de hostel e pousada, área 
construída 500m² com 3 pavimentos, 
salão principal tipo loft, suíte master 
mezanino, 2 banheiros sociais, cozinha 

Sylvia Soares – Corretora de imóveis
CRECI/RJ. 070739 - CNAI/RJ 023691

www.sylviasoares.com
(24) 993065042

em conceito aberto, 4 suítes externas, 
piscina, ampla área gourmet, jardim, 
quarto de empregado. Rua Barão de 
Cananeia - 800,000,00
Casa -  sala de estar, mezanino, 3 qts, 
sendo 1 suíte c/closet, banheiro social, 
lavabo, cozinha despensa, lavanderia, 
área gourmet, com banheiro e 2 duchas, 
canil, garagem coberta para 2 carros, 
portão eletrônico, sistema de alarme, 
câmeras de segurança. Casa anexa 
no 2º andar com sala, qto, cozinha e 
banheiro. área total: 450m². - 590mil. 
(Parque Esperança)

SÍTIOS:

Sítio em Sacra Família - Paulo de 
Frontin, RJ - casa principal com sala 
de estar, 3 qts, sendo 1 suite, banheiro 
social, cozinha, grande salão no 2º 
andar. area de lazer com churrasqueira, 
garagem com 2 vagas, casa de caseiro, 
area de galpão, agroindústria, mata 
preservada com riacho - área total: 
34.000m²
Valor: R$ 349 MIL
Sítio em Cinco Lagos, Mendes. 
Casa principal medindo 197m² com 
sala de estar, banheiro social, 3 qts, 
sendo 1 suíte, cozinha planejada, área 
de serviços, varanda em L, piscina, 
área gourmet com banheiro, qto de 
armazenagem, canil, garagem, oficina, 
terraço, galinheiro, portão eletrônico, 
sistema de segurança, instalacao de 
internet. Casa de caseiro com sala, qto, 
cozinha, banheiro, área de servicos e 
varanda. árvores frutíferas, 2 poços, 
2 hortas. Inclui na venda: gerador, 2 
ar condicionados split, 2 ventiladores 
de teto com controle remoto, 1 ar 
condicionado de janela, churrasqueira 
e mesa de sinuca- area total: 8580m² 
- Valor: 630 mil. 
Bela propriedade em Penedo, 
próxima ao Parque Nacional - casa do 
sitio com 3 quartos, 1 suíte máster, 2 
salas, lavabo, 1 banheiro, hall da suíte, 
varandas, garagem, área total 8000m²,  
campo de futebol society, campo de 
vôlei, galpão de festas, saunas seca 
e a vapor, piscina, banheiro da sauna, 
duchas, estacionamento, árvores 
frutíferas, asfalto na porta com 125m 
de frente com 56 metros de fundo. 
no melhor bairro do distrito - Jardim 
Martinelli. - 1 milhão e 600 mil.
Sítio no bairro Pinheiros com ampla 
sala de estar e jantar, 5 qts, sendo 1 
suíte, 2 banheiros sociais, cozinha, 
lavanderia, piscina, área de churrasco 
com 2 banheiros, galinheiro, casa de 
caseiro, árvores frutíferas. Área total: 
7.000m² doc. ok. - 350 mil
Venda de ponto comercial em 
Valença/RJ
Ponto completo com loja de 
conveniência, amplo salão com palco, 
bar com grande bancada, 5 banheiros, 
ampla cozinha completa. 280 mil reais 
(regularizado no corpo de bombeiros) 
consulte maiores informações.

LOCAÇÃO

. Chácara em Vassouras com sala 
de estar, 3 qts, sendo 1, suite, copa, 
cozinha, banheiro social, varanda e 
quintal com árvores frutíferas. Bairro: 
Morro da Vaca, valor: 1.200 reais
Chácara para locação - Casa principal 
mobiliada com varanda de inverno, 
sala de estar, banheiro social, cozinha, 
despensa, área de serviços, 5 quartos, 
sendo 2 suítes, piscina, área de 
churrasco, garagem. casa de caseiro. 
área total: 5.000 m² bairro: Pinheiros - 
Valor: 4.500 reais
Chacara para locação em Barão 
de Vassouras - casa principal com 
ampla sala de estar e jantar integradas, 
banheiro social, 4 qts, sendo 1 suíte, 
cozinha, área de serviços, quintal 
gramado com piscina, área de churrasco 
e garagem – casa de caseiro com sala, 1 
qto, cozinha, banheiro e varanda - Valor: 
2.000 reais
Casa em Vassouras, bairro centro,  
possui ampla sala de estar, lavabo, 
cozinha, 5 suites, piscina, área gourmet 
e quintal - Ideal para ponto comercial: 
Clinica, Hostel, Cursos, etc. - valor: 
4.000 reais
APTº 1ª locação com sala de estar, 
3 qts, sendo 1 suite, banheiro social, 
cozinha, área de serviços, varanda, área 
gourmet do prédio –bairro Madruga - 
valor: R$ 1.200 + 100 taxa de serviço.

 O Hotel Gramado da Serra, localizado no 
centro de Vassouras, com 14 suítes e 26 apartamentos 
que acomodam até 5 pessoas (por apartamento), 
possue toda infreestrutura para que os hospedes se 
sintam completamente bem instalados.  Faça sua 
reserva no Hotel Gramado da Serra e desfrute de uma 
grande Área de Lazer “Fazenda” localizada a 13Km 
da sede do Hotel (pedalinho, cavalo, piscina com 
cascata, campo de futebol, quadra de areia, sinuca, 
totó, redario (área de descanso), represa para pesca 
e muito mais..... Serão momentos enesquecíveis de 
tranquilidade e relaxamento com ar puro e o contato 
com a natureza. E Isso tudo com a maior segurança 
neste momento de pandemia, pois está equipado com 
todos os recursos necessários para proteção de seus 
hospedes e funcionários.

ATENÇÃO: RESERVAS COM NO  MÍNIMO 
DE 2 (DOIS) DIAS DE ANTECEDÊNCIA

Rua Aldo Cavali, 7 – Centro – Vassouras-RJ 
CEP: 27.700-000 - Tels: (24) 24712314 / 2471-2071
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 O Rei dos Boleros 
nos deixou. O cantor Carlos 
Alberto morreu na manhã da 
terça-feira, dia 7, na Santa 
Casa de Misericórdia de Juiz 
de Fora, na Zona da Mata 
mineira. Aos 86 anos, Carlos 
Alberto morreu após oito 
dias internado por conta de 
um AVC. Um dos maiores 
fãs do cantor em Vassouras, 
o empresário Cesar Furtado 
lamentou a perda. “Perdemos 
um dos maiores cantores da 
história do país”, afirmou 

Cesar Furtado lamenta morte de Carlos Alberto: 
‘talento comparável a Nelson Gonçalves’

o empresário, para quem o 
talento se comparava a Nelson 
Gonçalves. “Acompanhei de 
perto a carreira dele, desde 
que foi revelado em Três 
Rios”, lembra. 
 Sucesso nos anos   
1960, o mineiro Carlos 
Alberto, Nuno Soares na 
certidão de nascimento, 
chegou a ser recordista de 
vendas em sua gravadora, ao 
lado de ninguém menos que 
Roberto Carlos. O apelido 
que marcaria a carreira ele 

ganhou do comunicador 
Chacrinha. Em Vassouras, 
ele se apresentou pela última 
vez em 15 de novembro de 
2018, em show patrocinado 
por Furtado, que aniversaria 
na mesma data do Esporte 
Clube XV de Novembro, da 
Residência. “O clube lotou e 
ele nos brindou com a sua voz 
e carisma. Desceu do palco, 
falou com todos. Um artista 
completo”. Carlos Alberto 
deixou mulher, três filhos, 
quatro netos e quatro bisnetos.

Pedro Antônio adquire novo 
veículo zero quilômetro 
para linha Vassouras x Paty

 A Viação Pedro Antônio segue investindo no conforto 
de seus passageiros. A empresa recebeu recentemente mais um 
veículo zero quilômetro, modelo convencional equipado com ar 
condicionado. O veículo atenderá aos passageiros da linha Vassouras 
x Paty do Alferes. 
 O novo investimento acontece meses depois de a empresa 
apresentar um micro-ônibus zero quilômetro. Assim como o micro, 
o veículo, além de equipado com ar condicionado, é acessível, conta 
com elevadores para o acesso de passageiros cadeirantes, além de 
tomadas USB e velocímetro digital. 
 Antes de rodar na linha Vassouras x Paty, o novo modelo 
foi “batizado” em uma viagem do Centro a Massambará. Segundo 
o diretor Leonardo Ibrahim, o batizado mantém uma tradição da 
empresa desde os tempos em que ela era dirigida pelo seu avô, 
Francisco Antônio Ibrahim, o Chiquinho, nos anos 1960.

 Responsável direto 
pelo sucesso da Casa Muniz, 
o empresários Cássio Cardoso 
está radiante há quase três 
meses, uma corujice só. O 
motivo é o nascimento do 
pequeno Benício, que veio 
ao mundo em 11 de maio. 

O netinho fofo é filho da 
advogada Tassiane Cardoso 
e do psicólogo Tarcísio 
Lavinas. Em tempos de tanta 
notícia ruim, os avós Cassio 

e Márcia têm motivos de 
sobra  para sorrir. A turma 
da redação torce por toda 
felicidade do mundo para a 
família inteira

 O prefeito Severino 
Dias acompanhado do 
secretario Wanderson 
Farias, esteve no Mirante 
Imperial para acompanhar 
as obras de melhorias do 
local.
 R e c e n t e m e n t e 
foi instalada uma luneta 
especial para observação 
terrestre, envelopamento 
e iluminação na base do 
Deck.

*   *   *



12                                                                                               Tribuna do Interior                                                                                          31 de julho de 2020

 A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 
VASSOURAS, por seu Presidente Carlos Alberto Reris 
de Azevedo, vem publicamente agradecer aos senhores 
Marcos Antônio Vaz Caput e Gustavo Oliveira do 
Amaral, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA, 
pela doação do veículo kombi para a nossa associação 
pestalozzi.
 A referida doação é um ato de amor, compreensão 
e cidadania, pois permitirá que nossos alunos, na 
totalidade portadores de alguma deficiência, possam 
voltar a frequentar a nossa escola e seus respectivos 
acompanhamentos médicos; pois a maioria dos nossos 
alunos não possuem condições de fazer o trajeto casa-
escola-casa em transporte regular(ônibus de carreira), ora 
pela deficiência neurológica que possuem, ora por serem 
hipossuficientes.
 Este ato de doação é sem dúvida de crucial 
importância para a nossa ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI, 
pois permitirá que possamos atingir nosso objetivo maior, 
a inclusão social com amor, carinho e respeito, das pessoas 
deficientes e hipossuficientes.
 Nós da ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 
VASSOURAS,  Presidente, Diretores, Professores, 
Médicos, Colaboradores, Alunos e Familiares agradecemos 
do fundo do coração e pedimos a Deus que continue a 
trilhar os caminhos de Vossas Senhorias com paz, saúde, 
amor e sabedoria.

MUITO OBRIGADO.

AGRADECIMENTO

 Engenheiro Civil 
formado pela Universidade 
de Vassouras, Matheus 
Merenciano da Silva vai 
tentar, em novembro – 
nova data para as eleições 
municipais, adiadas por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus – seguir os 
passos do pai, Geraldo da 
Silva, o Geraldão. O jovem, 
de 26 anos,  é pré-candidato 
à Câmara de Vereadores pelo 
DEM na primeira eleição em 
32 anos que não contará com 
o pai entre os postulantes à 
Câmara. Com sete mandatos 
consecutivos, Geraldo 
da Silva, que chegou à 
Câmara em 1993, se tornou 
o vereador mais reeleito da 
história política do município 

Geraldão não vai disputar reeleição 
e anuncia pré-candidatura do filho

• Aos 26 anos, Matheus “do Geraldão” 
vai tentar seguir os passos do pai

de Vassouras. 
 Com base eleitoral 
em Demétrio Ribeiro, 
Geraldo da Silva aos poucos 
viu seus votos espalharem 
pelo município. Nas últimas 
eleições, teve votos em 
todo o município, mas 
com destaques para Barão 
de Vassouras e Itakamosi, 
além de Demétrio Ribeiro. 
Ele deixa a carreira política 
satisfeito com o que produziu. 
“Chego a meu último 
mandato com a consciência 
tranquila de ter servido o 
eleitorado vassourense, 
principalmente os eleitores 
de Demétrio Ribeiro”. Como 
vereador, Geraldão foi 
sempre avesso às polêmicas 
e ocupou sempre a base 

governista, independente do 
partido que estivesse à frente 
da Prefeitura. 
 O parlamentar 
é otimista quanto as 
possibilidades eleitorais e 
a capacidade do filho vir a 
desempenhar um bom papel 
na Câmara. “O meu filho 
estudou mais, fez um curso 
superior, terá como ser um 
vereador ainda melhor do 
que eu consegui ser”, afirma. 
Matheus Merenciano da 
Silva estudou na escola 
criada pela mãe, a hoje 

conselheira tutelar Ana 
Luiza Merenciano, e no 
Colégio dos Santos Anjos. 
Como engenheiro, estagiou 
em uma empresa que atuou 
na cidade com a implantação 
de esgotamento sanitário e 
atuou na Defesa Civil. “Na 
política, vou tentar sempre 
seguir os exemplos de meu 
pai”, afirma. O maior cabo 
eleitoral será lembrado 
até no nome que vai à 
urna. Matheus disputará a 
eleição como “Matheus do 
Geraldão”.

Matheus com os pais Geraldão e Ana Luiza


