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PRODUZIDO POR ARILTON BRITO. 

CONTATO: (91) 98037-8508 (zap). 

FACEBOOK: 01. Arilton Brito Arilton; 02.  Arilton Brito II 

INSTAGRAM:  @ariltonbrito 

E-mail: ariltonbritonoticias@gmail.com 

 

 

 

 

PA 125, nº 08, próximo ao Parque Ambiental. Fone: 3729-4570. 
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EDITORIAL 

Este material, “Folhetim”, traz notícias, informações e outros 

conteúdos para leitura e apreciação. Nele, você também 

encontra endereço de lojas e serviços em Paragominas. Em 

2018 fizemos duas edições deste material, e resolvemos voltar 

a editá-lo com novas propostas, ideias e objetivos.  

Que você aproveite este material, que o conteúdo que ele traz, 

te ajude em algum momento e te enriqueça de informações 

úteis, boas e importantes.  

Nosso objetivo é editá-lo quinzenalmente por um tempo, e 

depois editaremos mensalmente.  

As edições do “Folhetim” podem ser lidas ou baixadas no site 

www.ariltonbrito.com   na página: “FOLHETIM”, ou você 

pode receber gratuitamente pelo whatsapp.   

 

EM PARAGOMINAS APENAS DUAS EMISSORAS 

DE TV TEM JORNAL LOCAL DIÁRIO 

 

A cidade possui pelo menos 6 retransmitidoras de sinal de TV 

como: Sistema Cidade de Comunicação (SBT), RBA TV 

Paragominas (Band), TV Nazaré Paragominas (Fundação TV 

Nazaré), MVTV – Município Verde TV (Record TV), Rede TV 

Paragominas (Rede TV) e TV Liberal (Rede Globo).  

As cinco primeiras emissoras citadas já tiveram jornal local pelo 

menos no horário do almoço no município. Hoje em dia, apenas, 

Rede TV Paragominas e RBA TV Paragominas permanecem com 

seus telejornais diários em produção e exibição. 

Já houve momentos em que entrevistas coletivas eram marcadas 

para atender todas as emissoras da cidade e poupar o entrevistado 

de falar com uma por uma. 

Ainda continuam com seus jornais: Rede TV Paragominas (Rede 

TV) com o jornal “Paragominas News” e RBA TV Paragominas 

(Band) com o “Barra Pesada Paragominas”. 

Leia mais em:   www.ariltonbrito.com  

Fonte: https://www.ariltonbrito.com/l/em-paragominas-

apenas-duas-emissoras-de-tv-tem-jornal-local-diario/ 

 

 DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, 

DAS 20H ÀS 22H. 

APRESENTAÇÃO: ARILTON 

BRITO. RÁDIO JARANA FM 

101,1. 

 

Arilton Brito  

 (Estúdio da Rádio Jarana fm)  

 

RÁDIO JARANA 

FM 101,1 

www.radiojaranafm.net 

https://www.ariltonbrito.com/l/em-paragominas-apenas-duas-emissoras-de-tv-tem-jornal-local-diario/
https://www.ariltonbrito.com/l/em-paragominas-apenas-duas-emissoras-de-tv-tem-jornal-local-diario/
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AUTO ESCOLA 

PROMISSÃO 

Rua Projetada 2, 

Promissão II. Fones: (91) 

98467-9230/ 98246-7362. 

  

ESTÉTICA – BELEZA 

E BEM ESTAR 

 

Rua Aracaju, 428, 

Jardim Bela Vista. 

Fone: 99296-6482. 
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ESTAR PIZZARIA 

DELIVERY 

 

FONES: 98068-8119  

               98731-1918. 

CERÂMICA CARIJÓ 

Rodovia dos Pioneiros, 

bairro Industrial. 

Fone: 3729-3674. 

RESTAURANTE SAVI 

GRILL 

Avenida Teresina, 

Cidade Nova. 

Fone: 98301-3552 

PARAGOMINAS – PROTESTO PELAS 11 

MULHERES MORTAS ENTRE 2019 E 2020 

 

Nestes dois últimos anos (2019 e 2020) Paragominas tem vivido o 

aumento de violência doméstica e que tem resultado em feminicídios. 

Paragominas já passou pelo triste fato de ocupar por três anos 

consecutivos (2009 a 2011) com números altos de mortes de 

mulheres que foram brutalmente assassinadas. 

 

Para não passar por isso outra vez, não alcançar esta triste marca e 

para não ter mais um triênio de casos de feminicídio, autoridades e 

órgãos de segurança se reuniram na Câmara Municipal de 

Vereadores para debater sobre violência doméstica. 

 

O protesto no Lago Verde serve como alerta e lembrança de um triste 

número que não pode crescer.  

 

O protesto foi feito pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), 

Subseção Paragominas, pelas 11 vítimas de feminicídio no município 

(2019-2020). 

Leia mais em:   www.ariltonbrito.com  

Fonte:https://www.ariltonbrito.com/l/paragominas-protesto-

pelas-11-mulheres-mortas-entre-2019-e-2020/ 

 

2º Domingo de Agosto – DIA DOS PAIS. 

 

“PAI É ESPELHO, PROTEÇÃO, BENÇÃO E 

CONSELHO. PAI É AMOR! 

Feliz dia dos Pais. 
 

 

 
ARMARINHO E CONFECÇÕES MONTEIRO 

Rua Célio Miranda, Centro. (Próximo ao Teatro Reinaldo Castanheira). 

Rua Padre Cícero, Cidade Nova, (Mercado Municipal). 

 

AUTO ESCOLA 

PROMISSÃO 

Rua Projetada 2, Promissão 

II. Fones: (91) 98467-9230/ 

98246-7362 

https://www.ariltonbrito.com/l/paragominas-protesto-pelas-11-mulheres-mortas-entre-2019-e-2020/
https://www.ariltonbrito.com/l/paragominas-protesto-pelas-11-mulheres-mortas-entre-2019-e-2020/
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ODONTO SORRISO 

Rua Célio Miranda, Centro. 

Ao lado do Hotel Indiana. 

Fones: 3739-0559/  

              98260-6742. 

ESTUFA FLOR DOS 

CAMPOS 

PA 125, Bairro J. K., nº 100. 

Fone: (91) 3729-4341 
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As edições do “Folhetim” podem ser lidas ou baixadas no 

site www.ariltonbrito.com   na página: “FOLHETIM”, ou 

você pode receber gratuitamente pelo whatsapp. Mande um 

“oi” no whatsapp (91) 98037-8508 e diga que deseja receber 

o “Folhetim” de notícias e informações, encaminharemos as 

edições para você quinzenalmente.   

 

MÚSICA – SIMONE E SIMARIA, UM POUCO 

SOBRE ELAS 

 

Imagem: Reprodução/ Google 

Simone e Simaria tem conquistado o público como dupla 

sertaneja desde 2015 quando estouraram com suas músicas de 

sucesso do DVD Bar das Coleguinhas, que foi o segundo DVD 

da dupla. Elas tem feito história no cenário musical sertanejo. 

As irmãs Simone e Simaria além de cantoras, também são 

compositoras. Simaria Mendes Rocha Escrig (Uibaí, 16 de 

Junho de 1982) e Simone Mendes Rocha Diniz (Uibaí, 24 de 

maio de 1984). Elas nasceram em Uibaí, interior da Bahia. O 

pai delas era garimpeiro de diamantes, e na infância elas 

moraram em diversas cidades do interior do Brasil. 

Se tornaram conhecidas pela música "Quando o mel é bom", e 

depois "126 cabides" foi a outra música a estourar nas paradas 

nacionais de sucesso. 

Com informações de:    https://pt.wikipedia.org/wiki/Simone_%26_Simaria  

Leia mais em:   www.ariltonbrito.com  

Fonte:https://www.ariltonbrito.com/l/tv-do-site-um-

pouquinho-de-simone-e-simaria/ 

 

 

 

 

 

 

DIVULGUE AQUI! 

FONE: (91) 8037-8508 (Zap) 

www.ariltonbrito.com  
MAPA COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

PIZZARIA E PASTELARIA 

MORDE E ASSOPRA 

Praça do Ginásio de Esportes, 

Cidade Nova. 

ÓTICAS CAROL 

Rua 15 de Novembro, Centro. 

Paragominas-PA. Fone: (91) 

3729-6826. 

MONTEIRO ESPORTES 

Rua Célio Miranda, Centro. Anexo 

ao Armarinho Monteiro. 

Paragominas-Pa.  

Fone: (91) 3729-2089. 

 

ÓTICAS BELLA VISÃO 

Rua Monte Líbano, 269, 

Centro. Fone: (91) 3729-2164. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Simone_%26_Simaria
https://www.ariltonbrito.com/l/tv-do-site-um-pouquinho-de-simone-e-simaria/
https://www.ariltonbrito.com/l/tv-do-site-um-pouquinho-de-simone-e-simaria/
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MOTIVACIONAL 

LIÇÃO DE PERSEVERANÇA 

Já observou a atitude dos pássaros ante a adversidade? 

Ficam dias e dias fazendo seu ninho, recolhendo materiais, às vezes 

trazidos de locais distantes... 

... E quando ele já está pronto e estão preparados para pôr os ovos, às 

inclemências do tempo ou a ação do ser humano ou de algum animal 

destrói o que com tanto esforço se consegui... 

O que faz o pássaro? Pára, abandona a tarefa? 

De maneira nenhuma. Começa, outra vez, até que no ninho apareçam 

os primeiros ovos. 

Muitas vezes, antes que nasçam os filhotes, um animal, uma criança, 

uma tormenta, volta a destruir o ninho, mas agora com seu precioso 

conteúdo... 

...Dói recomeçar do zero... Mas ainda assim o pássaro jamais 

emudece, nem retrocede, segue cantando e construindo, construindo 

e cantando... 

Já sentiu que sua vida, seu trabalho, sua família, seus amigos não são 

o que você sonhou? Tem vontade de dizer basta, não vale a pena o 

esforço, isto é demasiado para mim? 

Você está cansado de recomeçar, do desgaste da luta diária, da 

confiança traída, das metas não alcançadas quando estava a ponto de 

conseguir? 

Mesmo que a vida o golpeie mais uma vez, não se entregue nunca, 

faça uma oração, ponha sua esperança na frente e avance. Não se 

preocupe se na batalha seja ferido, é esperado que algo assim 

aconteça. Junte os pedaços de sua esperança, arme-a de novo e volte 

a ir em frente. 

Não importa o que você passe... 

Não desanime, siga adiante. 

A vida é um desafio constante, mas vale a pena aceitá-lo. 

E sobretudo... Nunca deixe de cantar.    

                            

 

 

LEIA FRASES 

1. “Acho que a primeira prova da grandeza de um homem é 

a sua humildade”. (John Ruskin) 

2. “A gratidão é a memória do coração”. (George Lillo) 

3. “Não seria maravilhoso que esquecêssemos nossos 

dissabores tão rapidamente como o fazemos em relação às 

bênçãos recebidas”? (Henry W. Beecher) 

4. “O bem que hoje fazemos passará a ser a felicidade de 

amanhã”. (F. W. Boreham) 

5. “Uma boa ação praticada diariamente torna todo o ano 

abençoado”. (C. C. Colton) 

6. “O bom feito é melhor que o bem falado”. (Benjamim 

Franklin) 

7. “A menor das boas ações é melhor que a maior das boas 

intenções”. (Duguet) 

8. “O caminho que abrimos para os outros se transforma 

numa estrada para os nossos próprios pés”. (Maria Lyon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PARAGOMINAS-PARÁ 

 

PRODUZIDO POR ARILTON BRITO. 

CONTATO: (91) 98037-8508 (zap). 

FACEBOOK: 01. Arilton Brito Arilton; 02.  Arilton Brito II 

INSTAGRAM:  @ariltonbrito 

ANUNCIE CONOSCO!! 
 

 

 

 

HOTEL INDIANA 

Rua Célio Miranda, s/nº, 

Centro. Fone: (91) 3729-

1857. Paragominas-PA. 

   

 

REDE SHOPPING – 

PROVEDOR DE INTERNET 

Rua Florianópolis, 136, Jardim 

B. Vista. Fone: (91) 3739-0388. 

Paragominas-PA. 

ALICE FLORICULTURA 

Avenida do Contorno, 851, 

Centro. Fone: (91) 3729-

1198. Paragominas-PA. 
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PLANET IMÓVEIS 

Avenida do Contorno, 

Centro. Fones: (91) 3729-

0141/ 98053-2510. 
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POUSADA GLAMOUR 

MOTEL 

Rodovia dos Pioneiros, 777, 

Uraim III.  Fone: (91) 98197-

0570. Paragominas-PA. 

BOA ALIMENTAÇÃO 

10 BENEFÍCIOS DO MILHO PARA A SAÚDE 

O milho contém valores nutritivos surpreendentes. É rico em 

diversas vitaminas, antioxidante, fibras, carboidratos e 

minerais. Conheça sobre 10 benefícios do milho para a saúde. 

1. Previne o câncer; 

2. Ajuda na digestão; 

3. Previne doenças do coração; 

4. Diminui os níveis de colesterol; 

5. Ajuda a ganhar massa muscular; 

6. Combate a anemia; 

7. Melhoram a pele e a visão; 

8. Controle de diabetes e pressão alta; 

9. Não contém glúten; 

10. Combate o ácido úrico. 

Fonte: https://biosom.com.br/blog/alimentacao/10-principais-beneficios-do-

milho-para-saude/ 

 

 

 

ANUNCIE AQUI! 

FONE: (91) 8037-8508 (Zap) 

www.ariltonbrito.com  
MAPA COMERCIAL 

 

            PARAGOMINAS-PARÁ 

 

  

 

ÓTICAS BELLA PRIME 

Rua Eixo W1, Centro. (Em frente 

a Sanepar/ próximo ao cartório). 

Fone: (91) 3729-1701. 

RUTH CABELO E BELEZA 

Avenida do Contorno, 

Centro. Fone: 98114-4535. 

Paragominas-PA. 

OS BENEFÍCIOS DA ÁGUA – PARTE 01 

No dia 23 de março de 2018 foi publicado no site 

www.ariltonbrito.com a matéria com o título “Os Benefícios da 

Água”, um conteúdo excelente que fala sobre a água e os seus 

benefícios para nossa vida e saúde. E dia 22 de março é o Dia 

Mundial da Água. Abaixo um trecho da publicação. 

“A quantidade de água que consumimos diariamente desempenha 

um papel muito importante para manter nosso corpo saudável e 

funcionando bem. Beber uma boa quantidade durante o dia oferece 

enormes benefícios para a saúde.  

 

A água ajuda a aliviar a fatiga, se você se sente constantemente 

cansado, um dos motivos pode ser o pouco consumo de água. A água 

é utilizada pelo corpo para eliminar toxinas e rejeitos que não 

necessitamos e que podem nos prejudicar.” 

 

Fonte de pesquisa: https://melhorcomsaude.com.br/beneficios-agua-

organismo/ 


