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Convenções confirmam candidaturas de Severino 
Dias e Heitor Magalhães à Prefeitura de Vassouras

 C o n v e n ç õ e s 
realizadas na manhã do 
sábado, 12, confirmaram 
duas candidaturas à 
Prefeitura de Vassouras. 
O prefeito Severino Dias 

(DEM) é candidato à 
reeleição com o apoio do 
PP, que indicou a vereadora 
Rosi Farias como vice na 
chapa, PSD, PSDB e PL. 
Ao todo, a coligação terá 

60 candidatos à Câmara, 
incluindo oito dos atuais 
vereadores. Já o PSL 
homologou a candidatura 
do empresário Heitor 
Magalhães, que terá como 

vice o também empresário 
Paulo Eduardo de Bastos 
Ferreira. O partido aguarda 
ainda o posicionamento 
de possíveis aliados, 
dentro de um acordo 

programático em torno da 
candidatura de Heitor. Até 
o fechamento desta edição 
ainda não haviam sido 
realizadas as convenções 
que deveriam definir as 

prováveis candidaturas 
do empresário Renatinho 
da Construção e do ex-
prefeito Eurico Pinheiro 
Bernardes Júnior.

O desabrochar de uma estrela
• Aos 23 anos, vassourense venceu 
o Miss Vassouras no Country Club
 Vassourense, 23 
anos, 1 metro e 85 de altura, 
a bela Luana Vieira da Silva 
Bastos Sacchi é, desde a 
tarde do sábado, dia 12, 
Miss Vassouras. A candidata, 
que deslizou pela passarela 
montada no Vassouras Country 
Club, venceu o concurso 
que envolveu 15 candidatas, 
avaliadas por um juri composto 
por cinco mulheres. O concurso 
deveria acontecer em abril mas 
foi adiado devido à pandemia 
do novo coronavírus.  
 A intimidade de Luana 
com a passarela surpreende 
quando se passa a saber que 
este foi o primeiro concurso 
que ela participou.

Olhares do Vale: festival 
valorizou a fotografia no 
Vale do Café
• Doze obras foram premiadas entre 
mais de 300 imagens participantes

Covid-19 
mata Ricardo 
Elias, médico 
com serviços 
prestados em 
Vassouras

Um monumento 
à história de 
Paty do Alferes
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Universidade 
de Vassouras 
recebe aprovação 
para Projeto 
de Extensão 
Universitária

Eu, Cidadão 
Digital
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 O festival que 
prometia movimentar 
a fotografia do Vale do 
Café no mês de agosto 
não decepcionou. Nada 
menos que 68 pessoas 
se inscreveram e 
participaram do concurso 
organizado pelo Vale 
do Café Convention & 
Visitors Bureau e Inova 
Foto Arte. Ao todo, 319 
imagens concorreram 
aos prêmios oferecidos 
às dez melhores fotos 
escolhidas por um corpo 
de jurados e pelo público 
em votações em dois 
perfis no Instagram.
 O júri formado 
por Daniela Tamiozo, 
Fabiano Matheus, 
Humberto Moraes, 
José Luiz Júnior, 
Marcelo Duarte e Rafael 
D’Aló, escolheu as dez 
melhores obras, que 
deveriam contemplar 
os municípios de 
Vassouras, Miguel 
Pereira, Paty do Alferes, 
Mendes, Engenheiro 
Paulo de Frontin e o 
distrito valenciano de 
Barão de Juparanã. 
Vagner Andrade dos 
Santos ficou na primeira 
colocação. Mário 
Sérgio Bruno ficou em 
segundo, com Thales 
Aguiar em terceiro. 
Na votação popular 
pelo instagram do Vale 
do Café Convention 

Olhares do Vale: festival valorizou a fotografia no Vale do Café
• Doze obras foram premiadas entre mais de 300 imagens participantes

Bureau, Caio Monsores 
Tavares foi o mais voto. 
Entre os seguidores do 

Instagram da Inova Foto 
Arte, Diego Leal foi o 
mais votado. 
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 Em convenções 
realizadas na manhã do 
sabado, dia 12, na Câmara 
de Vereadores, cinco partidos 
oficializaram o apoio à 
reeleição do prefeito Severino 
Dias. Candidato pelo DEM, 
Severino terá como candidata 
a vice-prefeita a vereadora 
Rosi Farias e o apoio de PP, 
PSD, PSDB e PL. O evento 
foi transmitido pelas redes 
sociais e atendeu às normas de 
segurança sanitárias por conta 
da pandemia do novo corona 
vírus, sendo aberto apenas à 
liderança dos partidos e aos 
pré-candidatos.  
Além de Severino Dias 
e Rosi, discursaram o 
deputado federal Luiz 
Antônio (Democracia Cristã), 
o delegado de Vassouras 
André Uchôa e o presidente 
da Fundação Educacional 
Severino Sombra, engenheiro 
Marco Capute. Atual vice-
prefeito, Thomaz Rocha 
apareceu em um vídeo 
desejando sorte e declarando 
apoio à reeleição. “Iremos 
juntos ganhar essa eleição”, 
afirmou Thomaz, que no 
mesmo vídeo disse que não 
estaria em Vassouras no 
domingo. 
 Em seus discursos, 
Marco Capute e o deputado 
Luiz Antônio criticaram a 
“criminalização da política”, 
enaltecendo a coragem dos 
pré-candidatos a vereador. 
Capute lembrou o fato de 
ter lançado a vereadora 
Rosi Farias na política. 
“O comportamento dela, a 
evolução dela na política 
me enchem de orgulho. Foi 
uma escolha muito acertada 
do Severino. Ela será muito 
importante, não vai parar 

Convenção confirma apoio de PP, PSD, 
PSDB e PL à reeleição de Severino Dias
• Prefeito, candidato pelo DEM, terá a vereadora 
Rosi Farias como vice e 60 candidatos a vereador

um minuto, buscando 
investimentos para o 
município”. Capute também 
enalteceu as realizações 
de Severino Dias, a quem 
classificou de “melhor 
prefeito nos últimos 30 anos 
em Vassouras”. O delegado 
André Uchôa afirmou que o 
prefeito Severino Dias é um 
aliado no combate ao crime 
no município. “Estou em 
Vassouras há três anos, fiz 
questão de estar aqui hoje 
porque o prefeito nunca 
se furtou a ser um aliado 
no combate ao crime”, 
declarou. 
 Rosi Farias lembrou 
a origem humilde, a 
dificuldade de conciliar os 
estudos com o trabalho e o 
grande desafio de ingressar 
na vida pública. Agradeceu 
o apoio de Marco Capute 
e garantiu que não vai 
decepcionar nem a ele nem 
a quem a apoia. Severino 

Severino Dias com Rosi Farias e os apoiadores da candidatura: 
deputado Luiz Antônio, delegado Uchôa e Marco Capute

DEM 

Adriana da Cunha Mamede 
Sueli de Ipiranga 
Cristina Nicolau 
Elias Gonzaga, Lilinho 
Enezilda do Madruga 
Gabriel Cardoso 
Jonas Chaves 
Jorge Carreiro 
Dr. José Carlos Dantas 
Maickel Felix 
Maicon Santos 
Matheus do Geraldão 
Pastor Michael 
Dr. Pedro Paulo, Zulu 
Dr. Rafael Silveira 
Rafael de Paula 
Rose de Barão 
Sandrinho Delgado 
Silea Enfermeira 
Silvinho 

PP 

Adozinda Rocha 
Gabi Fortunato
Toninho Mecânico 
Antônio Gordo 
Deise Rodrigues 
Diney Gomes 
Edla Torres 
Igor Lopes 
James Bernardes 

Os candidatos a vereador na coligação de 
apoio à reeleição de Severino Dias

José Luiz Junior 
Julio Cesar de Paula Oliveira, Julinho 
Jovania Fernandes 
Julia Catarina 
Manelzinho Macedo 
Marcelo Carteiro 
Marquinhos Batalha 
Serginho Despachante 
Thalis Silva 
Patrick Lourenço 
 

PSD 

Beto da Civil 
Alexandre Maia 
Almir Fructuoso Filho, Zico 
Américo Carvalho 
Riquinho Cabeção 
Cleber do Domício 
Elaine Paixão 
Prof. Emanuel Freitas 
Greice de Medeiros 
Jeovane Lomeu 
Zé Maria Capute 
Josi da Esquina da Alegria 
Alexandre Jordão 
Ju Protetora dos Animais 
Leo Miranda 
Nenego 
Marcos Brasil 
Mariana Cabral 
Mariana Martinez 
Rosana Alves 
Samuel dos Reis Vasconcellos

Dias se emocionou em 
vários pontos do discurso. 
Falou em Deus, lembrou que 
a família sofre muito com 
as críticas dos adversários. 
Ressaltando a importância 
do pai, o ex-prefeito Severino 
Dias, para a sua formação, 
destacou também o apoio do 
engenheiro Marco Capute. 
Aos candidatos, lembrou que 
não há “eleição ganha” e que 
será preciso muito empenho 
para garantir a reeleição.  
 A lista de candidatos 
à Câmara mostra a força 
política da coligação. Oito 
candidatos à reeleição estão 
na lista, incluindo o atual 
presidente da Câmara, José 
Maria Capute.  Além deles, 
Severino conta com o apoio, 
evidente, de Rosi Farias, 
candidata à vice-prefeita 
e de Geraldo da Silva, o 
Geraldão, que decidiu lançar 
a candidatura do filho, 
Matheus Merenciano.   

As lideranças dos partidos: Danilo Pereira (PL), Wanderson Farias (PP), 
Carolina Dias (DEM) e Kamilla Coutinho (PSD)

Severino e Rosi Farias com as lideranças dos partidos
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Pacote promocional
Horário de funcionamento

De segunda a Sexta – de 6:00 hs as 22:00 hs
Sábados – de 9:00 hs as 12:00hs

 Os países tentaram, de várias maneiras, 
minimizarem os efeitos da crise financeira provocada pela 
pandemia do Coronavírus, implementando programas de 
ajuda financeira para pessoas físicas e jurídicas.
 Em quase todas as nações do mundo, governos 
tiveram de intervir, oferecer socorro e ajuda, impulsionar 
a recuperação. Segundo previsões do Fundo Monetário 
Internacional, a dívida global relativa ao PIB vai aumentar 
19% em 2020. 
 Vamos tentar demonstrar alguns desses programas 
e depois fazer um paralelo entre eles.
 É possível observar diferentes resultados para diferentes 
estratégias. O governo americano até ofereceu ajuda 
financeira para contribuintes individuais e empresas. Na 
prática, porém, ele está deixando a realocação dos postos de 
trabalho nas mãos do mercado.
 Já os líderes europeus, diante de uma freada 
artificial, e não de uma crise fiscal de moldes tradicionais, 
optaram por “congelar” a economia dos países, na esperança 
de que pudessem voltar à ativa mais rápido. O problema 
dessa decisão da Europa é que, se a pandemia perdurar, é 
pouco provável que os governos do bloco prolonguem essa 
ajuda por mais tempo ainda.
 Vários países europeus adotaram uma solução 
proposta pela Alemanha, na qual as companhias se 
comprometem a não demitir e a dividir a carga de trabalho, 
enquanto o governo compensa boa parte da receita perdida.
 No início, os gastos do governo americano foram 
colossais: US$ 2,7 trilhões entre março e abril, ou cerca de 
13% do PIB do país, para ajudar pessoas físicas, jurídicas 
e estados. O pacote de estímulo foi o maior da história do 
país, e também muito superior ao oferecido na Europa. 
 Enquanto isso, os Estados Unidos decidiram 
fazer um ataque amplo, e não cirúrgico: grandes somas de 
dinheiro foram distribuídas rapidamente pelo Tesouro, sem 
muito critério – e, consequentemente, sem maior eficácia, 
já que não havia qualquer estrutura existente que permitisse 
ao Governo americano agir de forma mais dirigida. 
 O principal objetivo foi bombear recursos para 
que o sistema não parasse por completo e a demanda 
dos consumidores continuasse viva. O problema é que o 
Tesouro Americano acabou distribuindo dólares para quem 
não precisava deles – inclusive para cidadãos mortos. No 
caso da ajuda para empresas: levava quem pedisse primeiro, 
num esquema que privilegiou negócios capazes de aguentar 
o tranco por conta própria. Mas todo esse dinheiro público, 
voltado em grande parte para pessoas físicas e não jurídicas, 
foi incapaz de evitar demissões em massa. 
 Mesmo assim, a prodigalidade da Europa na hora 
de sustentar o sistema pode desacelerar a recuperação do 
emprego quando comparada ao modelo americano.
   Já o Brasil, tomou medidas, e continua tomando, 
de estímulo ao consumo interno, através da ajuda financeira 
do governo federal com o auxílio emergencial inicialmente 
de R$ 600 (seiscentos reais) e agora de R$ 300 (trezentos 
reais) até o final do ano. Além disso, várias linhas de créditos 
foram abertas para as empresas, inclusive adiamento de 
vencimentos de impostos. Essas medidas não evitaram 
o desemprego alto, tampouco a maior recessão em um 
trimestre na história do Brasil.
 Existe, entretanto, um fio de esperança no fim do 
túnel. Conforme estudos e opiniões de vários economistas, 
o Brasil inicia uma recuperação gradual, ao meu entender, 
graças ao agronegócio através das exportações e também 
pelas medidas tomadas.
 Para efeito de comparação entre as economias, 
principalmente no segundo trimestre, o Brasil teve uma 
queda de 9,7% do PIB – Produto Interno Bruto, enquanto os 
EUA  tiveram uma queda de 9,1%, Alemanha 9,7 %, França 
13,8 %, Reino Unido 20,4%, Espanha 18,5%, Portugal 
14,1%, ou seja, o Brasil no Ranking Global, ficou na 22ª 
colocação em questão de queda do PIB, um desempenho 
muito bom em comparação as grandes economias globais. 
Realmente o governo brasileiro, até o momento, mesmo 
com todas restrições orçamentárias e financeiras, conseguiu 
atenuar a recessão em comparação aos outros países.
 A exceção no segundo trimestre foi a China onde 
tudo começou. Com sua saída da pandemia primeiro 
que os outros países, esse país teve um crescimento de 
11,5% em seu Produto Interno Bruto, onde pode explicar 
parcialmente o saldo positivo das exportações brasileiras e 
consequentemente o saldo na balança comercial.
 Até o momento há bons motivos para continuarmos 
a acreditar que as medidas tomadas foram corretas e 
eficazes.

Estímulos na Economia para saída da 
crise provocada pelo Coronavírus

O começo, meio e fim,
Ninguém sabe ao certo,
As cabeças são confusas,
É a lei do mais esperto.
Palavras ditas ao vento,
Concretizadas com cimento,
Com areia do deserto.

São vagas as explicações,
Atitudes são tomadas,
Nos templos das ilusões,
As verdades são guardadas.
Um lendário templário,
Pode sair de um armário,
Com espadas e flechadas?..

Buscar, sempre o caminho,
O tempo não dá sossego,
Os portais têm espinhos,
Mas na fé, tem aconchego.

Caro (a) leitor! (a) A Nave da Vida é um 
texto em cordel, que retrata a inquietude 
do ser humano, no sentido de aceitar e 
acreditar ou não, em tudo que dizem.  

Tendo a fé como alicerce, podemos e devemos sim, questionar 
aquilo que não nos faz sentido, pois é direito de todos, a prática 
de decisões, mediante a um fato, com o mínimo de raciocínio 
lógico.  Está aí então uma nova polémica... 

A Nave Da Vida
Quem procura uma resposta,
Achará várias propostas,
Até mesmo, o desapego.

Uma mente bem arejada,
Facilita à reflexão,
Ao invés de insanas pedradas,
Vale mais a compreensão,
Assim se planta a semente,
É mais um sobrevivente,
Chamado então “de irmão.”

O sentido de toda vida,
É evitar a extinção,
A resposta talvez esteja,
Na palma de cada mão.
Cada um tem sua chave,
É piloto da sua nave,
No compasso do coração.

 Vem ai a primavera! O que há de melhor que 
a promessa de renascimento? Esta é a estação em que o 
tempo e os dias se alongam, trazendo esperança e calor ao 
nosso coração. Para trás ficam as vicissitudes do inverno. 
Agora e tempo de celebrar. Assim como a natureza floresce 
e se renova, deixa que a sua energia pessoal resplandeça a 
luz do dia.
          O povo mais antigo, no inicio dos tempos da 
humanidade, venerava, em especial a adoração do equinócio 
da primavera. Se imaginarmos uma vida sem luz elétrica, 
sem automóveis, sem aquecimento artificial, telemoveis e 
até sem as roupas especificamente produzidas para cada 
estação que hoje usamos, torna-se muito fácil compreender 
porque razão o equinócio da primavera era recebido com 
tamanha alegria. Voltar a ter dias mais longos e tempo 
mais quente e, ainda hoje, uma inspiração que nos anima. 
O equinócio da primavera, no hemisfério norte coincide 
com equinócio de outono no hemisfério sul. Enquanto uma 
parte do globo reflete sobre o que passa a colher aquilo que 
plantou. Assim são os ritmos da vida.
          As civilizações pagãs celebravam, essa época, com 
a festa da fertilidade, na qual o deus e a deusa se unem 
para trazer a humanidade a promessa de boas sementeiras, o 
nascimento do gado, a abundancia de comida para todos. A 
tradição dos ovos de Pascoa surge precisamente associada a 
esta ideia de fertilidade.
          O Catolicismo usou esta ideia de renovação e fez 
coincidir, a sua Pascoa, com a celebração da primavera. E 
por esse motivo que a Pascoa – festa crista da Ressurreição – 
coincide, sempre, com o primeiro domingo após a primeira 
lua cheia depois do equinócio da primavera. No hemisfério 
sul e o equinócio do outono.
          Há muito potencial a nossa espera se nos permitirmos 
ter esperança e fé no futuro. Não desamine, a primavera 
está chegando.

* Marly é vassourense, economista
com especialização em Economia

Mineral, MBA em Gestão de Negócios e
aposentado do Banco do Brasil.

A Chegada da Primavera
Marly Medeiros Gonçalves*

 Doenças e problemas 
bucais podem repercutir em 
todo o organismo e vice-
versa. Segundo estudos, uma 
série de problemas podem ser 
ocasionados pelas infecções 
bucais como diabetes, 
obesidade, câncer, problemas 
cardiovasculares, osteoporose 
e, até mesmo, parto prematuro. 
O contrário também acontece, 
algumas doenças podem ter 
manifestações bucais e devem ser alvos da atenção do cirurgião-
dentista.
 Os tratamentos odontológicos estão cada vez mais 
especializados, o que possibilita aos profissionais oferecerem os 
melhores resultados em sua área. Mas a saúde bucal tem uma 
relação direta com o funcionamento de todo o organismo e, em 
alguns casos, a intervenção de outras modalidades da odontologia 
como a estética, ortodontia, endodontia, periodontia, entre outros, 
é necessária para alcançar os resultados desejados. Por isso, a 
multidisciplinaridade é imprescindível.
 Assim como na medicina, a especialização das áreas 
odontológicas é uma forte tendência estabelecida. O profissional 
que se especializa possui conhecimentos multidisciplinares e uma 
visão generalista, mas também um conhecimento aprofundado 
sobre determinada área de sua profissão, o que lhe permite 
oferecer um tratamento mais completo acerca da área escolhida.
 O paciente deve ser beneficiado com as especializações. 
O trabalho em conjunto das diferentes áreas traz benefícios 
incalculáveis e a maturidade dos profissionais na decisão e 
condução do tratamento são fundamentais.
   
             
                   (24) 98859-2094                  (24) 2443-3153

CONSULTÓRIOS: RUA ARACY CAMPOS, 06, CENTRO, 
BARRA DO PIRAÍ/RJ.

Odontologia Reynaldo 
Porcaro & Equipe

Os benefícios da odontologia multidisciplinar
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 O PSL confirmou 
no sábado, dia 12, a 
candidatura do empresário 
Heitor Magalhães à 
Prefeitura de Vassouras. A 
convenção, que contou com 
a presença do deputado 
federal Antônio Furtado, 
representando a Executiva 
Nacional da legenda, 
aconteceu no Mara Palace 
Hotel. Magalhães terá 
como vice o empresário 
Paulo Eduardo Bastos. O 
encontro referendou ainda 
os candidatos a vereador 
pelo partido. O partido 
aguarda o apoio de outras 
legendas à candidatura de 
Heitor. 
 Segundo Heitor 
Magalhães, o partido 
entra na disputa eleitoral 
prometendo combater a 
corrupção e diminuir o 
tamanho da administração 
pública. “O PSL é o partido 
que mais atua no combate 
à corrupção. Essa é a base 
do nosso programa, a 
partir da qual queremos 
promover uma grande 
diminuição do tamanho 
da administração pública 
para que os recursos hoje 

PSL confirma candidatura de Heitor Magalhães e aguarda 
“alianças compatíveis” com o programa do partido
• Bandeira do partido deve ser o combate à corrupção

Heitor Magalhães: “PSL vai apresentar um Plano de Governo para Vassouras”

são desperdiçados possam 
ser usados em benefício 
dos vassourenses”. Para 
o candidato, “Vassouras 
é um município assolado 
com a miséria do emprego 
de salário mínimo, 
do subemprego e do 
desemprego. Uma situação 
recorrente nos últimos 30 
anos, que pode ser revertida 
se houver competência, 
responsabilidade e 
comprometimento da 
administração municipal”.  
 O candidato do 
PSL critica também critica 
a Educação no município. 
“O mesmo vale para a 
Educação. Vassouras passa 
a vergonha e a calamidade 
de ser um dos últimos 
colocados no índice de 
desenvolvimento escolar 
do Rio de Janeiro. Sem 
educação de base e de 
qualidade, nossos jovens 
serão dizimados em um 
mercado de trabalho muito 
competitivo e exigente. 
Vamos mudar isso”. 
Segundo Magalhães, o 
partido deve disponibilizar, 
em breve, o programa de 
governo. “Nosso objetivo 

é promover uma mudança 
radical na forma de 
gerir o município. Sem 
loteamento de cargos, 
sem favores indevidos e 
buscando sempre dar um 
exemplo de comportamento 

voltado para a honestidade 
e transparência da 
administração” 
 No sábado, o 
partido ainda aguardava 
a possibilidade de uma 
coligação em torno de 
seu candidato. “Estamos 

buscando apoios, mas 
sem acordo de gaveta. 
Não fazemos este tipo 
de acordo, mas podemos 
assumir compromisso 
que sejam compatíveis 
com o programa do PSL, 
objetivando uma boa, 

honesta e competente 
administração”. Até o 
fechamento desta edição, 
a direção do partido não 
havia enviado à redação da 
TRIBUNA DO INTERIOR 
a lista com os candidatos à 
Câmara Municipal.

Deputado Antônio Furtado veio a Vassouras trazer o apoio da Executiva Nacional do PSL

Heitor Magalhães, Antônio Furtado, apoiadores e candidatos à Câmara Municipal
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 Vocês sabem de que objeto estou 
falando? (Puxo a toalha para apresentar a 
ilustre convidada, a mesa). Mesa que pode 
estar aqui (no real) eu a toco, mesa que pode 
estar ali (toco no chão pra mostrar uma 
suposta toalha onde poderia se dar a ideia de 
um piquenique), mesa que pode estar aqui, 
aponto a cabeça, (a mesa idealizada), ...mesa 
do professor, do aluno, que pode estar na 
palma da mão, mostro a foto de duas mesas 
específicas no celular, ou as projeto num 
telão, não sei ainda.
 Não são duas mesas quaisquer.  O Historiador 
de arte e filósofo francês Georges Didi-
huberman, conta um pouco da “história 
da mesa”, a começar pela sua etimologia, 
diz: “...Mesa que vem de “mensa”, no 
latim, designava inicialmente um gênero 
de doce que se dividia em pedaços para 
dispô-los como oferenda para os deuses e 
como comida consumível sobre um campo 
operatório, que logo se apropriou do seu 
nome…”(HUBERMAN, 2018, p.64)
 Poderíamos nos remeter aqui a 
duas obras, duas mesas, uma pintura e um 
filme, ambas mostram similaridades a partir 
da frase  “...que se dividia em pedaços para 
dispô-los…” a primeira, um afresco do 
pintor italiano Leonardo da Vinci, “A última 
ceia”(1495–1498), que mostra, Jesus junto a 
seus apóstolos se alimentando, o segundo o 
filme, El hoyo (O poço 2020) que  mostra 
dois personagens encerrados numa torre 
onde uma mesa transporta restos de comidas 
que outras pessoas comem ao longo de 333 
andares, isto é, enquanto a última ceia mostra 
o pedaço (apolíneo/ sagrado), o poço mostra 
o resto (dionisíaco/profano), duas mesas 
cujas práticas estão ligadas aos restos das 
refeições, “... onde a mesa não deve ficar 
inteiramente vazia...que seja para nela fazer 
uma refeição, dispor oferendas, dissecar um 
corpo, organizar um conhecimento, praticar 
um jogo de sociedade ou tramar alguma 
operação mágica, a mesa em todos os 
casos recolhe heterogeneidades, dá forma a 
relações múltiplas…”(HUBERMAN, 2018, 
p.64)
 Convido-os a um questionamento. 
Se não leem o que está escrito, o que 
dizer do que não está escrito? mas talvez 
o questionamento mais cirúrgico seja, 
parafraseando Sartre e Lacan, o que se está 

Como ler o que não está escrito?  (3ª e última parte)

fazendo da leitura que se faz, já que, não é 
o que se descreve da leitura que se faz, mas 
o que se cria a partir da leitura crítica  e 
reflexiva  que se faz?
 Encerro esse exercício filosófico, 
como a coruja de Minerva, que alça voo 
somente ao entardecer (uma máxima Hegel).  
Quando se fala em ler uma obra, seja ela 
de qualquer expressão artística, sempre 
haverá inicialmente um aspecto manifesto, 
latências, desejos. Neste texto, o aspecto 
manifesto por exemplo é a palavra, a latência 
são as camadas de significado que ele pode 
fazer pipocar na mente de quem lê. Portanto, 
para ler o que não está escrito, é preciso 
se promover uma abertura, que fica longe 
da reclamação e do ressentimento e perto 
da ousadia, da criação e das analogias, só 
assim para captar por meio do gaio saber 
inquieto, os aspectos manifestos da arte e 
suas respectivas reverberações, como se nos 
colocássemos a ouvir um cão a ladrar num 
poema, que estivesse numa música, passando 
num filme com jornal na boca, em que esse 
texto tivesse acabado de ser publicado. 
Estarmos mais atentos as simultaneidades 
das artes, do saberes, e das vidas.

Referências:

Castro, V. P. Metáfora e montagem (ou: do 
processo metafórico como acoplagem analógico). 
Revista Água Viva, v. 4, n. 3, 31 dez. 2019.
DIDI-HUBERMAN, Georges - Atlas, ou, o gaio 
saber inquieto, Trad. Márcia Arbex e Vera Casa 
Nova. Belo Horizonte : UFMG, 2018.
Paloma Roriz. Abralic.org.br, 2016. XV 
Abralic ( experiências literárias textualidades 
contemporâneas) Disponível em: <http://www.
abralic.org.br/anais/arquivos/2016_1491264451.
pdf>. Acesso em: 02/07/2020.
TAVARES, Gonçalo M. Atlas do corpo e da 
imaginação - Teoria, fragmentos e imagens. 
Lisboa: Caminho, 2013
Prof. Guilherme Laport
Pós-graduado em Filosofia, Graduado em Letras
Publicou em 2019, “Experimentografias”. 

Espaço de minha coluna, gentilmente cedido ao 
grande amigo Guilherme Laport

márcio vasconcellos
(jotavasconcellos@gmail.com – mlavasconcellos.

blogspot.com)

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

 – Localizada no alto de 
uma ladeira onde fica a Praça 
Barão de Campo Belo, o 
elegante templo teve suas obras 
iniciadas em 1828 a partir de 
uma capela concluída no ano 
seguinte. O empreendimento 
partiu por iniciativa do Barão 
de Aiuruoca em terreno 
negociado entre a Irmandade de 
Nossa Senhora da Conceição e 
Francisco José Teixeira Leite, 
futuro Barão de Vassouras. Foi 
no entorno desta construção 
que se formou o povoado, e 
em 1833, a Vila de Vassouras. 
Cinco anos depois vieram as 
obras de ampliação concluídas 
em 1853, quatro anos antes 
da vila tornar-se cidade em 29 
de setembro. Outras reformas 
foram feitas acrescentando-
lhe novos elementos, mas 
nunca mudando seu traçado 
original. Igreja de nave única, 
possui traços neoclassicisantes 
nos quatro altares laterais, 
nos dois púlpitos inseridos 
ao arco cruzeiro, além do 
altar mor escalonado com 
nicho abrigando o orago e 
pintura parietal. A sacristia, o 
consistório e o coro completam 
o conjunto. Chama a atenção o 

frontispício do templo, simétrico, formado por duas torres em seção quadrada, cujas sineiras marcam 
cada face. Tem ainda no arremate de cada coruchéu bulboso e sextavado um Galo Grimpa. Uma 
cimalha atravessa todo frontispício separando três portas de entrada com as três janelas de coro 
correspondentes, além de óculos nas extremidades alinhadas às duas seteiras. Um relógio é fixado 
bem no meio do que seria um frontão triangular, este elemento arquitetônico típico das construções 
neoclássicas caracteriza-se pela sua forma geométrica fechada, característica esta não encontrada na 
Matriz de Vassouras, pois sua fachada ainda traz resquícios da arquitetura colonial, apesar da estética 
francesa cair no gosto do baronato local. O neoclássico no interior fluminense difere-se da capital 
principalmente na escassez da mão de obra especializada e no uso de materiais empregados. Em 1958 
o IPHAN tomba a igreja, de onde é possível de seu adro, ter uma ampla visão do conjunto paisagístico, 
patrimônio também tombado na cidade. Vassouras é assim, tranquila, aconchegante, clima agradável, 
rica culturalmente e preservada. Sem dúvidas a principal cidade do Vale do Café Fluminense. Vale à 
pena conhecer este lugar, que tem seu topônimo a associação com um abundante arbusto onde servia à 
confecção de vassouras. Com mais de dezesseis décadas de história e o centro do baronato na região, 
ganhou a alcunha de “Cidade dos barões”.

Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras

 Aos 64 anos, morreu 
na noite deste sábado, dia 
12, no Hospital da Unimed 
em Volta Redonda, o médico 
Ricardo Elias, clínico geral 
com passagens pelo Hospital 
Universitário de Vassouras 
e pelo curso de Medicina da 
Universidade de Vassouras, 
onde atuou como professor.  
 O anúncio da morte 
de Ricardo Elias gerou 
comoção nas redes sociais de 
vassourenses que tiveram a 
oportunidade de conviver com 
o profissional. Funcionário da 
Universidade de Vassouras, 
Joel Venturini lamentou a 
morte do colega. “Ricardo 
Elias foi um excelente 
profissional, uma figura 
humana incomparável. Trata-
se de uma perda irreparável 
para a Medicina”.  
 Ricardo Elias foi 

Covid-19 mata Ricardo Elias, médico 
com serviços prestados em Vassouras

sepultado em Barra do Piraí na 
manhã do domingo, dia 13, sem 
velório por conta do protocolo 

para evitar a propagação da 
Covid-19. Ele deixou mulher, 
dois filhos e quatro netos.

 A Prefeitura de 
Paty do Alferes inaugurou 
na sexta-feira, dia 4, um 
monumento comemorativo 
ao bicentenário da criação 
da Vila de Paty do Alferes. 
Elaborado pelos artistas 
plásticos Rogéria Magalhães 
e Otacílio Ramalho, 
vencedores de um concurso 
promovido pela Prefeitura 
para celebrar os 200 anos de 
criação da Vila, o monumento 
foi instalado na Praça Manoel 
Congo, próximo ao Centro 
Cultural Maestro José 
Figueira.
 Para Rogéria 
Magalhães, que também é 
historiadora, o monumento 
foi desenvolvido buscando 
“envolver patienses e turistas 
com a história de Paty, como 
se forjou seu povo trabalhador 
e sua cultura ”. Composto 
de três arcos, o monumento 
tem ladrilhos pintados com 
passagens da história do 
município. Para o secretário 
de Desenvolvimento 
Econômico, Henrique 
Gonçalves, “o projeto é 
um marco para a cidade”. 
Marcelo Mourão, procurador 
do município, envolvido com 
a cultura e um apaixonado 
pela história de Paty , o 
monumento “celebra toda a 
riqueza da história patiense”.
 Decreto assinado por 
D. João VI em 4 de setembro 
de 1820 criou a Vila de Nossa 
Senhora da Conceição da 
Serra Acima da Roça do 
Alferes. O termo Alferes 
refere-se a uma patente 
militar da época. Já Pati é 
o nome de uma palmeira, 
nativa da Mata Atlântica, 
hoje considerada em extinção 
e muito presente na região 
à época. Como o nome da 
vila sugere, ela surgiu em 
uma região elevada acima 
das terras de um alferes. Nos 
anos 20, a produção agrícola 
girava em torno do açúcar, 
mas logo o café traria riqueza 
a fazendeiros instalados na 
Vila. O desenvolvimento 
urbano maior, no entanto, teria 
se dado em Nossa Senhora da 
Conceição de Vassouras, para 
onde o Império transferiria 
a sede da Vila em 1833. Em 
1857, Vassouras foi elevada 
à categoria de cidade. Pati – 

Um monumento à 
história de Paty do Alferes
• Prefeitura inaugurou monumento no 
aniversário de 200 anos de criação da Vila

mais tarde Paty – do Alferes 
permaneceu ligado ao 
município até 1988, quando 
se emancipou.
 Presidente da 
Academia de Letras Joaquim 
Osório Duque Estrada, que 
homenageia com o nome o 
mais ilustre dos patienses, 
autor da letra do Hino 
Nacional, Edmilson Lyra 
fez questão de prestigiar a 

inauguração. Ao lado de 
outros membros da entidade, 
confraternizou-se com os 
artistas responsáveis pelo 
monumento e elogiou 
bastante a obra. “Ficou muito 
bonito. Quem vem a Paty 
precisa visitar o monumento. 
Através dos ladrilhos, 
conta-se a história de Paty. 
Certamente irá se tornar um 
ponto turístico”.

O Presidente da Academia de Letras Joaquim Osório Duque 
Estrada, Edmilson Lyra, confraterniza-se com os artistas, a 

direita, e com os demais membros da ALJODE presentes
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 Um relato póstumo, 
no estilo que Machado 
de Assis consagrou com 
Memórias Póstumas de 
Brás Cubas. Foi assim que 
Sérgio e Elisa Lucena, pai 
e filha, resolveram contar 
a história do jovem Marc 
Boisson, um francês que 
resolveu enfrentar a fúria 
da Inquisão para viver 
um grande amor em uma 
fictícia Lefebvre, uma 
cidade francesa do século 
XIII. É com este misto 
de romance ficcional com 
história que pai e filha nos 
fazem viajar à Idade Média 
em A Grande Fogueira 
de Almas, obra lançada 
recentemente na Academia 
de Letras Joaquim Osório 
Duque Estrada, em Paty 
do Alferes. 
 O livro é o segundo 
produzido a quatro mãos 
pela dupla. Em 2003, com 

Pai e filha lançam livro que mistura 
ficção e história na Academia de 
Letras de Paty do Alferes
• A Grande Fogueira de Almas é ambientado na França do século XIII

Muito Além dos Arrozais, 
eles participaram da Bienal 
Internacional do Livro. 
Em A Grande Fogueira das 
Almas, o relato póstumo 
de Boisson nos chega não 
em lingua arcaica, mas 
através de termos atuais 
e de conceitos modernos 
usados pelo personagem 
como um esforço para que 
possamos entender as suas 
desventuras.
 O acadêmico 
Sérgio Lucena também 
lançou Gotas de Filosofia. 
Para o presidente da 
ALJODE, a entidade 
vive um momento 
glorioso. “Celebramos 
recentemente o lançamento 
do livro do Gil Cleber e 
agora vivemos mais um 
momento importantíssimo 
com estas obras sendo 
apresentadas”, afirma 
Edmílson Lira.

 Você já viu ou 
já pegou numa nota de 
R$200,00? Se a resposta é 
sim todo cuidado é pouco 
pois é certeza que o que você 
viu (ou pegou) é uma nota 
falsificada! Pois muito se 
falou delas mas só agora é 
que tão começando a circular.
 Brasileiro é fogo, 
né ? Foi só o Banco Central 
anunciar a nova nota de 200 
reais que começaram a circular 
no WhatsApp algumas 
imagens mostrando que notas 
falsas de R$200,00 já estão 
circulando em Madureira, um 
bairro bem populoso da Zona 
Norte do Rio de Janeiro. Isso 
mostra que quando o assunto 
é “malandrear”, ninguém 
está dormindo no ponto : 
pelo visto em poucas horas 
conseguiram imprimir uma 
primeira fornada, sabe-se lá 
como. Mas enfim, se tem um 
lugar do Brasil onde notas 
« falsí » (na gíria carioca 
é assim que eles falam) de 
200,00 apareceriam primeiro, 
esse lugar com certeza é o Rio 
de Janeiro. E se tem um lugar 
no Rio de Janeiro onde essas 
notas apareceriam primeiro, 
esse lugar é o Mercadão de 
Madureira, o maior centro 
comercial da cidade.
 A nota tem um 
tom meio alaranjado e faz 
uma homenagem ao Lobo 
Guará, um dos mais célebres 
animais da fauna brasileira 
e que já faz tempo que está 
ameaçado de extinção. A 
nota só começou a circular 
agora (setembro), então se 
você viu alguma antes disso, 
sai de perto que é fria! Sem 

Aprenda a 
identificar as notas 
falsas de R$200,00

falar que a gente nem precisa 
dizer que falsificar dinheiro 
(nem que seja tentar falsificar, 
mesmo se a falsificação não 
der certo) é crime com uma 
pena que pode ir de 3 até 12 
anos de prisão. Não é pouca 
coisa não. O pessoal do 
Banco Central também não 
está dormindo no ponto e já 
publicou logo um alerta no 
Twitter, avisando sobre essas 
notas falsificadas. 
 Dizem que por conta 
do auxílio emergencial, 
que foi pago em espécie 
pra quase todo mundo que 
recebeu, houve uma falta de 
dinheiro vivo no comércio 
como um todo. Pois 
aparentemente esse dinheiro 
do auxílio emergencial 
ainda não « voltou » pro 
comércio, e talvez nem vá 
voltar, pois as pessoas o 
usaram para pagar aluguel, 
comprar remédio, andar de 
ônibus, etc ; coisas que não 
fazem parte do « comércio 
». Para identificar notas 
falsas, seja de R$200,00 ou 
qualquer outra nota falsa de 
Real, a melhor pedida é – 
antes de mais nada – olhar 
a nota contra a luz e ver se 
tem a marca d’água. Até 
tem falsificador competente 
o suficiente pra conseguir 
fazer marca d’água, mas são 
poucos, pois é algo muito 
difícil de se fabricar. Uma 
outra boa estratégia é usar 
o app « Dinheiro Brasileiro 
», gratuito no Google Play 
e na App Store. Ele deixa 
você tirar uma foto da nota e 
depois analisa ela pra ver se 
é falsa ou verdadeira.

 Com a pandemia 
do coronavírus o uso do 
álcool em gel se tornou um 
hábito comum na vida dos 
brasileiros. Utilizado para 
higienização e prevenção, 
ele está por todos os lados, 
seja em casa, na rua ou no 
trabalho. Sendo assim, é 
sempre bom lembrar que 
o álcool é uma substância 
química que deve ser 
tratada com cuidado, em 
especial quando exposta às 
crianças. 
 Segundo a Nota 
Técnica 12/2020 da Anvisa, 
de janeiro a abril deste 
ano foram registrados 108 
casos de intoxicação pelo 
produto, enquanto em 2019 
foram registrados 17, e em 
2018, 15 casos. Desses 108 
casos, 88 deles envolveram 
o público infantil. Isso 
mostra o quão importante é 
nos atentarmos às crianças 
durante a aplicação, 
principalmente ao contato 
das mãozinhas dos 
pequenos com os olhos. 
 O doutor André 
Borba, oftalmologista 
especialista em 
oculoplástica pela 
Universidade da 
Califórnia, alerta sobre os 
riscos do contato do álcool 
em gel com o globo ocular. 
“Por ser uma substância 

Qual deve ser o contato das 
crianças com o álcool em gel?
• Em 2020 os casos de intoxicação infantil cresceram significativamente

química, o álcool, 
independentemente de sua 
forma, causa queimaduras 
nas córneas quando em 
contato com os olhos. A 
gravidade das queimaduras 
varia de acordo com o grau 
de exposição, mas pode 
sim, em casos mais sérios, 
causar cegueira”, explica. 
Além disso, este tipo de 
lesão ocular é grave e deixa 
sequelas. “Muitas vezes há 
necessidade de tratamento 
clínico prolongado, ou até 
de uma cirurgia, como o 
transplante de córnea”, 
complementa. 
 Aí vem a pergunta: 
como podemos nos 
prevenir de algo tão comum 
no nosso dia a dia? A 
principal dica é integrar ao 

cotidiano o hábito de lavar 
as mãos, já que o álcool em 
gel, de acordo com a OMS, 
deve ser usado como uma 
medida preventiva quando 
não se tem acesso a água 
e sabão. Para as crianças 
é muito mais indicado do 
que o produto químico, 
reduzindo os riscos de 
acidentes. Mas, no caso 
do uso do álcool em gel 
é sempre importante um 
responsável estar de olho e 
se atentar para que as mãos 
não sejam levadas ao rosto 
até que o produto esteja 
seco.
 É importante existir 
diálogo com os pequenos. 
Explicar a situação que 
vivemos de uma forma 
didática e acessível à 

faixa etária, tem reflexos 
significativos. “Educar 
as crianças sobre a forma 
correta de lavar as mãos e 
se prevenir é tão importante 
para a redução de casos do 
vírus quanto os adultos. 
No caso de volta às aulas, 
como pode acontecer logo 
por exemplo, é essencial”, 
comenta Borba. “Vale 
lembrar também que se um 
acidente com o álcool em 
gel ocorrer, os olhos devem 
ser banhados com água em 
abundância e a criança deve 
ser levada imediatamente 
ao pronto atendimento 
de oftalmologia, para 
tratamento das lesões 
provocadas”, destaca o 
especialista.

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

Balé Clássico
Dança Contemporânea

Dança adulto
TRX
Lutas

Musculação
Spning

Aero-local
Pilates
Yoga
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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

CASA PARA VENDA EM 
VASSOURAS/RJ - Excelente 
imóvel linear com ante sala e 
sala de estar, 2 suítes, lavabo, 
cozinha com ampla despensa, 
área de serviços, amplo quintal 
com garagem, área de lazer 
com banheiro e varandas. ótima 
localização! Aprox. 420m² - Bairro: 
2ª Residência - Valor: 450 mil
FAZENDA PARA VENDA EM 
VASSOURAS/RJ  - Possui 31 
alqueires, beira de asfalto, cerca 
de rumo interna e divisoras toda 
nova com moerões de eucalipto 
tratado com cinco fios de arames, 
pastagens formada no cume por 
braquiária, encosta e baixadas 
mata nativa e estilosante. 
Topografia com Morretes baixos, 
sete minas de água, dois açudes, 
água de abastecimento curral e 
sede por gravidade, toda valetada 
e manilhas, curral, galinheiro, 
canil, pedreira de calcario com 
muito saibro, casa de curral, 
beira de Rio Paraíba do Sul. 
Casa principal com 4 quartos 
e uma edícula com 3 quartos, 
piscina, churrasqueira, sauna, 
pátio ajardinado, lavanderia- 
Excelente localização! - Valor: R$  
1.900.000,00
Excelente casa linear com ante 
sala e sala de estar, 2 suítes, 
lavabo, cozinha com ampla 
despensa, área de serviços, 
amplo quintal com garagem, área 
de lazer com banheiro e varandas. 
Ótima localização! Aprox. 420m² - 
Bairro: 2ª residência - Valor: 450 
mil
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 - 120 
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. 
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

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

www.sylviasoares.com
(24) 993065042

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 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. 
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 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
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

Procedimentos domiciliar - 
Eletrocardiograma, Sonda Vesical, 

Sonda Nasogastrica, Coleta de material 
para exames, curativos, hidratação 

venosa e  outros atendimentos.  

Atendimento domiciliar!

Paiva -  Tel: (24) 99227-8762.
 paivaenf@gmail.com
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*   *   *

 No dia 25 de agosto, o curso de Engenharia de 
Software da Universidade de Vassouras comemorou mais uma 
vitória: recebeu a chancela da SBC - Sociedade Brasileira de 
Computação para o Projeto de Extensão Universitária “Eu, 
Cidadão Digital”.
 Recebem a chancela da SBC os projetos que são 
considerados inovadores, sejam de caráter educativo, social, 
cultural ou tecnológico e que levem a computação até crianças, 
adolescentes, terceira idade e públicos que não têm contato 
com a área na educação formal, aproximando dessa forma, a 
computação da sociedade brasileira.
 O Projeto Social “Eu, Cidadão Digital” nasceu no 
ano de 2019, junto com o curso de Engenharia de Software, 
e desde então vem conquistando o seu espaço na sociedade, 
colaborando ativamente na promoção e divulgação da 
computação para a comunidade em geral.
 Desde o seu início, os cursos oferecidos pelo projeto 
já capacitaram mais de 100 pessoas, apoiando-os e inserindo-
os no mundo digital, além de ter sido destaque e apresentado 
em vários eventos, entre eles o Google Community LATAM 
no início de 2020, na trilha de Impacto Social, evento latino-
americano da Google Brasil que reuniu mais de 250 pessoas de 
toda a América Latina. 
 “O projeto é feito pelos alunos do curso de Engenharia 

de Software, que desde o início conseguem enxergar a 
oportunidade de fazer a diferença na vida de tantas pessoas da 
nossa comunidade. Esse é só o começo. Esperamos poder fazer 
muito mais pela nossa sociedade.” - afirma Anrafel Fernandes, 
coordenador do curso de Engenharia de Software e do Projeto 
Social “Eu, Cidadão Digital”. 
 A Universidade de Vassouras parabeniza e agradece 
de maneira especial a todos os alunos e professores que juntos, 
colaboraram para que esse reconhecimento fosse conquistado. 
Vale ressaltar ainda, que o projeto também é fruto do esforço 
da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Desportos, 
representada por Consuelo Mendes, que luta para fazer a 
diferença na nossa região. 

Esse reconhecimento da Sociedade Brasileira de 
Computação é fruto do trabalho de:
Prof. Anrafel Fernandes Pereira
Prof. Marco Antonio Pereira Araujo
Prof. André Palmerim Barcelos 
Antonio Tadeu Berardinelli Filho - Discente do curso de 
Engenharia de Software
Matheus N. A. W. Telles - Discente do curso de Engenharia de 
Software
Vinícius Henrique de Almeida - Discente do curso de 

Engenharia de Software
Gabriela Garcia de Abreu - Discente do curso de Engenharia 
de Software
Lindomar Silva Gonçalves - Discente do curso de Engenharia 
de Software
Wallas José Silva Curty - Discente do curso de Engenharia de 
Software
Ryan da Silva S. Custódio - Discente do curso de Engenharia 
de Software
Thamires Lemes Leal - Discente do curso de Engenharia de 
Software
Adriel Porto Antunes - Discente do curso de Engenharia de 
Software
Daniel Sérgio Bastos da Silva - Discente do curso de 
Engenharia de Produção
Álvaro Luiz Pereira Leiroz - Egresso do Curso de Engenharia 
de Computação
Consuelo Mendes - Pró-Reitora de Extensão Universitária e 
Desportos
Vanessa Medeiros - Secretária da Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária e Desportos
Prof. Paulo Tong - Coordenação de Ensino a Distância
Conheça um pouco mais sobre o projeto em:
 https://www.youtube.com/watch?v=cHZM8axJFjU&t=3s

 Aluna da Escola 
Municipal Giovanni 
Napoli, do bairro do 
Grecco, Thaís Pardal 
Barbosa foi a grande 
vencedora da II Mostra 
de Ciências do Clube, 
realizada pelo Colégio 
dos Santos Anjos. 
O trabalho de Thaís 
foi destaque entre os 
apresentados por alunos 
do 1º ao 3º ano do 
Ensino Fundamental.  
“Ficamos muito felizes 
com o desempenho 
dela, estamos muito 
orgulhosos”, afirma o 
engenheiro ambiental e sanitarista Denis Uiliam Candido do Carmo, orientador 
de Thaís ao lado da professora Isabela Cristina, que destacou a evolução da 
aluna. “Essa é só a segunda feira de ciências dela e nós observamos uma 
evolução gigantesca”.
 Concorrendo com alunos de séries mais adiantadas, Thaís participou ainda do 
Prêmio Cientistas de Vassouras, patrocinado pela Tribuna do Interior e Universidade 
Burger, ficando com a terceira colocação, mais uma vez representando bem as 
escolas públicas de Vassouras, em especial a Giovanni Napoli. 

Orientadores exaltam premiação de aluna 
na II Mostra de Ciências do Clube
• Aluna da Escola Municipal Giovanni Napoli, 
Thais Barbosa ficou em 1º lugar na sua categoria

Servidora pública 
municipal, Irene 
Andrade Ventura 

Pires aniversariou 
em 4 de setembro. 
Zelosa funcionária 
da Coordenadoria 

Administrativa, órgão 
ligado à Secretaria de 

Administração, prestou 
concurso público e 
atua há 18 anos na 

Prefeitura.

 Não parece, mas a 
professora Jussara Almeida 
Pereira comemorou, em 30 
de agosto, mesmo com todo 
jeito de menina, 50 anos. 
Comemorou como manda 
o figurino em tempos de 
pandemia: em casa, ao lado 
da filha e do marido. Dias 
depois, em 6 de setembro, 
ela esteve, acompanhada 
da turismóloga Andréia Pit 
e da advogada Tamara da 
Conceição, presidente da 
Comissão da Verdade da 
Escravidão Negra da OAB 
em Vassouras, no Memorial Manoel Congo, para homenagear o líder negro na passagem de 
mais um aniversário de enforcamento.
 É sempre bom lembrar: Manoel Congo foi condenado por ser um dos líderes da revolta 
que sacudiu o Império na década de 30 do século XIX, com a fuga de vários escravizados. 
A fazenda ficava em Paty do Alferes, então parte da Vila de Vassouras. Manoel Congo foi 
enforcado no Pelourinho, onde hoje fica o Memorial, na Pedreira, Centro de Vassouras. 

*   *   *
Quem anda feliz da vida é 

Rodolpho Leal Serpa Pinto. 
Líder religioso, pastor da 

Igreja ADMA, vibrou com 
as primeiras flores de um 
ipê amarelo plantado por 

ele no trevo de quem desce 
o Morro do General para 

a Avenida Expedicionário 
Osvaldo de Almeida Ramos. 
“Meu ipê deu muitas flores, 

estou muito feliz com a 
providência divina. Eu quase 

chorei de tanta felicidade”, 
comentou Serpa Pinto à 

TRIBUNA DO INTERIOR.
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ODONTOLOGIA REYNALDO 
PORCARO & EQUIPE

CRO RJ 15.325

CONSULTÓRIOS: RUA ARACY CAMPOS, 06 – CENTRO - BARRA DO PIRAÍ/RJ.

(24) 98859-2094               (24) 2443-3153

FADI “Fellow Academy of Dentistry Internacional”
Doutor em Clínicas Odontológicas SLMandic Campinas, SP.

Membro do PI Branemärk Institute, Bauru, SP.
Mestre em Reabilitação Oral UVA, RJ.

Especialista em Implantodontia ABO RJ.
Especialista em Prótese Dentária FO-FAA Valença, RJ.

Coordenador do Curso de Especialização em Dentística Estética e Prótese Dentária CEVO Valença, RJ.
Professor do Curso de Especialização em Implantodontia da ABCD seção Rio de Janeiro, RJ.

 Vassourense, 23 
anos, 1 metro e 85 de altura, 
a bela Luana Vieira da Silva 
Bastos Sacchi é, desde a 
tarde do sábado, dia 12, 
Miss Vassouras. A candidata, 
que deslizou pela passarela 
montada no Vassouras 
Country Club, venceu o 
concurso que envolveu 15 
candidatas, avaliadas por 
um juri composto por cinco 
mulheres. O concurso deveria 
acontecer em abril mas foi 
adiado devido à pandemia do 
novo coronavírus.  
 A intimidade de 
Luana com a passarela 
surpreende quando se passa a 
saber que este foi o primeiro 
concurso que ela participou. 
No júri, as responsáveis pelo 
resultado foram Esthefane 
Souza, Miss CNB Rio de 
Janeiro; Ana Paula Lima, 
Miss Rio de Janeiro Teem 
Global Beauty; Suian Silva, 
Miss Angra dos Reis 2020; 
Patrícia Azevedo, diretora da 
Embeleze Barra do Piraí e a 
maquiadora Patrícia Moreira.  
 Eduarda Lemos, 20 
anos, ficou em segundo lugar. 
Heloísa dos Santos Silva, 
20 anos, acabou na terceira 
colocação. O quarto lugar 
foi de Luísa Lima de Paula. 
E Leydiane Afonso Pereira 
ficou em quinto lugar. O 
concurso elegeu ainda a Miss 
Simpatia (Dara Reissinger 
Rosa, 23 anos), a Musa 
(Amanda de Paula Santos, 
20 anos), Miss Solidariedade 
(Estefhane da Silva Trindade, 
20 anos), Miss Luxo 
(Cathiana Firmino Saraiva, 
20 anos), Miss Talento 
(Beatriz da Silva Oliveira, 
23 anos), e Miss Fotogenia 
(Eduarda Lemos, 20 anos). A 
Miss Popularidade foi Luísa 
Lima de Paula, 20 anos, e a 
Revelação, Karen Cristina 
Costa Santos, de 18 anos. 
 O evento contou com 
o apoio da Mavas Modas, 
Clínica de Odontologia 
Dr. Cristiano Marques 
(Volta Redonda), Imperial 
Semijoias, Malu Cosméticos, 
Gráfica Palmeiras, Kátia 
Decorações, Boutique 
Pimenta Malagueta, Focus 
Fotografia, Fazenda São 
Roque, Hotel Gramado da 

O desabrochar de uma estrela
• Aos 23 anos, vassourense venceu o Miss Vassouras no Country Club

Luana: A Miss Vassouras 2020 oficial

Katia Paixão, uma das organizadoras do Miss Vassouras 2020

Serra, Studio Gaby Nascimento, 
Salão Maria Bonita, Instituto 
Embeleze de Barra do Piraí e 
Vassouras Country Club. Kátia 
e Cleide Paixão coordenaram o 
Miss Vassouras 2020. 
 Vassourense, aluna do 
Colégio Estadual Ministro Raul 

Fernandes no ensino fundamental, 
Luana cursou Formação de 
Professores no Instituto Thiago 
Costa. Virginiana, a bela 
completou 23 anos na segunda-
feira, 14 de setembro. Mais de 
200 fotos em: facebook.com/
tribunadointerioronline/


