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a Batera para mim sempre foi um Hob-
by mais aí eu falei, vou ter que fazer 
uma coisa, estudar algo diferente, não 
posso esperar, não era cachê direto, 
não era show direto né? 

No dia 26 de junho de 2013, Dilma 
Rousseff, a presidenta, sancionou a 
lei 12.835, que instituiu oficialmente o 
Dia Nacional da Matemática. O dia 6 
de maio foi escolhido em homenagem 
a Malba Tahan: um grande escritor, 
matemático e educador brasileiro. 
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Principais sintomas da 
Esporotricose em gatos

A esporotricose é uma micose cau-
sada pelo fungo universal da espécie 
Sporothrix spp, mas causa doenças 
especialmente em indivíduos que resi-
dem em países de clima tropical e sub-
tropical. Nos felinos, os sintomas são 
variados. Os sinais mais comuns são as 
lesões ulceradas na pele, ou seja, fe-
ridas profundas, geralmente com pus, 
que não cicatrizam e costumam evo-
luir rapidamente. Em seres humanos, 
normalmente, a infecção é benigna e 
se limita apenas à pele, mas há casos 
em que ela se espalha por meio da 
corrente sanguínea e atinge ossos e 
órgãos internos. O período de incuba-
ção do fungo no organismo pode levar 
de sete a 30 dias, podendo chegar até 
a seis meses após a infecção. Os sin-
tomas variam de acordo com a forma 
com que se manifesta, ou seja, se ela é 
cutânea ou extracutânea. O mais co-
mum é que primeiro apareça um pe-
queno nódulo doloroso, bem similar a 
uma picada de inseto. Ele pode ser na 
cor vermelha, na rosa ou na roxa; ser 
purulento ou não, e o mais corriqueiro 
é que surja no dedo, na mão ou no bra-
ço em que o fungo penetrou. Na ver-
são extracutânea, como o fungo pode 
comprometer diversas áreas do orga-
nismo, os sintomas variam de acordo 

com a que foi afetada. Se afetar os os-
sos e as articulações, os sintomas são 
similares ao de uma artrite infeccio-
sa. Já quando atinge os pulmões, por 
exemplo, os sintomas se assemelham 
bastante aos da tuberculose. Nos ca-
sos das formas cutâneas, ela pode sur-
gir em três tipos diferentes:

Cutâneo-linfática: é a mais fre-
quente e se caracteriza por um nódulo 
ulcerado que, geralmente, ocorre no sí-
tio de inoculação, ou seja, na mordedu-
ra, no arranhão, o local de contato com 
o animal doente. Dele, se forma um 
cordão endurecido que segue por um 
vaso linfático em direção aos gânglios. 
Ao longo desse cordão, outros nódulos 
são formados, e também podem ulce-
rar, fistulizar ou drenar pus.

Cutâneo-disseminada: espalham-
-se por toda a pele e são mais frequen-
tes em pacientes imunodeprimidos 
como doentes renais e pessoas conta-
minadas pelo vírus HIV.

Cutâneo-localizada ou cutânea-
-fixa: caracteriza-se por um nódu-
lo avermelhado e pode ser duro com 
superfície áspera ou ulcerada. Além 
dos membros superiores, pode atingir 
também as mucosas, como os olhos e 
a boca. 
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A doença não é considerada grave e 
tem cura. Porém, seu tratamento deve 
começar logo. São raros os registros 
de mortes em humanos. Eles são mais 
comuns em pessoas com a imunidade 
baixa, como alcoólatras, portadores de 
HIV, aquelas submetidas à quimiotera-
pia para tratamento de câncer ou com 
doenças renais e diabetes. Quando não 
tratada corretamente, a doença pode 
levar também o animal à morte. Em 
humanos, o diagnóstico é feito por um 

médico dermatologista e o tratamento 
pode ser longo, por volta de três a seis 
meses, podendo chegar a um ano. E, 
em momento algum, deve ser abando-
nado. Consulte um veterinário.
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Rede NOVO TEMPO
Posto de Combustível

Rod. Amaral Peixoto Km 102 - Praia Linda, São Pedro da Aldeia

CIDADE
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PESSOAS COM 
COMORBIDADES OU 
DEFICIÊNCIA ACIMA 

DE 18 ANOS COMEÇAM 
A SER VACINADAS NA 
SEGUNDA-FEIRA (24)

  

SA
Ú

DE

São Pedro da Aldeia inicia, a partir de segunda-
-feira (24), a imunização contra a Covid-19 de 
pessoas com comorbidades ou com deficiên-
cia permanente acima de 18 anos. A aplicação 
de doses em idosos de 60 anos ou mais e em 
profissionais de saúde atuantes que residam no 
município segue normalmente. Munícipes aptos 
a receberem a segunda dose (D2) dos imunizan-
tes também devem procurar os locais de vaci-
nação. Nesta etapa, válida até a sexta-feira (28), 
três pontos de imunização serão disponibilizados 
à população. 

A campanha segue na Escola Municipal Profes-
sora Miriam Alves Guimarães, às margens da RJ-
140, no bairro Fluminense, e na Unidade de Saúde 
do bairro Porto do Carro, na Estrada do Alecrim, 
n° 388. Os imunizantes também estarão disponí-
veis, a partir desta segunda, na Escola Municipal 
Manoel Moraes da Silva, na Rua Silva Jardim, bair-
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ro Campo Redondo. O horário de 
aplicação das doses é de 8 às 12h.

É preciso que a população este-
ja atenta ao prazo da segunda 
dose da vacina (D2) para assegu-
rar a proteção adequada contra a 
doença. Quem recebeu a primei-
ra dose do imunizante (D1) e es-
tiver dentro do prazo para tomar 
a D2, deve procurar os locais in-
dicados acima. O prazo para D2 
da Coronavac é de 14 a 28 dias 
após o recebimento da D1. E para 
a Oxford/AstraZeneca, é a partir 
de 90 dias após o recebimento 
da primeira.

A administração municipal infor-
ma que a continuidade do calen-
dário de vacinação depende da 
chegada de novas doses da va-
cina, bem como das diretrizes da 
Nota Técnica da Secretaria Esta-
dual de Saúde.

Grupos Prioritários:
Comorbidades
– Moradores maiores de 18 anos 
que possuam alguma doença 
em conjunto com outra (Deve-
-se apresentar a comprovação da 
comorbidade);

– Pessoas com deficiência per-
manente, acima de 18 anos;

– Pessoas com doença renal crô-
nica em processo de diálise; 

– Pessoas com síndrome de down 
a partir de 18 anos;

– Gestantes a partir de 18 anos 
com comorbidades (que devem 
ser imunizadas com a Corona-
Vac);

– Puérperas com comorbidades a 
partir 18 anos;

– Portadores de HIV a partir de 18 
anos;

Idosos
– 60 anos ou mais

Profissionais de saúde

– que estejam em atuação e resi-
dam no município.

Alguns grupos de comorbidades 
podem receber a vacina em lo-
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cais específicos. 

Além dos três pontos disponíveis 
para a vacinação, alguns grupos 
prioritários têm uma segunda 
opção de local para a realização 
do procedimento.

Pacientes com doença renal crô-
nica, em processo de diálise ca-
dastrados no Tratamento Fora 
Domicílio (TFD), poderão receber 
a vacina em domicílio. A Secre-
taria Municipal de Saúde entrará 
em contato para agendamento 
da aplicação da dose.

Puérperas (mulheres no período 
até 45 dias após o parto) com 
comorbidades podem procurar 
a Sala Central de vacinação, que 
fica na Travessa Getúlio Vargas, 
no Centro, de 8 às 12h, na quar-
ta-feira.

Pessoas portadoras de HIV pode-
rão procurar o Departamento de 
Doenças Infectoparasitárias (DIP) 
na quinta-feira (27), de 13h30 às 
15h30, e na sexta-feira (28) de 8h 
às 15h. Não haverá prioridade de 
atendimento aos públicos men-
cionados acima nos dois pontos 
de vacinação do município. Do-
cumentos e procedimentos ne-
cessários para receber a vacina

Os aldeenses devem seguir as re-
comendações sanitárias no ato 
do procedimento, como o uso 
de máscara e higienização das 
mãos. Todos os moradores de-
vem apresentar documentação 
pessoal com foto, Cartão do SUS 
e comprovante de residência no-
minal. 

Alguns casos necessitam, ainda, 
de comprovantes específicos. 
Confira:

Pessoas com comorbidades: exa-
mes, receitas mais recentes, rela-
tórios e prescrições médicas que 
comprovem as doenças;

Profissionais da área da saúde: 
carteira profissional atualizada;

Segunda dose (D2): comprovan-
te de recebimento da primeira 
vacina (D1), no município.

Todos que recebem as vacinas 
são catalogados para registro do-
cumental do processo de imuni-
zação. Os certificados são feitos 
nominalmente, com a assinatura 
daqueles que recebem as doses 
ou dos responsáveis por eles no 
ato da vacinação.

Veja quais casos de comorbida-
des incluídos como prioritários 
para a vacinação pelo Ministério 
da Saúde:

– Diabetes mellitus;

– Pneumopatias crônicas graves;

– Hipertensão Arterial Resistente 
(HAR);

– Hipertensão arterial estágio 3;

– Hipertensão arterial estágios 1 e 
2 com lesão em órgão-alvo e/ou 
comorbidade;

– Insuficiência cardíaca (IC);

– Cor-pulmonale e Hipertensão 
pulmonar;

– Cardiopatia hipertensiva;

– Síndromes coronarianas;

– Valvopatias;
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PRINCIPAIS SINTOMAS

– Miocardiopatias e Pericardiopa-
tias;

– Doenças da Aorta, dos Grandes 
Vasos e Fístulas arteriovenosas;

– Arritmias cardíacas;

– Cardiopatias congênita no adul-
to;

– Próteses valvares e Dispositivos 
cardíacos implantados;

– Doença cerebrovascular;

– Doença renal crônica;

– Imunossuprimidos;

– Hemoglobinopatias graves;

– Obesidade mórbida;

– Síndrome de down;

– Cirrose hepática.

ASCOM/PMSPA
Fotos: Bruninho Volotão.
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 PROGRAMAÇÃO REALIZADA PELA 
PREFEITURA DE CABO FRIO REÚNE 
CULTURA, HISTÓRIA E PROMOÇÃO 

DA IGUALDADE RACIAL
A partir de segunda-feira (24), a Prefeitura 
de Cabo Frio vai realizar o evento pioneiro 
“Jornada de Integração Cabo Frio – Áfri-
ca”. O objetivo é unir história, diversidade 
cultural, educação e busca pela igualdade 
racial.
O evento, que acontece até o dia 17 de 
julho, marca a relação entre Cabo Frio e 
os países de Angola e Cabo Verde, pro-
porcionando trocas culturais e imersão no 
universo de cada localidade.
A programação será iniciada na sede da 
Prefeitura de Cabo Frio, às 10h, com has-
teamento de bandeiras, e terá prossegui-
mento no Hotel Malibu com uma mesa de 
trabalho entre os consulados africanos, 
representantes da Coordenadoria-Geral 
da Igualdade Racial e das secretarias mu-
nicipais de Cultura e Educação.
Entre os presentes estarão o cônsul-geral 
honorário de Cabo Verde, Pedro Antônio 
Santos, e o cônsul de Angola, Mateus de 
Sá Miranda.
Com o objetivo de estabelecer políticas 
públicas municipais voltadas para a pro-
moção da igualdade racial, a programa-
ção vai abordar temas relevantes para a 
troca de experiências entre o município e 
os países africanos.
Definidas como co-irmãs, a relação entre 
Cabo Frio, Cabo Verde e Angola foi for-
malizada pelo prefeito José Bonifácio em 
janeiro de 2021, quando foi recebido pelos 
cônsules africanos no Rio de Janeiro.
“Desde janeiro estreitamos os laços entre 
Cabo Frio, Angola e Cabo Verde, buscan-
do um intercâmbio cultural junto aos dois 
países. Em uma riquíssima programação, 
vamos promover essa troca de experiên-
cias, histórias e desafios que vivemos aqui 
em Cabo Frio e nossos co-irmãos na Áfri-

ca”, disse o prefeito José Bonifácio.
Um dos destaques da programação des-
ta segunda-feira será a cerimônia de ins-
talação de uma Comissão Permanente 
para a implementação da Lei Federal Nº 
10.639/2003, que inclui no currículo esco-
lar o ensino de história e cultura afro-bra-
sileira nas escolas.

Confira abaixo a programação 
completa:

JORNADA DE INTEGRAÇÃO CABO FRIO-
-ÁFRICA
24 de maio de 17 de julho de 2021

24/05 – segunda-feira
10h – Solenidade de recepção aos cônsu-
les de Angola e Cabo Verde e hasteamen-
to de bandeiras
Mesa de Trabalho com os consulados de 
Angola, Cabo Verde e representantes da 
Coordenadoria Geral para a Igualdade Ra-
cial e secretarias de Educação e Cultura
10h30 – Cerimônia de instalação da Co-
missão Permanente para implementação 
da Lei Federal Nº 10.639/2003, que inclui 
no currículo escolar o ensino de História e 
Cultura afro-brasileira
25/05 – terça-feira
14h30 – Painel “Africanidades”
31/05 – segunda-feira
10h – Painel “Ensino das relações étnico-
-raciais da Cultura Brasileira”
02/06 – quarta-feira
16h – Atividade Cultural: Grupo Rumpi Ca-
poeira
07/06 – segunda-feira
10h – Painel “Apresentação do Projeto 
Educacional Patrimonial: Secretaria de 
Educação e Circuito dos Mestres Sabedo-

  

CABO FRIO
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res da Cultura Popular”
08/06 – terça-feira
10h – Painel “Experiências culturais dos co-
letivos Griot, Perifa Zumbi, Bizum e Omo 
Odé”
14/06 – segunda-feira
10h – Audiência Pública com a Comissão 
Permanente (Auditório da Prefeitura)
21/06 – segunda-feira
10h – Panorama da Literatura Africana no 
Brasil
22/06 – terça-feira
10h – Exposição “Raízes – Influências Afri-
canas no Brasil”
26/06 – sábado
19h – Apresentação Cultural do Coletivo 
Omo Odé
28/06 – segunda feira
10h – Painel “Teatro, literatura e cidadania: 
contexto dos países de Língua Portugue-
sa”
29/06 – terça-feira
10h – Painel “Teixeira e Sousa: um cabo-
-friense com sentido ético de seu tempo”
03/07 – sábado
19h – Sarau de poesias com escritores e ar-
tesãos locais
20h – Fresh Charme: oficina de Baile Char-

me
05/07 – segunda-feira
10h – Painel “Literatura Africana de Língua 
Portuguesa”
06/07 – terça-feira
19h – Mostra de Artes Visuais
10/07 – sábado
19h – Apresentações culturais: Grupo Griot
12/07 – segunda-feira
10h – Painel “A obra de Amílcar Cabral”
13/07 – terça-feira
10h – Painel “Religiosidade afro-brasileira”
Apresentação sobre o livro “Faria tudo ou-
tra vez”
Exposição do Projeto de Lei sobre a cria-
ção do Conselho de Diversidade Religiosa 
e Combate à Intolerância
16/07 – sexta-feira
10h – Painel de Exibição “Metas e ações do 
Conselho de Promoção da Igualdade Ra-
cial”
17/07 – sábado
14h – Exposição de artefatos religiosos das 
religiões de Matriz Africana
16h – Feira Literária
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SAÚDE
Melhor em Casa e UPA 

Pediátrica alinham estratégias 
para desupalização de 

pacientes
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CIDADE

As equipes do programa Melhor 
em Casa e da UPA Pediátrica de 
São Pedro da Aldeia alinharam 
estratégias para a desupaliza-
ção de pacientes internados na 
unidade. A medida visa à assis-
tência realizada por profissionais 
fora do ambiente hospitalar, pro-
porcionando acolhimento mais 
humanizado aos munícipes e 
aumento do fluxo de atendimen-
tos na cidade. O encontro acon-
teceu na tarde desta terça-feira 
(18). Estiveram presentes o coor-
denador da Atenção Domiciliar, 
Junior Curcino; a administradora 
da UPA, Elziane Ribeiro Batalha; 
a médica Cristina Vianna; a assis-
tente social, Rita Ventura; a coor-
denadora de Enfermagem, Eleni-
ce Souza, o enfermeiro Ednei de 
Souza, e os técnicos de Enferma-
gem Vander Alexandre e Thiago 
Brasil.
Segundo a Portaria 285 do Mi-
nistério da Saúde, de 05 abril de 

2016, que rege o Programa Me-
lhor em Casa, a desospitalização 
e a desupalização é preconizado 
para ajustes dos aumento dispo-
nibilidades de leitos, o fortaleci-
mento dos vínculos familiares, 
além de evitar possíveis agra-
vamentos e infecções causadas 
pelo ambiente hospitalar. 
Na UPA Pediátrica, o fluxo de 
atendimento de desupalização 
se dará de forma dinâmica, por 
meio de grupo de WhatsApp, 
com a solicitação da unidade 
para avaliação do usuário pela 
equipe multiprofissional do Me-
lhor em Casa. A partir daí, sendo 
o paciente elegível ao programa, 
será cadastrado para acompa-
nhamento e todo suporte do Ser-
viço de Atendimento Domiciliar 
(SAD) do município.
“Unir forças junto ao Progra-
ma Melhor em Casa nos permite 
fornecer aos nossos pacientes a 
continuidade de tratamento em 

Objetivo é humanizar o atendimento 
e aumentar a disponibilidade de leitos 

de internação
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CIDADE

seu município de origem. As fa-
mílias das crianças que atende-
mos terão um ganho assistencial 
de qualidade, prezando sempre 
pela segurança do paciente no 
conforto do lar, o que para a fa-
mília, socialmente, não tem pre-
ço”, relatou a Administradora da 
UPA, Elziane Ribeiro Batalha.
Segundo o coordenador da Aten-
ção Domiciliar, Junior Curcino, o 
objetivo dos setores da saúde do 
município é humanizar o aten-
dimento, além de oferecer con-
forto aos aldeenses que podem 
ser acompanhados em domicí-
lio. “Entendemos que a desupa-
lização deve ser precoce, porém 
segura. Num momento de pan-
demia, no qual os laços são total-
mente rompidos, nós trazemos 
de volta esses vínculos”, disse.
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CIDADE

A Secretaria Adjunta de Turismo de São 
Pedro da Aldeia convoca os artesãos ca-
dastrados no programa nacional da cate-
goria para a retirada do documento oficial 
da profissão, a Carteira Nacional do Arte-
são. A entrega acontece na sede da pasta, 
localizada no Centro de Informações Tu-
rísticas (CIT), das 8h30 às 17h. Ao todo, 17 
artesãos devem buscar a documentação, 
que garante benefícios como a participa-
ção gratuita em feiras estaduais e nacio-
nais, acesso ao microcrédito e a cursos de 
capacitação.

A carteira é válida em todo território na-
cional. De acordo com a Secretaria Adjun-
ta de Turismo, a iniciativa colabora com o 
reconhecimento da atividade como gera-
dora de desenvolvimento regional e regis-
tro histórico vivo, além de estimular o em-
preendedorismo nos inscritos e mapear a 
matéria-prima e técnicas utilizadas pelos 
artesãos do estado.
“Já estamos em tratativas com a Secre-
taria Estadual de Turismo para uma nova 
ação dedicada à emissão de carteiras atra-
vés do Programa do Artesanato Brasilei-
ro. O cenário da pandemia do coronavírus 
fez com que muitos serviços presenciais 
fossem suspensos, por isso a Secretaria 
de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e 
o Governo Federal estão realizando o ca-

dastro on-line para a emissão da Carteira 
Nacional do Artesão”, reforçou Andrea.
O Centro de Informações Turísticas está 
localizado na Praça Hermógenes Freire da 
Costa, s/n. O funcionamento é de segunda 
a sábado, das 8h30 às 17h.
Confira a relação dos artesãos contempla-
dos:
Ana Claudia StadtloberBianca Menezes 
da Rocha AlbernazCarlos Roberto da Sil-
va MouraClaudia Aparecida Stadtlober de 
BarrosEladir Bernardes NovaesErika Mag-
dalena Rodriguez PerezIvan Patrício Gal-
leguillos HerreraJeanne Vasconcellos dos 
Santos OliveiraJoaquina Vicência Rodri-
gues da S. Ciorra BilovolMarinalva Libera-
to da Silva RicardoSandra Marcia de Souza 
LeiteSergio Francisco Villaseca AbarcaSil-
vana Maria do Couto SantosSuzane Maria 
dos Santos RodriguesTatiane da Silva Pe-
reiraVera Novaes VianaVeronica da Con-
ceição de Campos.

Como fazer o cadastro on-line
A inscrição on-line é feita em duas etapas: 
o pré-cadastro no site do PAB (Programa 
do Artesanato Brasileiro), seguido pela 
curadoria técnica pelo Programa de Arte-
sanato Estadual. 
Confira os seis passos para a conclusão do 
cadastro:
1º – acesse o Portal do Artesanato Brasilei-

Artesãos cadastrados 
devem retirar Carteira 

Nacional da categoria na 
Secretaria de Turismo
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ro (www.artesanatobrasileiro.gov.br).
– Clique no botão login e em seguida em 
pré-cadastro
2º – Caso o artesão não possua conta no 
gov.br, ele deverá clicar na opção “Crie sua 
conta” para efetuar o cadastro no portal 
de serviços do Governo Federal
3º – Depois da autenticação do login no 
gov.br, o artesão deverá autorizar o uso de 
dados pessoais no serviço do PAB. – Em 
seguida, ele será direcionado para a tela 
inicial do pré-cadastro para responder o 
formulário.
4º – Depois de solicitar o pré-cadastro, o 
usuário receberá um e-mail com as próxi-
mas instruções.

5º – Uma vez feito o pré-cadastro, o usuá-
rio pode acompanhar o andamento do 
processo, na sessão “Acompanhar Pré-Ca-
dastro”
6º – Depois de ter a solicitação aprovada, 
chegou a hora do teste de habilidade, que 
também será online. Basta que o profissio-
nal entre em contato pelo WhastApp do 
Programa de Artesanato do Estado do RJ: 
(21) 99489 – 4395.
– No teste, será necessário o envio de um 
vídeo do artesão, fazendo e explicando o 
seu trabalho, assim como é feito na cura-
doria presencial.
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CULTURA

O lar das manifestações artísticas e 
culturais de São Pedro da Aldeia, a Casa 
da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, 
completa 22 anos de funcionamento 
nesta sexta-feira (14). Após ter sido a 
primeira sede da prefeitura e da Câmara 
Municipal, o imóvel em frente à Igreja 
Matriz que dá o nome à cidade abriga 
o centro cultural desde 14 de maio de 
1999, contribuindo para que a história 
e a cultura aldeense se mantivessem 
vivas ao longo dos anos. Atualmente, o 
local é a sede da Secretaria Municipal de 
Cultura. O espaço homenageia Gabriel 
Joaquim dos Santos, idealizador e 
construtor da Casa da Flor, esculpida 
a partir de cacos de vidro, ladrilhos e 
mosaicos, transformados em adornos 
pelo artista. Por esse motivo, a Casa da 
Cultura exibe uma exposição composta 
pela figura do seu Gabriel e por uma 
maquete do monumento. 

A casa recebe exposições de artistas 
locais de vários segmentos, valorizando 
a cultura aldeense e promovendo a 
conservação de acervos que ajudam a 
contar a história da cidade e de toda a 
região. Muitas das obras expostas nesses 
22 anos retratam as belezas naturais, 
atividades econômicas, costumes e a 
religiosidade característica da cidade. 
“É motivo de grande celebração para 

CASA DA CULTURA GABRIEL JOAQUIM 
DOS SANTOS COMPLETA 22 ANOS DE 

CRIAÇÃO

nós poder comemorar mais um ano 
da Casa da Cultura, que possui um 
patrono muito especial para a Cidade, 
o senhor Gabriel Joaquim dos Santos. 
O espaço é destinado à valorização, 
ao apoio e ao incentivo ao artista 
local e visitante. Ansiamos por fazer 
muito mais para o setor cultural após 
o período pandêmico. Queremos 
descobrir novos talentos, conhecer 
os antigos e movimentar o cenário 
artístico local. Almejamos que a Casa da 
Cultura seja cada vez mais transversal, 
englobando os cidadãos e sendo um 
espaço democrático e que ofereça 
uma agenda que inclua manifestações 
culturais diversificadas”, destacou a 
diretora municipal de Cultura, Giselle 
Lima. 

Além de exposições, o local oferece 
cursos como os de bordado  e crochê, 
que precisaram ser interrompidos 
devido à pandemia da Covid-19. A Casa 
da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos 
fica localizada na Avenida Francisco 
Coelho Pereira, nº 255, no Centro.  

Com informações da ASCOM/PMSPA
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 Estamos em pleno funcionamento!! Venha conferir!! 
 

Segunda a Sábado das 07h às 19h 
Domingos e Feriados das 07h às 13h 

 
Rua Dallas, 05, Parque Estoril (em frente a estação 

de manobras da Prolagos)

@padariafaisdum 
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Chegou em São Pedro da Aldeia o ESPAÇO INFANTIL MUNDO EN-
CANTADO! Rua Pedro Monteiro de Souza, nº 03, Jardim Morada da 
Aldeia. Garanta já a vaga do seu filho! (22) 99863-4182. Recebemos 

seu filho a partir de 6 meses de idade. Funcionamos aos sábados 
(a combinar). Horários flexiveis de 7h às 18h. Alimentação saudável, 

periodo integral ou parcial, local seguro e agradável.

CIDADE
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FALTANDO AR
COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Continuo respirando
E não sabia a importância disso
Não valorizava o ar
Respirava por respirar

A vida sempre foi passando
E eu caminhando
Não valorizava os meus passos
Caminhava por caminhar

Levantava todos os dias da cama
E saia para trabalhar
Não valorizava o trabalho
Trabalhava por trabalhar

Vítima desse vírus mortal
Fiquei sem ar
Fiquei sem caminhar
E não fui trabalhar

Acho que Deus quer falar com a gente
Coisas simples do dia-a-dia tem valor
O ar, a caminhada e um dia de trabalho
Tudo normal e que agora eu dou valor

Temos que amar mais
Refletir mais
Aceitar Deus em nossos corações
E viver emoções. 

COM A PALAVRA, O EDITOR
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“Acho que Deus 
quer falar com 
a gente, coisas 

simples do 
dia-a-dia tem 

valor”
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Ideias para decorar um 
quarto simples

Como faço a decoração de um quarto 
simples? Com certeza a tarefa não pa-
recer ser complicada, o desafio é unir 
a composição de elementos de forma 
equilibrada, com um visual leve, apro-
veitando cada espaço. No caso de um 
quarto simples, logo pensamos em um 
espaço reduzido. Porém, o estilo de 
decoração simples pode ser aplicado 
em qualquer cômodo da casa.  
Temos que valorizar o espaço com to-
nalidades de cores mais claras, com a 

DECORAÇÃO

entrada de luz natural ou luzes artifi-
ciais. É importante aliar objetos deco-
rativos com custo e dimensões reduzi-
das, com cores em pontos estratégicos 
em revestimentos e móveis, é o que faz 
um quarto simples ter a cara da mo-
dernidade com harmonia. Podemos 
utilizar roupas de cama, luminárias dos 
mais diversos tipos, lustres, cabeceiras 
de camas e demais objetos e móveis 
utilizados na decoração de quartos.
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Programação on-line 
marca aniversário de 404 

anos de São Pedro da 
Aldeia

São Pedro da Aldeia completou 404 
anos de fundação neste domingo (16). 
Para marcar a data, a gestão munici-
pal realizou a tradicional cerimônia de 
hasteamento das bandeiras oficiais 
no pátio da sede da prefeitura e trans-
mitiu shows musicais, exclusivamente 
on-line, fechando o dia de comemo-
rações. Todos os eventos levaram em 
consideração o momento de pande-
mia da Covid-19, respeitando as me-
didas de prevenção contra a doença. 
A programação contou, ainda, com a 
divulgação de uma curta-metragem 
em homenagem à cidade, além da 
assinatura do decreto que instituiu o 
Fórum de Políticas Públicas. Inician-
do as celebrações, o hasteamento das 
bandeiras oficiais teve a participação 
do secretariado municipal e de re-
presentantes do governo legislativo. 
A cerimônia contou com a formação 
dos agentes da Guarda Municipal, fa-
zendo a honraria ao evento. A ação, 
fechada aos membros da administra-
ção pública, foi transmitida pela pági-
na oficial da Prefeitura garantindo o 
envolvimento da população no ceri-
monial. 

Na ocasião, o prefeito Fábio do Pastel 
falou sobre o orgulho de servir à po-
pulação e sobre a importância do sen-
timento de pertencimento para o cui-
dado conjunto da cidade. “Nós somos 
os filhos desta cidade. Para mim é uma 
honra muito grande estar comemoran-
do os 404 anos do município fazendo 
parte de sua gestão. Falo com muito 
orgulho que faço parte e pertenço a 
São Pedro da Aldeia. Eu não sou natu-
ral daqui, mas a escolhi para ser o meu 
lar. O objetivo da nossa gestão é fazer 
com que a cidade prospere em prol da 
população e oferecer mais dignidade 
ao seu povo. Todos nós somos São Pe-
dro e é de nossa responsabilidade cui-
dar da nossa Aldeia como nossa casa”, 
disse o prefeito. 

Representando o secretariado munici-
pal, o professor Elias Valadão relatou 
que a data é motivo de orgulho para 
todos que participam de maneira dire-
ta ou indireta no desenvolvimento da 
cidade. “Quando olhamos para a nossa 
São Pedro de hoje, sentimos que cada 
lugar tem um pouco da mão e do cui-
dado do cidadão aldeense, que foi peça 

CIDADE

Celebração contou com o 
tradicional hasteamento das 

bandeiras e lives musicais
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fundamental para tornar aqui, um lugar 
onde todos se sentem acolhidos e com 
estrutura para viver. É uma honra para 
mim estar à frente de uma das pastas 
que deu, e ainda dá base para pessoas 
tão empenhadas em fazer da nossa Al-
deia um lugar cada vez melhor”, res-
saltou o secretário de Educação. Após 
o hasteamento, houve a assinatura do 
Decreto de instituição do Fórum de 
Políticas Públicas, dando continuidade 
ao projeto de gestão participativa pro-
movido pelo atual governo. O evento, 
que ainda terá a data divulgada, será 
formado por painéis digitais de deba-
te divididos em categorias de áreas de 
conhecimento. “Este é um marco mui-
to importante para a nossa cidade pois 
vamos colocar em prática o conceito 
de gestão participativa, tão necessá-
ria para o avanço da democracia e das 
políticas públicas”, afirmou o prefei-
to. Nos intervalos entre as cerimônias, 
houve a divulgação de um curta-me-
tragem de celebração aos 404 anos do 
município. “Escolhemos uma narrativa 
em primeira pessoa por causar uma 
identificação maior entre o ouvinte e 
a cidade. Humanizamos São Pedro da 
Aldeia como se fosse uma figura ma-
terna na narrativa. Pelas reações emo-
cionadas que recebemos, acredito que 
tenhamos alcançado o objetivo” expli-
cou Sarah Kerchner, coordenadora de 
Marketing do município.

Lives musicais agitam as 
comemorações

A programação do domingo de co-
memorações também foi marcada por 
muita música ao vivo, interatividade 
e ações solidárias. Promovidas pela 
Secretaria Adjunta de Cultura, as li-
ves do grupo Nada Igual e Paula Aze-
vedo agitaram a noite do 16 de maio, 
completando a festa com repertórios 
para todos os gostos. Conhecidos pela 
“mistura do Nada Igual”, os integrantes 
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do grupo aldeense, Vinni, Digão, Diego 
Silva e Neném, abriram a noite de sho-
ws apresentando uma seleção de pa-
godes nacionais, dos clássicos aos hits 
do momento, passando também pelo 
sertanejo e pelo axé. “São músicas que 
marcaram a nossa história e a vida de 
muitas pessoas; para todo mundo de 
casa cantar junto”, comentou o voca-
lista Vinni. 
Encerrando as lives do domingo, a can-
tora aldeense Paula Azevedo, a Pauli-
nha, presenteou o público com uma se-
leção de sambas consagrados, em mais 
de uma hora de show ao vivo. No re-
pertório, composições de sucesso nas 
vozes de Almir Guineto, Benito Di Pau-
la, Maria Rita, João Gilberto, Ary Barro-
so, Cartola, Zeca Pagodinho, Alcione, 
Emílio Santiago, Xande de Pilares, Beth 
Carvalho, Belo, Djavan, Diogo Nogueira 
e Maria Bethânia. Com a interpretação 
da canção “O Bêbado e A Equilibris-
tra”, a cantora também prestou home-
nagem ao compositor Aldir Blanc, que 
dá nome à lei emergencial criada pelo 
Governo Federal para oferecer repasse 
financeiro em apoio aos trabalhadores 
da Cultura durante a pandemia. “Em 
nome de todos os músicos aldeenses, 
deixo o meu muito obrigado ao secre-
tário Thiago Marques, ao prefeito Fá-
bio do Pastel e a toda equipe da Cul-
tura por essa iniciativa, valorizando a 
prata da casa”, disse Paulinha. 

Interatividade

Reunindo qualidade musical, de ima-
gem e de som, os shows atraíram fãs e 
agradaram o público, que acompanhou 
de casa. “Não tem como dar errado. 
Comemorar o aniversário com ‘Nada 
Igual’ é só alegria”, escreveu o inter-
nauta Alexander Brandão. “Muito bom! 
Pagode da melhor qualidade. Para-
béns São Pedro da Aldeia, cidade que 
eu tanto amo!”, disse Carol Lira. “Bom 
demais acompanhar esse momento. 

Nada poderia ser diferente com ‘Nada 
Igual’”, destacou Mayra Avils. “Live alto 
padrão”, elogiou Raffael Souza. 

Novas atrações 

Até o fim do mês, a Casa da Cultura 
vai servir como ponto de apoio para 
os artistas durante as transmissões ao 
vivo. Ao todo, serão dez lives, que con-
tinuam nos dias 22, 28 e 29 de maio, 
com apresentações de Karol Barros, 
grupo Amadeus, banda Nossa Bossa, 
Gabriel Barbé & Trio, banda Flow, CB 
22, Young Melody Banda e Thomas 
Melo. “Teremos ainda outros estilos 
musicais, como instrumental, músi-
ca clássica, pop e outros. Preparamos 
uma programação com muito carinho, 
abrindo espaço para os nossos artistas. 
Quero aproveitar para agradecer ao 
prefeito Fábio do Pastel, a toda equipe 
da Cultura e as demais secretarias que 
nos apoiaram na execução desse pro-
jeto. Queremos comemorar com muita 
alegria, música e muita cultura, como 
São Pedro da Aldeia merece nesses 
404 anos”, finalizou Thiago. 

Confira a programação
 completa: 

Sábado (22/05)  
17h – Karol Barros & Banda  
19h – Grupo Amadeus  
21h – Banda Nossa Bossa  

Sexta-feira (28/05)  
18h – Gabriel Barbé & Trio 
20h – Banda Flow   

Sábado (29/05)   
17h – CB 22  
19h – Young Melody Banda  
21h – Thomas Melo & Banda
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FOCO EM BEM-ESTAR, QUALIDADE DE 
VIDA E AUMENTO DA POPULAÇÃO DE 
CAVALOS URBANOS MOVIMENTAM O 

MERCADO EQUESTRE
O mercado equestre movimenta R$ 
16,2 bilhões por ano no Brasil. O con-
ceito de bem-estar dos animais ganha 
cada vez mais relevância. Afinal, cer-
ca de 20% do gasto médio com cada 
cavalo equivale à alimentação, suple-
mentação e medicamentos. O tema 
foi abordado em webinar técnico rea-
lizado pela Vetoquinol Saúde Animal e 
patrocínio da linha de suplementos nu-
tricionais Equistro®, que contou com a 
participação do professor Roberto Ar-
ruda de Souza Lima, doutor em econo-
mia aplicada pela Universidade de São 
Paulo (USP), um dos maiores especia-
listas em mercado equestre no país. Ele 
também destacou que metade dos 5,5 
milhões de equinos do Brasil é de lida, 
mas o cenário ensaia transformação.
“Há transição para o que chamo de ‘ca-
valo urbano’. Há perspectivas de, após 
a pandemia, as pessoas procurarem 
mais atividades equestres, seja para 
esporte ou lazer, contribuindo para o 
aumento do núcleo de cavalos urbanos 
e queda em cavalos de lida”, explica o 
especialista. “O cavalo urbano já pode 
ser encontrado até mesmo, relata, em 
alguns condomínios com baias em suas 
áreas internas”.

“Essa mudança de perfil significa tam-
bém mudança na planilha de custos. 
Cavalos urbanos requerem cuidados 
mais intensivos, pois ficam mais em 
baias e menos a campo. Isso pode re-
presentar maior incidência de proble-
mas de saúde e de comportamento”, 
assinala Antônio Coutinho, gerente de 
produtos para equinos da Vetoquinol 
Saúde Animal.
O professor Roberto Arruda de Souza 
Lima utiliza números para justificar a 
mudança de perfil da população eques-
tre no Brasil. Do mercado total, 36% do 
“produto interno bruto da equideocul-
tura” estão concentrados em animais 
destinados a esporte e lazer. Os cava-
los de lida movimentam 53% do total. 
Cerca de 5% são relacionados ao puro-
-sangue inglês (PSI) e ao turfe e 6% a 
outras atividades. Além disso, o setor 
gera emprego direto para aproximada-
mente 607 mil pessoas.

Suplementos modernos e eficientes – 
Ciente da profissionalização do setor 
equestre, a Vetoquinol Saúde Animal é 
pioneira na oferta de soluções de alta 
performance para os cavalos. Prestes 
a completar 35 anos, a linha Equistro® 

ARTIGO

AGRONEGÓCIO
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é líder mundial em suplementos nutri-
cionais para o bem-estar e desempe-
nho dos animais. Recentemente, a Ve-
toquinol reforçou a linha Equistro® com 
2 produtos, Energy Booster® e Ipaligo 
Foal®.
“A chegada dessas duas novas marcas 
está em linha com o foco inovador da 
Vetoquinol, constantemente dedica-
da à oferta de soluções nutricionais 
de qualidade e alto desempenho para 
equinos. Nosso compromisso é prover 
a saúde dos animais, em todas as fases 
da vida”, afirma Antônio Coutinho.
Energy Booster® é um suplemento mi-
neral, vitamínico e aminoácido com 
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composição exclusiva, que inclui ma-
térias-primas de altíssima qualidade e 
oferece aos animais os recursos essen-
ciais para recuperação e equilíbrio hi-
droeletrolítico, seja em pré e pós pro-
vas, transporte dos animais e situações 
de estresse. A tecnologia por trás de 
Energy Booster® fornece eletrólitos 
para compensar as perdas energéticas 
causadas pelo esforço físico, principal-
mente em temperaturas mais elevadas.
al® são essenciais para a formação dos 
animais” ressalta Júlia Izoldi, coorde-
nadora técnico-comercial de equinos 
da Vetoquinol.
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COLUNISTA

POESIA FLOR 
DE MAIO

Fiz aniversário no dia 11 de Maio 
e para comemorar fiz essa pe-
quena Poesia em homenagem ao 
mês da Mulher, Mãe, Maria. Para-
béns! Deus abençoe você Mulher. 

Poesia Flor de Maio
 

Mês de maio 
Maria, tão grandiosa 
Singela e graciosa 

É flor de maio também sua luz,-
sua força  
Seu amor 

Me faz florir todo o bem.

Aline Santos, Escritora, Pedago-
ga, Palestrante cultural e mem-
bro da Academia de letras e ar-
tes de Cabo frio, Autora de livros 
como O transtorno do déficit 
de atenção com hiperatividade, 
O leão e sua família.Voluntária 
Unicef, Atriz, Modelo. Participa-
ções em várias antologias Regio-
nais,locais, Internacional, Nacio-
nais, além de Premiações. Tem 33 
anos Natural de Salvador Bahia. 
Colunista na Revista online aldeia 
Magazine.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Jussara Bessa,
Miss Plus Size São Pedro da 

Aldeia 2018, é a 
entrevistada de Renato 

Fulgoni
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ENTREVISTA

Ser belíssima não tem nada a ver com 
magreza! O jornalista Renato Fulgo-
ni conversou com Jussara Bessa, Miss 
Plus Size São Pedro da Aldeia 2018. 
Jussara Valente Bessa, tem 24 anos, 
seu signo é leão, nascida em São Pe-
dro da Aldeia. Sua carreira de Modelo 
começou em 2015, onde teve a opor-
tunidade de fazer parte de um projeto 
social em São Pedro da Aldeia, onde 
no mesmo ano teve a incrível oportu-
nidade de abrir um desfile no Teatro 
Municipal, sendo a única modelo Plus 
Size, no ano de 2018 foi coroada a Miss 

Plus Size São Pedro da Aldeia.
Quando você descobriu que era linda? 
Precisou da aprovação das outras pes-
soas para se sentir assim?
Eu sempre fui linda desde que nasci... 
rs, pela adolescência sempre temos 
essa questão de precisar da aprova-
ção dos coleguinhas da escola. Mas eu 
nunca sofri muito com a questão de 
peso pois sempre fui muito extrover-
tida e namodeira. A parte adulta que 
eu tive muitos altos e baixos de auto 
estima, mas nunca deixei de fazer nada 
por questão de peso.

MISS PLUS SIZE SÃO PEDRO 
DA ALDEIA 2018 REVELA 

COMO FAZ PARA MANTER SUA 
AUTOESTIMA

41

Aldeia 
                      Magazine



ENTREVISTA

Quando você descobriu que era linda? Precisou da 
aprovação das outras pessoas para se sentir assim?

Eu sempre fui linda desde que nasci... rs, pela adolescência 
sempre temos essa questão de precisar da aprovação dos co-
leguinhas da escola. Mas eu nunca sofri muito com a questão 
de peso pois sempre fui muito extrovertida e namodeira. A par-
te adulta que eu tive muitos altos e baixos de auto estima, mas 
nunca deixei de fazer nada por questão de peso.

Confira a entrevista de Jussara Bessa, Miss Plus Size 
São Pedro da Aldeia 2018:

Como você faz para manter sua autoestima?

Eu apenas respeito o meu tempo, procuro cuidar mais de mim 
e fazer coisas que eu gosto por exemplo tirar fotos, dançar e ir 
à praia.

No seu ponto de vista, o que faz uma mulher ser 
bela?

Uma mulher bela é muito pessoal, mas pra mim ser bela é ques-
tão do autoconhecimento, ela saber o valor que tem no mundo, 
saber seu lugar de fala, saber que beleza não é questão de pa-
drão e sim de como ela vê a vida.
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No passado para ser modelo, tanto as mulheres, 
como os homens, tinham que pertencer a um padrão 
de beleza estipulado pela mídia, de uma forma ge-
ral. Como você vê a evolução das modelos Plus Size 
no mundo da moda?

Na verdade, padrão de beleza no mundo da moda tem catego-
rias para todos os tipos tanto padrão quanto Plus Size, e no Plus 
ele é tanto quanto puxado ao padrão pois a moda não quer um 
Plus que tenha barriga, peito um maior que o outro, manchas 
escuras entre as coxas. O Plus ainda é muito preconceituoso, 
mas melhorando a cada dia.

ENTREVISTA
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O Mato-Grosso é um dos peixes mais 
conhecidos no mundo do aquarismo, 
eu particularmente adoro, é conheci-
do popularmente como Tetra-Serpa, 
Tetra-Joia ou Tetra-Sangue. Seu nome 
científi co é Hyphessobrycon eques. 
Sua espécie é distribuída na Bacia 
Amazônica e no Pantanal do Mato-
-Grosso. Eles gostam de águas calmas, 
com vegetação fl utuante.
O Mato-Grosso é um peixe onívoro, 
com tendência a carnívoro, alimentan-
do-se de micro vermes, larvas de mos-
quito e pequenos crustáceos. Durante 
a reprodução, o macho nada em volta 
dos ovos, depositados na água pela fê-
mea, para fertilizá-los. O casal não cui-
da da prole, ou seja, não há o cuidado 
parental nessa espécie.

Possui coloração, variando do verme-
lho brilhante ao vermelho acastanha-
do, e uma mácula negra próxima ao 
opérculo. Apresenta dimorfi smo se-
xual, ou seja, diferenças não sexuais 

entre o macho e a fêmea. O macho 
possui a nadadeira dorsal negra, já a 
fêmea não possui pigmentação na par-
te inferior. Quanto ao corpo, o macho 
tem forma retilínea e a fêmea, forma 
roliça. Esse peixe pode alcançar os 5 
cm de comprimento.

Atualmente, eu tenho dois Mato-Gros-
so em meu lago e eles se divertem nas 
plantas. 

Tamanho adulto: 5cm (comum 3 cm)

Estimativa de vida: 5 anos

pH: 5.0 a 7.6

Dureza: 10 a 25

Temperatura: 20°C a 30°C

Tamanho do aquário: 

60X30x30 (54L) – preferem aquário 

PET

Mato-Grosso
Por Renato Fulgoni
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com bastante plantas formando zonas 
sombrias. A decoração do aquário não 
é crítica para a espécie, mas se mos-
tram mais coloridos quando mantidos 
em aquário densamente plantado e 
substrato macio e escuro. Pode-se adi-
cionar raízes e folhas secas (opcional).

Comportamento: Espécie gregária e 
pacífica, mas que pode mordiscar pei-
xes de nadadeiras longas ou natação 

lenta. Este comportamento fica mais 
acentuado quando são mantidos em 
pouco espaço ou em pequeno gru-
po. Deve ser criado em pelo menos 6 
ou mais indivíduos. Quando mantidos 
em bom espaço e numeroso cardume 
costumam importunar somente indiví-
duos da mesma espécie, disputando a 
hierarquia do grupo e a atenção de fê-
meas.

PET
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POSSO DAR MEL 
PARA MEU BEBÊ?

O mel tem vários benefícios à 
saúde por conta de ser um pro-
duto natural e poder fortalecer o 
sistema imunológico. Mas ape-
sar disso, no mel pode ter uma 
bactéria (Clostridium botuli-
num) muito perigosa para os be-
bês e por isso não recomenda-
mos a ingestão antes de um ano 
de idade de maneira nenhuma.  

Crianças menores de 1 ano têm 
o intestino pouco maduro e a 
ausência de uma proteção lo-
cal pode causar uma intoxica-
ção por essa bactéria, pois ela 
não consegue ser eliminada. 

O período da ingestão do mel até 
o início dos sintomas pode ser de 
12 horas até 10 dias. O bebê que 
ingerir pode ter náuseas, vômitos, 
diarréia, dor abdominal, dor de ca-
beça, tonturas, e os mais graves sin-
tomas que são a paralisia da mus-
culatura das pernas e dos braços 
e da respiração levando à morte.  

Se seu bebê ingerir mel e apre-
sentar algum dos sintomas é ne-
cessário levá-lo imediatamen-
te a urgência para avaliação. 
Lembrando que a orientação de 
um especialista é essencial para 
uma conversa mais esclarecedo-
ra. Agende uma consulta com o 
pediatra de sua confiança e bus-
que entender melhor o que seu fi-
lho pode comer!

 DICAS DE SAÚDE

Dra. Tereza Raquel 
A. B.Serpa
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Agende sua consulta: 
(22)99860-5986

Diva Lima Centro Médico - Pediatra Dra. Tereza Raquel A. B.Serpa - Pediatra, 
Consultora em Amamentação e Laserterapeuta Pós Parto  

Rua Rita Pereira, 70. Centro, São Pedro da Aldeia - RJ
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Kiko Zara, 
Baterista do 

RPM,  é o 
entrevistado 
de Marcello 

Lyca no Palco 
do Groove

Com KIKO ZARA Baterista 
do RPM
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Você começou sua trajetória de baterista aos 05 
anos de idade?

Sim! Desde os 5 anos comecei a estudar em um Conservatório 
antigo de ensino de Ópera bem conhecido aqui em Jundiaí, 
mais aos 12 eu já tocava na bateria de um amigo em uma Banda, 
a gente revezava e aí eu já estava tocando profissionalmente, 
depois aos 14 comprei minha primeira bateria e daí para frente 
não parei mais, eu pegava um banquinho e batucava na rua, na 
calçada. Eu escutava muito disco em casa, ouvia balão Mágico 
(tinha um amigo batera que toca lá), ouvia Beatles que era os 
discos que meu pai tinha em casa de Vinil, ouvia incríveis, ouvia 
muito Michael Jackson (o Disco do Thriller escutei até furar) eu 
ficava ouvindo e batucando né?

Deixou a Profissão de Técnico de Eletrônica para se 
dedicar a Carreira de Baterista, como foi essa deci-
são?

Porque a Batera para mim sempre foi um Hobby mais aí eu 
falei, vou ter que fazer uma coisa, estudar algo diferente, não 
posso esperar, não era cachê direto, não era show direto né? 
Então não dava para viver de música, aí eu fui fazer eletrônica 
(fiz o curso e um tempo depois comecei a trabalhar de carteira 
assinada) e tive paralelamente a profissão de música. Um dia 
por conta de trabalhar de dia e fazer show a noite eu dormi 
em cima do ferro de solda, aí eu falei que assim não dá, ou eu 
faço uma coisa ou outra. Naquele momento o dono de uma 
banda que eu dava canja de Rock me ofereceu, sai de lá e vem 
trabalhar comigo eu tenho baile direto vou te pagar por mês, aí 
na Música eu passei a ganhar 3 vezes mais do que ganhava na 
Eletrônica.

Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 
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Você já teve ou tem vontade de ter sua própria ban-
da?

Eu já tive banda de Heavy Metal em 91 e até 94. chegamos a to-
car na festa da Uva aqui, e tocava para 1000 pessoas em praça 
Pública e antes disso eu tive uma bandinha de 89 a 91 que era 
uma banda bem de garagem mesmo que eu tocava na batera 
emprestada do meu amigo o Jaguar, e de 95 até hoje só música 
e não trabalhei com mais nada paralelamente.

O Palco do Groove é para divulgação de Artistas In-
dependentes da MPB, e você em algum momento 
antes da Banda RPM foi Artista Independente, qual 
as dicas importantes para esses (essas) Artistas?

O pessoal do Independente de hoje é bem diferente dos de 
antigamente. Antes tinha o Monopólio das Grandes Gravado-
ras, quem estava em uma grande gravadora estava e o merca-
do Independente era fraco. Antigamente era bem mais difícil. 
Bandas que eram independentes, até o Metálica por exemplo 
quando assinou com a primeira gravadora eles tiveram que en-
trar no Buzão e falaram vamos fazer sucesso na marra, fizeram 
e fazem! 
Hoje em dia os Artistas Independentes tem o Youtube, o Spoti-
fy, a gente tem as gravadoras que já não tem a força que tinham 
antes, então o que eu sugiro para o pessoal hoje é não desis-
tir das coisas maiores. Eu nem imaginava que ia estar tocando 
no RPM com músicos que são meus heróis, putz cara, quando 
pintou para mim eu enlouqueci assim né, fiquei na adrenalina é 
uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer na minha 
carreira, e acabou acontecendo!  Por isso você deve fazer o que 
gosta eu gosto de bateria, eu vivo de bateria, é aquela coisa 
você vai surfar porque você curte. Se você quer ser profissional 
então vai ter que treinar com os profissionais e as vezes alguém 
vai olhar para você e dizer cara, o que aquele cara está fazendo 
ali? 
Primeiramente você tem que fazer por amor, tem gente que pri-
meiro quer Fama, viver de ego ou quer ficar milionário, acha que 
fica, porque hoje em dia é mais difícil ficar milionário com músi-
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ca, até porque tem mais gente no mercado a cena Independen-
te abriu, então hoje eu faço um vídeo posto e está em Tóquio, 
daqui a 10 minutos está no Youtube carregado e pro Mundo, 
então não é só por grana, você tem que estar com aquela emo-
ção, então as coisas vão acontecer pra você, independente da 
profissão ser músico, ser ator, imagino que você Marcello Lyca 
adora entrevistar e trabalhar na Rádio!

Quais são suas grandes Referências Profissionais?

Eu tive a influência dos músicos do Michael Jackson assim como 
muita gente teve. Depois fui abrindo e fui ouvindo Ramones, 
Iron Maiden, Metálica e eu tinha que escutar bandas porque fa-
ziam parte do que eu tocava, cara eu tenho uma lista de quase 
300 bateras que faço pesquisa, caras inclusive que nunca vi to-
car, nunca conheci mais estou pesquisando para poder ficar por 
dentro. Quando pintou o RPM tive que ouvir muito o Paulo P.A. 
Pagni para ver do que se tratava ali, ou seja, minhas influências 
são muitas!  
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Foi justamente depois de ter estudado com músico 
Baterista Virgil Donati em 1999 que você decidiu re-
novar seu estilo de tocar, incorporando componen-
tes do fusion?

É ele foi meu 3º professor que é um dos melhores Bateras do 
Mundo! Depois fui auxiliar de Roadie dele por duas vezes, ajudei 
na montagem, desmontagem, algumas vezes fiquei bem próxi-
mo a ele tocando, uma vez eu fui um dos caras que fez a aber-
tura do Workshop dele em São Paulo. Já tinha vindo ao Brasil 
em 97 que foi justamente o ano que ele foi revelação mundial 
no maior Festival do Mundo e o mais respeitado, e quando eu 
tive aula dele minha visão já mudou bastante, me passou um 
Livro que eu não havia estudado antes e passou também uma 
concepção totalmente mais complicada e abriu minha cabeça.           

Quantas horas o RPM ensaia suas Músicas por dia?

Isso varia, depende de como está a Turnê, depende de como 
está a correria, depende se são ensaios de gravações de músi-
cas novas ou não e assim vai, quando eu fiz o primeiro Show do 
RPM foi em um Domingo em Ilha Bella que eu substituí o P.A. 
Para esse 1º show eu fiz 3 ensaios com eles, se parar para ana-
lisar tem situações que você vai sem ensaio, só que no caso de 
substituição que era o meu caso, as vezes acontece de você ir 
sem ensaio com partitura na mão, eu estava substituindo uma 
lenda do rock Brasileiro que é o P.A. eu tenho um respeito enor-
me por ele.                

Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 
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Fale da sua escola de Bateria Kiko Zara!

A minha escola eu tenho desde 2003 dou aula de bateria aqui 
em Jundiaí, e aí então estou dando aulas online de manhã cedo 
por exemplo, tenho aulas aqui no meu estúdio presencial que 
vai voltar depois da Pandemia pois estou seguindo os protoco-
los, então quem quiser ter aula somente online. Sinceramente 
eu não estava preparado para dar aula online sempre fiz aula 
presencial. Comecei dar online porque foi obrigatório né por 
questão de saúde aí o começo da aula você vê aluno que fez 
pelo Skype e aí então quando algum aluno pretende fazer on-
line comigo eu vejo qual plataforma que ele quer a gente faz 
um teste antes e funcionando tudo a gente faz uma hora de 
treino né e manda a ver, tive que aprender a lidar melhor com 
os equipamentos eu instalei fibra no meu estúdio de um tempo 
para cá e pouco tempo cheguei a fazer Live com 4G acabou 
rolando até no instagram. E aí eu vou paro de tocar para ver o 
aluno tocar, aí você consegue fazer a aula numa boa, depois a 
próxima eu vejo o cara tocando dá para fazer porque você faz 
apresentação de dois minutos três minutos aí ele pega manda 
ele fazer, aí você acompanha ele fazendo, é uma troca que dá 
para rolar tranquilo, eu quero ver o aluno tocar eu quero olhar 
na ponta do pé eu quero ver se tá pisando certo, gosto de ficar 
100% prestando atenção tudo como professor mesmo eu acho 
bacana mas dessa maneira eu pego vários problemas né?    
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Existem novas composições sendo preparadas pelo 
RPM?

Eu gravei músicas novas e eu gravei 4 com RPM que já foram 
lançadas e que estão já no Spotify, tá no YouTube tá tudo aí, 
devido a pandemia a coisa é um pouco mais lenta, aí também 
a gente não tem aquela pressa. Vamos devagar com estratégia.

Quais os métodos você utiliza nas suas aulas sendo 
online ou presencial (seguindo todos os protoco-
los)?

Estudamos técnica além de: Coordenação motora, ambidestria, 
Independência dos membros, Método próprio de bumbo (com 
304 exercícios atualmente), Método de caixa, Método de tam-
bores (tons e surdos), Método de chimbal (hi hat) e Método de 
condução (ride).

56

Aldeia 
                      Magazine



Meu amigo Kiko Zara muito obrigado pela sua entre-
vista, muito obrigado pelo seu carinho e sua aten-
ção. O Programa PALCO do GROOVE está de portas 
abertas para você!

Obrigado Marcello Lyca, PALCO do GROOVE e obrigado a AL-
DEIA MAGAZZINE  pelo convite para estrear essa maravilhosa 
Coluna. 
Obrigado a todos e todas que vão ler essa entrevista.
Marcello mais uma vez obrigado pelo apoio, sucesso lá na Rádio 
Cidade Búzios, se Deus quiser a gente se encontrar em Búzios. 
Valeu um abraço a todos aí, obrigado e tudo de bom! 

www.kikozara.com 
Siga no Instagram: @kiko_zara
Siga no Youtube: Kiko Zara
Siga no Facebook: kiko.zara
Siga no Twitter: @kikozara 
Spotify: Kiko Zara 
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PREFEITO DE BÚZIOS 
TEVE AGENDA CHEIA 

NO GABINETE DA 
RASA 

REGIÃO

O Prefeito Alexandre Martins seguiu 
com agenda cheia nesta sexta-feira 
(21), no gabinete da Rasa. A procura 
por atendimento tem aumentado gra-
dativamente a cada semana. Sempre 
com o vice-prefeito e secretário de 
Obras, Saneamento e Drenagem Mi-
guel Pereira, o chefe do executivo ou-

viu as reivindicações de cada um, aten-
dendo a todos com presteza e dando 
soluções no que tange ao executivo. 
Além da população em geral, eles re-
ceberam o Deputado Gutemberg Reis 
(MDB) e a equipe da Defesa Civil de 
Búzios para um bate-papo rápido. 
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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TRILHA ECOLÓGICA 
GANHARÁ NOVAS PLACAS 

DE SINALIZAÇÃO EM 
IGUABA GRANDE

A secretaria de Meio Ambiente segue 
realizando a revitalização de toda sina-
lização da Trilha Ecológica, localizada 
no Parque Municipal Alípio Villanova 
Nascimento. O espaço, com pontes 
estruturadas anteriormente, continua 
sendo trabalhado para melhorar ainda 
mais a segurança de seus visitantes e 
definir novos percursos.
O projeto inclui:

– A instalação de novas placas de 
acesso ao Parque Municipal pelo bair-
ro São Miguel, pela Rua Engenheiro 
Neves da Rocha e Estrada do Arras-
tão, a fim de melhorar o acesso e au-
mentar o número de visitantes;
– A troca de todas as placas, desde o 
inicio da trilha, trazendo informações 
sobre o tempo médio do percurso, as-
sim como sua quilometragem total;

REGIÃO
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– Constituição de visitas guiadas atra-
vés da guarda ambiental, que é capaci-
tada para fazer o guiamento turístico e 
específico na parte botânica;
– A distribuição de um mapa a todos 
os visitantes, com informações rele-
vantes a trilha.
– Implantação de um bebedouro.
Segundo o secretário de Meio Ambien-
te Vinícius Lavalle, “sabemos que não 
é o momento de comemoração, porém 
temos que analisar que o exercício fí-
sico combate ativamente a esse vírus, 
que tanto vem nos assolando. Por isso 
convidamos a todos, que num momen-

to oportuno e de forma preventiva, ve-
nham conhecer o nosso parque repleto 
de belezas naturais existentes em nos-
so município.”
VOCÊ SABIA?
O parque funciona de terça a domingo, 
das 9 às 17horas. As segundas-feiras 
são realizadas as manutenções e con-
servação da trilha e do horto.
O espaço conta com 18 mil espécies 
de plantas (frutíferas, nativas, arbóreas 
e de paisagismo), e você ao visitá-lo 
pode levar para casa 2 (duas) mudas 
de sua escolha.
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6 DE MAIO 
DIA NACIONAL DA 

MATEMÁTICA

COLUNISTA

Eloise Gomes
  
(Laranjeiras, RJ, 06/03/2007) é estudante do Colégio Pensi – Cabo Frio - RJ e escritora 
mirim, tendo em sua jornada participado de Antologias Poéticas no Brasil e em Portugal. É 
membro honorário da ALACAF - Academia de Letras e Artes de Cabo Frio; Neo-Acadêmica 
na Academia Luminescence da Devoção às Artes e Letras - Sucursal Brasil e é membro do 
Rotaract Distrito 4751 Cabo Frio · parceiro do Rotary Internacional. Também recebeu alguns 
títulos:  Miss Iguaba Grande 2018, Miss Rio de Janeiro 2019, Soberana da Beleza Continental 
2020 e Embaixadora do Meio Ambiente de Iguaba Grande 2020. Tem como objetivo em sua 
carreira levar a cultura, em forma de arte, assim como ampliar o ativismo dos jovens com-
prometidos em criar um futuro melhor. Eloise gosta de ler, escrever e experimentar novos 
desafios e deseja ser uma grande escritora e influenciadora de sucesso.

No dia 26 de junho de 2013, Dilma 
Rousseff, a presidenta, sancionou a lei 
12.835, que instituiu oficialmente o Dia 
Nacional da Matemática. O dia 6 de 
maio foi escolhido em homenagem a 
Malba Tahan: um grande escritor, ma-
temático e educador brasileiro. Seu 
verdadeiro nome era Júlio César de 
Mello e Sousa. Júlio César foi um gran-
de escritor com mais de 120 publica-
ções, sendo 51 voltadas à Matemática, 

que continuam a inspirar milhares de 
professores pelo mundo. Uma obra de 
destaque é “O homem que calculava”, 
livro que ficou famoso pelos enigmas 
matemáticos apresentados dentro de 
uma trama envolvente e extremamen-
te imersiva. 
A proposta dessa data não só home-
nageia a disciplina de Matemática, 
mas propõe um momento de reflexão 
acerca do ensinar e do aprender, bem 
como incentivos por parte do Governo 
para a promoção de atividades cultu-
rais e educativas.
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E independente da matéria a ser estu-
dada devemos ter sempre como nos-
sos curingas os chamados “macetes”. 
E vocês, sabem o que significa o termo 
macete?
Macetes são artifícios que usamos para 
facilitar alguns raciocínios e encurtar 
caminhos, quando houver a possibli-
dade deles. Todavia, é importante res-
saltar que precisamos saber fazer ou 
aprender a fazer todo “caminho da 
matemática” e só depois inserir nossos 
“curingas” para ganhar tempo. Se nos 
tornamos pessoas melhores muito de-
vemos aos nossos professores. Logo, 
aproveito essa data para homenagear 
um profissional incrível que merece 
toda a minha gratidão, seja pelo traba-
lho árduo que oferece para nos ensinar 
um pouquinho do que sabe, seja pela 
paciência e pela capacidade de detec-
tar os nossos potenciais. Refiro-me ao 
mestre Fabiano Michel, professor de 
matemática da Rede Pensi de Cabo 
Frio e Niterói – Rio de Janeiro que con-
cedeu essa belíssima entrevista para a 
Revista Aldeia Magazine:

Entrevista com o Professor de 
Matemática Fabiano Michel

Nome do entrevistado: Fabiano Michel               
Idade: 36
Atividade que exerce: Professor de Ma-
temática
Desde quando atua como docente: 
2010 
Para quais modalidades/anos de ensi-
no trabalha: Ensino fundamental e mé-
dio

1. Por que professor? 
O desafio de compartilhar conhecimen-
to e perceber o progresso dos alunos 
sempre foi algo desafiador e estimulan-
te.

2. O que pode dizer sobre o espa-
ço físico da escola (sala de aula, es-
paços comuns, sala dos professores, 

cantina)? 
Acredito que o Pensi Cabo Frio possui 
um espaço físico adequado às necessi-
dades dos funcionários e alunos.

3. Qual é o cantinho que você mais 
gosta? Por que? 
As salas de aula em geral, pois são os 
lugares onde tenho meu contato direto 
com os alunos.

4. Sou aluna nova, qual é a histó-
ria da escola? O que poderia ressaltar 
nestes anos de trabalho e dedicação? 
O Pensi foi uma escola que nasceu com 
espírito de trazer ensino de excelência, 
pude perceber que os alunos oriundos 
dessa rede, em geral, possuem um nível 
escolar melhor que os demais. 

5. Uma frase de aluno que te ale-
gra: 
“Professor, a prova tava muito pareci-
da com o que vimos em sala, mandei 
bem!”

6. Uma frase de aluno que te en-
tristece: 
“Esqueci de fazer a atividade de casa.”

7. O que gosta de ouvir quando 
encontra um aluno antigo? 
“Bem que você falou que não seria fácil, 
mas valeria a pena… eu consegui!”

8. Professor, mestre, tio ou Fabia-
no? 
Prefiro Michel.

9. Professor pode fazer papel de 
pai e mãe de aluno? 
Não.

10. Prova objetiva ou escrita? 
Ambas têm o seu valor em determi-
nado contexto, mas no geral acho que 
prefiro a escrita.
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11. Educação ideal ou possível? 
Fazer sempre o possível para chegar na 
ideal.

12. Educação em uma palavra: 
Privilégio.

13. Livro didático ainda ensina? 
Com certeza.

14. O que é qualidade de ensino 
para você? Acredita que o Pensi sur-
giu para desafiar o “status quo” e pro-
porcionar aos alunos uma educação 
de ponta? 
Qualidade de ensino é dar as ferramen-
tas e suporte necessários ao aluno para 
que ele possa ser desafiado e tirado de 
sua zona de conforto. Sem dúvidas o 
Pensi surgiu com uma proposta de re-
definição do conceito de educação de 
ponta. 

15. Como você acredita poder fazer 
para inovar sua área de atuação? 
A utilização das diversas formas de tec-
nologia disponíveis atualmente, são in-
dubitavelmente, uma das maiores fon-
tes de inovação que temos.

16. Você poderia citar detalhada-
mente um projeto que tenha desen-
volvido? 
A idealização e execução de um pro-
jeto voltado a levar um pré vestibular  
de qualidade até alunos que não ti-
nham condições financeiras de pagar 
por um curso.

17. Das experiências que presen-
ciou no campo da educação, qual de-
las considera significativa no seu tra-
balho? 
Acredito que a oportunidade que tive 
de dar aulas em um pré vestibular des-
tinado a adolescentes de baixa renda, 
foi uma experiência muito gratificante.

18. Ainda é possível dar aula sem 
tecnologia? 

Tem se tornado cada vez mais difícil.

19. Celular em aula: sim ou não? 
Salvo raras exceções, prefiro não.

20. Tem racismo, homofobia e pre-
conceito na sala de aula? 
Nunca presenciei.

21. E na sala dos professores? 
Nunca presenciei.

22. Sim ou não às cotas? 
Sim, como algo transitório e não como 
algo definitivo.

23. Acredita em meritocracia no 
Brasil? 
Sim.

24. Um tema atual para Redação: 
A influência da tecnologia na sociedade 
atual.

25. Uma nota para os alunos: 9,0

26. Uma nota para os pais: 9,0

27. Uma nota para os novos profes-
sores: 8,0

28. Uma nota para os antigos pro-
fessores: 9,0

29. Uma nota para os políticos bra-
sileiros: 4,0

30. Qual é o dever e o direito de um 
professor? 
Dever: Estar sempre atualizado e moti-
vado para proporcionar o melhor ensi-
no possível aos seus alunos. Direito: Ter 
boas condições para executar seu tra-
balho de maneira adequada.

31. Qual a sua responsabilidade 
como educador? 
Conduzir os alunos de maneira eficien-
te por caminhos que os levem ao êxito, 
seja na formação acadêmica ou contri-
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buindo para sua formação moral.

32. Se fosse o Professor Geral da 
Nação, qual seria a aula amanhã? 
Aula de respeito ao próximo e boas 
maneiras. 

33. O que acha sobre a afirmação 
de que professor só luta por salário e 
“esquece” o aluno? 
Acredito que não se aplique à maioria.

34. Há como ser professor no Brasil 
e manter a sanidade? 
Ainda dá sim.

35. Já pensou em desistir? 
Jamais.

36. Um sonho: 
Ver todos os meus alunos apaixonados 
por matemática!

37. O Brasil tem jeito? 
Com certeza!

38. Se nesse momento tivesse que 
gravar um áudio de “Whats” para os 
alunos de todos os rincões do Brasil, o 
que diria? 
Não desistam nunca, afinal, a educação 
é o bem mais precioso que poderão 
conquistar.

Meus sinceros agradecimentos pelas 
respostas dadas para fundamentar e 
embasar esta pesquisa. Foi um grande 
prazer ter conhecimento de suas ex-
periências e convicções a respeito da 
Educação que acima de tudo é vida!

E como diz CORA CORALINA:

“Feliz aquele que transfere o que sabe 
e aprende o que ensina.”

(trecho do poema Exaltação de Aninha 
(O Professor) de Cora Coralina, in: Vin-
tém de cobre: meias confissões de Ani-
nha, 9. ed., São Paulo: Global, 2007.)
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APRENDENDO COM A 
FORMIGA 

A leitura Bíblica nos proporcio-
na  encontrar diversos exem-
plos de homens e mulheres 
de Deus que foram testemu-
nhos fortes, e assim contribuin-
do com nosso crescimento.  
Mas nesse texto não vou contar 
história de nenhum herói da Bí-
blia e sim de outra criatura, que é 
exemplo a ser seguido, a formiga.  
Em provérbios 6:6-9, Salomão 
aconselha o preguiçoso a ob-
servar a conduta da formiga.  
Paulo em I Tessalonicenses 2:9 
diz “ Porque bem vos lembrais, ir-
mãos, do nosso trabalho e fadiga; 
pois, trabalhando noite e dia, para 
não sermos pesados a nenhum 
de vós, vos pregamos o evange-
lho de Deus”, entende-se que o 
apóstolo e seus companheiros 
nem de longe tiveram preguiça. 
A preguiça nunca estará associa-

Por Gabrielle A. Moreira 
Engenheira ambiental

COLUNISTA

da ao sucesso, ou dever cumprido 
(não estou me referindo aos dias 
de cansaço). O ato de realizar ta-
refas não pode estar associado 
a frase: “vou fazer quando der”.  
Concordo que nosso corpo fí-
sico precisa de dias de des-
canso (também não me refiro 
a autossabotagem) porém, te-
mos a tendência de confundir 
preguiça com estar cansado. 
O sucesso, seja ele em que área 
for (trabalho, família, ministério, 
saúde, etc) não será alcança-
do por longos dias de preguiça. 
Além de muito trabalhadora e 
nada preguiçosa a formiga tem 
outros atributos. São insetos que 
tem em sua característica a orga-
nização, cada colônia se divide 
em formigas operárias e aquela 
que será a rainha (reprodutora). 
Entre as operárias existe uma di-
visão entre os tipos de trabalho: 
as e carregadas de buscar alimen-
tos; as que cuidam das larvas (fi-
lhotes); e as que escavam ninhos.  
Atento a essa organização, con-
cluímos que são seres de alta inte-
ração social umas, no intuito de que 
a existência da espécie perpetue.  
Logo, se o cristão tirar como li-
ção importante a vida dessa es-
pécie, o mesmo aprenderá a se 
organizar, se comprometer uns 
com os outros em trabalho, e o 
levará a ação (sem preguiça) o 
que conduzirá a Igreja a espalhar 
a mensagem do evangelho, sen-
do exemplo nas nações.
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O QUE ACHEI DE 
“OS SALAFRÁRIOS”

Eu não esperava menos de um fil-
me com Marcus Majella e Samantha 
Schmutz. São dois atores de humor 
brasileiros que eu admiro e amo acom-
panhar. A Samantha desde o Juninho 
Play do Zorra Total e o Marcus co-
nheci através do Vai que Cola e 220V.  
Estava enrolando para assistir porque 
não queria assistir sozinha, queria rir 
acompanhada. Acabei assistindo com 
minha irmã e tio. 

E claro, o filme arrancou boas risadas. 
O bom é que você vê o dia a dia ali. 
Não é igual aquelas novelas irreais. 
O melhor foi que mostrou um pouco 
a região em que moro: a região dos 
Lagos do Rio de Janeiro. Até vi uma 
conhecida como figurante. Misturaram 
os municípios? Sim. Gravaram até na 
minha cidade São Pedro da Aldeia, re-
conheci pelas salinas e cata ventos.
 
Sinopse:
 
Clóvis é um salafrário que acaba de 
ser descoberto após dar um golpe em 
um grupo de japoneses e está sen-
do perseguido pela polícia. Lohane é 
uma empreendedora do ramo alimen-
tício que viu seus sonhos desabarem 
quando a prefeitura rebocou seu trai-
ler de sanduíches por falta de alvará. 
Agora, os irmãos postiços precisam 
conviver novamente. Muito contraria-
do, Clóvis aprende a lidar com a es-
pontaneidade excessiva da irmã, além 
de ensiná-la um truquezinho ou outro 
para garantir a subsistência da dupla. 

Redes sociais: 
Instagram: 
https://www.instagram.com/na-
thleitora/ 
 
https://www.instagram.com/es-
critoranathaliadoamaral/ 
 
YouTube: 
https://youtu.be/O8aTZ8Ci6F8 
 
Facebook: 
https://m.facebook.com/
Nathleitora/?ref=bookmarks 
 
Skoob: 
https://www.skoob.com.br/usu-
ario/5707711

COLUNISTA

POR NATHÁLIA DO AMARAL
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Fonte: Google.
 
Pena que no meio do filme recebi a 
triste notícia do falecimento do que-
rido ator Paulo Gustavo que arreben-
tava com os atores desse filme no Vai 
que Cola. Mas creio que o desejo dele 
seja que a gente prestigie muito ainda 
o cinema brasileiro, o humor nacional.  

 
Já assistiu? O que achou do filme? 

Comenta aqui no site Notícias de São 
Pedro da Aldeia. 

Filme disponível na Netflix.
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Desde que iniciei a minha carreira 
como advogado especialista em pro-
priedade intelectual, me deparo com 
dúvidas básicas e naturais no ambien-
te de negócios, que são em verdade o 
retrato da falta de intimidade com o 
assunto propriedade intelectual pelos 
empreendedores brasileiros. 
Quando o tema é o registro de marcas, 
a dúvida campeã é muitas das vezes 
tratada como uma certeza pelos em-
preendedores, e eu preciso ressaltar 
que o seu resultado catastrófico é mui-
to mais dispendioso do que o investi-
mento no seu próprio processo de re-
gistro de marca. Quer acabar de vez 
com esta dúvida? 
Se nunca te contaram isto, chegou a 
hora. Uma marca é diferente de uma 
razão social e também é diferente de 
um nome fantasia? Sim, pois, juridica-
mente as finalidades são diferentes, tal 
como o tipo de proteção que também 
é diferente.
Eu sou constantemente procurado com 
indagações do tipo: Perdi a minha mar-
ca! Mas, eu tinha ela registrada no meu 

NEGÓCIOS

CNPJ ou, Como isso pode acontecer? 
Fiz tudo que devia na Junta Comercial. 
Devo te dizer, as marcas são registra-
das única e exclusivamente através de 
processo administrativo junto ao Ins-
tituto Nacional da Propriedade Inte-
lectual, o famoso INPI. É nesta autar-
quia que se consegue o registro da sua 
marca e este terá uma validade de dez 
anos, que você poderá renovar sem in-
terrupções se assim desejar.
Então o que eu registro na Junta Co-
mercial? Em resumo, os atos constitu-
tivos da sua empresa, nesta oportuni-
dade constará a informação de Razão 
Social do seu negócio e do nome fan-
tasia se for o caso. Este pedido de re-
gistro ocorre na Junta Comercial do 
seu estado e estes dados se comuni-
cam com o seu CNPJ, por isto, todas as 
informações estarão lá.
Você irá desvendar o segredo agora, 
observe que enquanto o INPI te retri-
bui após o processo deferido, com um 
registro válido nacionalmente, as Jun-
tas Comerciais possuem uma área de 
proteção apenas para o estado em que 
protocolou seu pedido, logo, almejar 
uma proteção nacional através de uma 
Junta Comercial, significará dar entra-
da nos 26 estados da federação, mais 
o DF e mesmo assim, a proteção não 
seria para a marca e sim para o nome 
empresarial.

O básico que não custa nada 
lembrar! Aquela dúvida que 
muitos tratam como 
certeza, até ser 
tarde demais 
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Sandro 
Bouth Guedes

Dissemino a Propriedade Intelectual e Inovação no 
ambiente de negócios, Advogado de Propriedade Intelectual, 

Mentor deNegócios Profissional membro da ABMEN (Associação 
Brasileirados Mentores de Negócios) e Mestrando em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação –
PROFNIT, pelo Instituto Federal Fluminense (IFF). 

Advogado PI - membro @api.capacite
Mentor de Negócios - membro @abmen.br

www.bouthguedes.com.br

Assim, para os casos onde as marcas 
não estejam registradas e tenha sido 
notificada por uma que é, a discus-
são já se inicia com dez casinhas para 
trás no tabuleiro do jogo. Normalmen-
te o primeiro passo são notificações, 
podendo caminhar para uma judicia-
lização. E mais uma vez chamo a sua 
atenção, são processos caros e com in-
denizações mais onerosas ainda.
Honestamente, ao ler este texto, o meu 
desejo é que esta dúvida deixe de exis-
tir na sua vida, mas, apenas tirar a dú-
vida não resolve o problema. A solução 
é propor o registro da sua marca junto 
ao INPI e ter para o seu negócio este 
direito garantido. 
Te convido a fazer esta conta simples, 
você perceberá que mais caro do que 
ter o registro, é não tê-lo, isso é com-
provado, pergunte a quem já perdeu a 
própria marca. Despesa de verdade é 
ter de indenizar um terceiro por uso in-
devido de marca já registrada. 

Se é o seu caso, eu espero sincera-
mente que este breve texto tenha lhe 
acrescentado algo de útil e que nesta 
jornada para o registro da sua marca, 
tenha a certeza de que você poderá 
contar comigo.
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   “Dirigindo-se imediatamente a 
Jesus, Judas disse: ‘Salve, Mes-
tre!’, e o beijou” Mateus 26:49 
 
Certa vez alguém disse: “De todos os 
vilões, ninguém é pior que o hipócri-
ta, pois quando comete algo errado, 
faz de tudo para parecer ser bonzi-
nho”. Reflita por alguns instantes so-
bre essa questão na vida de um cris-
tão: Seria possível que um crente, 
que frequenta a igreja a semana toda, 
ser pior do que qualquer outro pe-
cador? Sim. Infelizmente, é possível. 
 
A verdade é que o pior tipo de peca-
do é aquele cometido por alguém que 

NÃO SEJA HIPÓCRITA COM DEUS

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU
COLUNISTA

não se julga um pecador. Isso quer 
dizer que, se uma pessoa não-cren-
te reconhece seus erros, há esperan-
ça de que um dia ela, através do Es-
pírito Santo, transforme seu modo de 
vida pecaminoso em uma nova vida 
com Jesus. Mas a pessoa que fre-
quenta a igreja domingo após domin-
go sem a intenção de corresponder 
ao que ouve, é realmente hipócrita.  
 
Jesus disse: “Bem profetizou Isaías 
acerca de vocês, hipócritas; como 
está escrito: ‘Este povo me hon-
ra com os lábios, mas o seu coração 
está longe de mim’” (Marcos 7:6) 
 
Acredite: Cristo prefere que você seja 
quem você realmente é. É melhor 
que você abra o seu coração e diga 
“Deus, eu não acredito nisso”, ou “eu 
não estou ‘nem aí’ para essas ordens” 
do que fingir ser um cristão fervoro-
so quando você não é. Deus odeia a 
hipocrisia! No entanto, é preciso que 
você saiba diferenciar as coisas. Hi-
pócrita não é aquele que, às vezes, 
falha. Aquele que, de vez em quan-
do, é inconsistente com a sua fé. To-
dos passamos por momentos assim, 
pois somos seres humanos. Já o hipó-
crita é alguém que usa uma máscara. 
 
Um dos maiores exemplos de pessoas 
hipócritas foi Judas Iscariotes. Quan-
do ele traiu Jesus, ele poderia sim-
plesmente ter apontado o dedo em 
direção ao Senhor e dito aos soldados 
romanos: “Este é o Cristo”. No entan-
to, ele O beijou. No momento em que 
Judas parecia ser o mais bonzinho, ele 
foi o mais pecador. Isso é ser hipócrita! 
 
(Pr Antonio Junior)
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CIDADE

Boteco Raiz!
 Cerveja Gelada e 

petiscos deliciosos!
 Sinuca e Arco & Flecha
RJ 140, SPA - em frente 

a Havan 
São Pedro da Aldeia
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FERRAMENTAS
FAÇA JÁ O SEU PEDIDO!!! 

 
Melhores condições para compra de caixa fechada. 

No pagamento à vista (dinheiro ou PIX). Visite nossa loja ou faça seu 
orçamento/pedido pelos nossos canais de atendimento

Na ALDY, você encontra uma grande variedade de parafusos e fixadores em 
geral, como arruelas, porcas, barra roscada, rebites e pregos. Visite nossa loja 

ou faça seu orçamento através dos nossos canais de atendimento. Valores pro-
mocionais para compras no atacado (Caixa).

Na ALDY, você encontra correntes de elo soldável. Visite nossa loja!!! 

Rua Doutor Antônio Alves, 500 - Centro - São Pedro da Aldeia 
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No terceiro livro da trilogia “O Livro 
dos Sonhos”, o escritor e jornalista 
Renato Fulgoni nos apresenta Jack 

Baltazar, um arqueólogo muito conhe-
cido em São Paulo, que tinha um hob-
by que chamava atenção. Baltazar era 
um colecionador de almas, conhecido 
como o Senhor Morte. Proprietário de 
um antiquário no centro da maior ci-

dade brasileira, ele recebia diariamente 
muitos clientes colecionadores. Após 

algumas mortes misteriosas, Clara, Cici, 
Abraão e Carlos descobrem que o es-
pírito de Adolpho Mister voltou e uma 

grande caçada é iniciada.

Valor: 39,90
Autor - Renato Fulgoni
Editora: Aldeia Editora

Ano: 2021
Estante: Suspense

Peso: 200g
ISBN: 978-65-00-15730-7

Idioma: Português
194 páginas.

O LIVRO DOS SONHOS - 
O COLECIONADOR DE ALMAS

Adquira seu exemplar 

(22) 99983-6366
Acesse - livrariadaaldeia.meloja.com.br
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A ESCLEROSE MÚLTIPLA É UMA DOENÇA NEURODEGENERATIVA 
AUTOIMUNE COM INFLAMAÇÃO CRÔNICA. 

 
NO CURSO DA DOENÇA, OS NÍVEIS AUMENTADOS DE CÉLULAS TH17 E 

SEUS FATORES INFLAMATÓRIOS RELEVANTES PODEM CAUSAR 
INFLAMAÇÃO E PROGRESSÃO DA DOENÇA. 

 
A OZONIOTERAPIA COM FUNÇÕES ANTIOXIDANTES E 

ANTI-INFLAMATÓRIAS É CONHECIDA COMO UMA ABORDAGEM 
TERAPÊUTICA BENÉFICA. 

RUA MARQUES DA CRUZ, N° 142, LOJA 01, CENTRO, 
SÃO PEDRO DA ALDEIA

(22) 99801-1458  OU  
(22) 2321-5179

CIDADE
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Focus Assessoria Contabilidade 
Assessoria contábil 

Administrativa 
Imobiliária

Seu sucesso é a nossa prioridade! 
(22) 3308-5332 
(22) 98154-2637 

www.focusgr.com.br 
Confira no perfil @focusassessoriagr
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BAIXE O APLICATIVO!

Baixe o aplicativo Bella Demais Web Rádio O Rádio em Evolução e 
ouça nossa programação em qualquer lugar. 

 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.ra-

diosapp5.bellademaiswebrdioordioemevoluo  

CIDADE
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CULTURA

ESCRITOR 

RENATO FULGONI
Olá, leitores! Sabe aquele sentimento, 
quando queremos ver aquela pessoa toda 
hora? Aposto que muitos românticos pen-
saram no amor e outros pensaram na 
paixão. A amizade quando é verdadeira 
é assim. “O ROUBO 938” é uma aventura 
que conta a história de sete amigos que re-
solvem jogar tudo para o alto e roubar um 
carro-forte. 100 milhões de Reais em dia-
mantes e uma fuga muito bem planejada. 
 
Você acredita que um crime pode ser perfeito? 
 
Tadeu é a mente que elaborou todo o plano 
e sem dar um tiro, ele e seus amigos embar-
cam numa fuga sensacional pelas estradas 
brasileiras. O escritor Renato Fulgoni convida 

a todos para conhecer essa aventura.  Acesse o 
Link na AMAZON  - https://www.amazon.com.
br/dp/B08MCM96QN

 Disponível em E-book na 
amazon.
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C O L U N I S TA

Juventude Aldeense 
com Wagner Muniz

O ADVENTO DO 
DIREITO DIGITAL E 

DOS CRIMES 
VIRTUAIS

COLUNISTA
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O Direito Digital é um ramo recente e 
está ladeado entre a ciência e a com-
putação, possui uma grande relevância 
na esfera jurídica em busca da prote-
ção de dados, principalmente por ter 
especificidades e ser uma aérea sen-
sível, porque o dano e o estresse no 
mundo digital podem ter uma maior 
drasticidade do que no mundo físico, 
os dados pessoais valem muito, eles 
tornam-se uma espécie moeda muito 
valiosa no comércio do mercado ilegal. 
 
Segundo dados: “O Marco Civil da 
Internet, oficialmente chamado de 
Lei n° 12.965/2014, é a lei que regula 
o uso da Internet no Brasil por meio 
da previsão de princípios, garantias, 
direitos e deveres para quem usa a 
rede, bem como da determinação de 
diretrizes para a atuação do Estado”, 
os avanços tecnológicos trouxeram 
esses novos nicho de atuação, que 
inclusive, podemos dizer que é um 
avanço louvável do Poder Legislativo 
tipificá-los no ordenamento jurídico. 
 
Dada a nova tendência do exercício 
da advocacia e novas praxes jurídi-
cas, surgem mediante a nova era di-
gital – a era da informação –, onde 
ninguém imaginou que tomaria tal 
proporção; o direito digital e as suas 
ramificações. O Direito Digital conec-
ta-se de forma interdisciplinar e dialo-
ga com diversas áreas do Direito: na 
seara trabalhista, por exemplo, temos 
o teletrabalho, home office (trabalho 
remoto), na seara do Direito Cível e 
do Consumidor, temos os contratos 
de software, contratos de compra e 
venda e os termos de uso de redes 
sociais. Com o objetivo de positivar 
uma segurança jurídica essencial so-
bre a produção e comercialização de 
produtos autorais veiculados no mer-
cado digital, cabe mencionar a atua-
ção do direito digital frente à proprie-
dade intelectual e os direitos autorais. 
 

COLUNISTA

Vale entrar no mérito da tipificação da 
norma penal e dos novos tipos incri-
minadores que surgem para enqua-
drar as práticas delituosas na seara 
criminalista, visando a punibilidade de 
seus atos (crimes) digitais. No contex-
to de vazamento de dados, arquivos, 
documentos e fotos íntimas é que sur-
gem leis que tipificam por exemplo 
a proteção de dados, a punibilidade 
pela invasão de dispositivo informáti-
co alheio (por redes de computadores 
ou não), a pornografia de vingança – 
revenge porn – (vazar fotos íntimas 
sem consentimento, por vingança) 
e outros com objetivo de coibir tais 
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práticas que ocorrem digitalmente. 
 
Salvo engano, foi em 2012 que a atriz 
global Carolina Dieckmann teve suas 
fotos nua publicadas na internet, a atriz 
recebeu ameaças de extorsão para que 
pagasse R$ 10 mil para não ter as fotos 
publicadas. Após apresentar a queixa-
-crime, a Polícia descartou a hipótese 
de que as imagens teriam sido copiadas 
de uma máquina fotográfica que havia 
sido levada para o conserto. Consta-
taram então, que a caixa de e-mail da 
atriz havia sido violada por hackers.  
 
Surge então, a partir desse contex-
to muitos debates a respeito do tema 
em questão, até que fosse aprovado 
e adentrou no ordenamento jurídico 
brasileiro a tipificação que se deu pelo 
vazamento de dados da atriz Caroli-
na Dieckmann, por meio da Lei 12.737 
de 2012 que tipifica crimes cometi-
dos pela internet como a invasão de 
computadores, o roubo de senhas e 
de conteúdos de e-mails, a derrubada 
proposital de sites, entre outros. A re-
ferida Lei encontra-se em vigor desde 
02 de abril de 2013 e ganhou o nome 
da atriz, a Lei passou a ser conhecida 
como Lei Carolina Dieckmann, positi-
vada no artigo 154-A do Código Penal.  
 
Cumpre salientar que, a Lei nº 
13.709/2018, conhecida como a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
é a legislação brasileira que regula as 
relações que se portam pela internet, 
a LGPD é um grande marco que pro-
tege as atividades de tratamento de 
dados pessoais e alterou os artigos 7º 
e 16 do Marco Civil da Internet. Cabe 
enfatizar que, podemos mencionar 
novas tipificações penais de crimes 
digitais que levantam grandes dis-
cussões e ótimas leituras: esteliona-
to virtual, revenge porn (pornografia 
de vingança), cibercrimes, pirataria 
digital, invasão de privacidade, rou-
bo de dados, propagação de notícias 

falsas (fake news), crimes contra o 
patrimônio e crimes contra a honra e 
a dignidade da pessoa humana prati-
cados por meio digital e entre outros. 
 
Pasmem, posso acrescentar que, este 
humilde cidadão que vos escreve um 
dia também foi vítima de hackers e 
teve os seus dados cativos por cerca 
de aproximadamente 72h, que pare-
ciam intermináveis nas mãos de cri-
minosos. Afinal, ficar sem a sua rede 
social de trabalho, que é o Instagram 
tornou-se algo muito doloroso, pois, 
foram longos anos de construção e ver 
todo aquele patrimônio intelectual ser 
tomado de forma brutal foi devastador 
e, como disse no início deste artigo, 
o dano psicológico muitas das vezes 
é bem maior do que no mundo físico 
dos fatos, somente sabe da dor que 
estou falando quem realmente viveu e 
passou por isso. E eu Wagner de Souza 
Muniz, vivi.

COLUNISTA

Wagner Muniz

Graduando em Direito 

(Universidade Estácio de Sá 

— RJ), Palestrante, Ativista 

Social pela Educação e 

Informação, Influenciador 

Digital e Empreendedor. 

Wagner é morador de São 

Pedro da Aldeia - RJ e atua 

em prol da Defesa dos 

Direitos Humanos de Crianças, 

Adolescentes e Jovens.

84

Aldeia 
                      Magazine



COLUNISTA

85

Aldeia 
                      Magazine



CIDADE

 ZAFER RA (São Pedro da Aldeia)
Comercial e industrial

A sua Distribuidora de Ferro e Materiais de Con-
strução da Região dos Lagos
Fale conosco: (22) 2627 1001
(22) 99734 0579 (WhatsApp)
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DIFERENÇAS SOCIAIS, CULPAS, MEDOS E 
PAIXÕES LEVAM A MAYA A TOMAR DECISÕES. 

SÃO AS ESCOLHAS QUE IRÃO DETERMINAR UM 
FINAL FELIZ OU NÃO PARA O CASAL.
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É com muito orgulho que apre-
sentamos a nossa nova marca. 
O rosto de uma nova RIO, uma 
empresa que não muda a sua 
essência, mas que sabe que a 
sua essência é se transformar. 
 
Anunciamos a nova marca nesse 
1 de março, dia em que a cidade 
do Rio de Janeiro comemora os 
seus 456 anos. E isso não é uma 
coincidência, o Rio nos empres-
ta muito mais do que o nome, 
mas também a beleza de se re-
inventar, de permanecer forte e 
positivo em momentos difíceis. 
 
O Rio, não só a cidade, como 
todo o estado, é uma terra de 

beleza incontestável, além de 
uma alegria e criatividade in-
igualável. E assim também so-
mos nós. 
 
Mais do que livros e produtos 
de papelaria, agora temos muito 
mais a oferecer: camisas, bol-
sas, bonés, almofadas, canecas e 
mais uma infinidade de produtos 
com a sua cara. Você pensa e a 
gente cria. 
 
Quer saber mais como funciona? 
Entre em contato com a gente 
através do direct e tire todas as 
suas dúvidas, porque uma coisa 
não mudou, queremos sempre 
ouvir você 
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 Você tem entre 40 a 60 anos?

Se você tem entre 40 a 60 anos, 
ODEIA treinar ou é OCUPADO 
DE MAIS, nós somos a solução!  
 
Metodologia pratica e rápida 
(12/30-50' Treinos INTERDIARI-
OS), que vai te levar direto ao 
seu destino: 
 
- Visual Novo 
- Atleta de Hobby 
- Saúde de Ferro 
- Zero Dores 
 
Se vc é concurseiro e tem entre 
17a 35 anos e também ODEIA 
treinar ou é OCUPADO DE MAIS, 

devido aos seus estudos, tam-
bém somos a solução, com o 
mesmo Método, e levamos vc a: 
 
- Aprovação De Primeira no TAF 
 
Venha nos conhecer e reservar 
um horário para seus treinos. 
 
 "Viva Melhor Viva Mais..." 
 
https://www.instagram.com/
noronhacezarpaulo/
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Caros leitores, é impressionan-
te a quantidade de lixo, em sua 
grande maioria plástico, que se-
gue todos os dias para os mares!   
Dias atrás tivemos a formação de um 
ciclone subtropical na costa brasilei-
ra, o que causou ressaca nas praias 
de nossa região. E, durante as res-
sacas, pudemos observar o quan-
to de lixo que chega, trazido pelas 
águas, e o quanto de lixo, descartado 
na areia, que segue para o oceano.   
Em uma breve caminhada pela praia, 
em um desses dias de ressaca, nos dis-
pusemos a recolher um pouco do lixo 
que encontrávamos pelo caminho. O 
resultado foi este revelado nas fotos: 
enchemos nossa sacola! São tampi-
nhas, garrafas plásticas, embalagens 
descartáveis, cacos de vidro, etc. To-
dos objetos que poderiam muito bem 
ter sido descartados de maneira re-
gular e em locais apropriados. O des-
carte em locais apropriados é o míni-
mo cuidado que se deve ter. Nem irei 
abordar aqui a questão da reciclagem 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”
COLUNISTA

e reaproveitamento. Se os seres huma-
nos tivessem o cuidado de simples-
mente não abandonar nas ruas ou na 
areia os objetos que descartam, já se-
ria um enorme ganho para a natureza. 
Quantos animais marinhos morrem to-
dos os dias por ingestão destes obje-
tos descartados! Frequentemente ve-
mos tartarugas mortas nas praias, com 
seus estômagos cheios de plástico! 
O período compreendido de 2021 a 
2030 foi classificado como a “Déca-
da dos Oceanos” pela Organização 
das Nações Unidas - ONU, justamen-
te para buscar maior conscientização 
da sociedade em relação ao tema.   
É importante que a população se 
conscientize de que cada pequena 
ação de cada ser humano pode fazer 
muita diferença, pois a ela somam-
-se muitas outras. E, se eu faço a mi-
nha pequena parte, além de contribuir 
para que não haja maior acúmulo de 
lixo, eu posso ajudar na conscientiza-
ção de outras pessoas. Quantas vezes 
observamos pessoas totalmente dis-
traídas, sem a menor percepção da 
questão, verem, a seus pés, materiais 
sendo levados pelo vento até a água 
e nada fazem para impedir. Não des-
pertaram ainda para a gravidade des-
se assunto e, muitas vezes, podem 
ser tocadas por uma atitude cons-
ciente de outra pessoa ao seu redor. 
Por fim, somos aquilo que semeamos. 
Construímos o mundo de acordo com o 
que geramos ao nosso redor, portanto, 
ainda que outros não compreendam a 
importância de pequenos gestos cons-
cientes, ainda que uma ação individual 
possa parecer minúscula perante a 
grandiosidade do ambiente, o que vale 
é nossa consciência alinhada com a pro-
moção do bem e com a preservação e 
cuidado com a natureza. Fazer a parte 
que nos cabe, dentro do que nos é pos-
sível, para que sejamos agentes pro-
motores da vida, durante todo o tempo 
que durar nossa estada neste planeta. 
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Quem nunca ouviu a frase 
“ditadura da beleza”, não vive 
neste mundo. É pauta de vários 

debates e programas de TV, mas ela 
está aí firme e forte. Talvez porque não 
seja tão simples nem tão atual quanto 
se pensa. Na idade antiga, já era uma 
pratica comum. A humanidade é 
movida a dinheiro e vaidade. O mundo 
sempre foi e sempre será dos mais ricos 
e dos mais belos. Quem não gosta de 
apreciar a beleza? E quem não gosta 
de se sentir belo? E também não é 
de hoje que o ser humano chega aos 
extremos em nome da suposta beleza. 
Os egípcios praticamente inventaram 
a maquiagem, principalmente a 
dos olhos e são copiados até hoje, 
embora no caso deles, a maquiagem 
tinha outras funções também. Os 
gregos cultuavam o próprio corpo 
como ninguém, os atletas praticavam 
esportes nus e usavam uma espécie 
de óleo para evidenciar os músculos. 
Em suas esculturas e gravuras a 

Ilton Santos

A DITA CUJA DA 
BELEZA

COLUNISTA

maioria dos homens e deuses são 
retratados com corpos perfeitos e 
belíssimos! Foi lá que surgiu o mito 
de Narciso, que conta a fábula de 
um semideus que se apaixonou pela 
própria imagem. Inspirando o termo 
moderno “Narcisismo”. As mulheres 
romanas usavam cabelos postiços 
(que hoje chamamos de apliques), 
usavam tiaras e outros acessórios para 
adornar a cabeça ,também faziam 
cachos artificiais e alisavam os cabelos 
com um pente de ferro côncavo que 
antes era aquecido em brasa. Seus 
imperadores e generais eram sempre 
representados em uma escultura com 
o corpo em forma, independente da 
idade. E se você pensa que os europeus 
são vaidosos, é só dá uma olhadinha 
no continente africano, com seus 
povos de diversas culturas, mas cada 
um com suas várias jóias, enfeites, 
braceletes, tatuagens, maquiagens e 
máscaras. Alguns alongam o pescoço 
artificialmente, outros  a cabeça, outros 
esculpem os dentes transformando-
os em presas. Tudo isso em processos 
dolorosos, sofridos e custosos. Isso te 
lembra alguma coisa? E não podemos 
esquecer as asiáticas, com suas 
máscaras e cosméticos a base de 
arroz, tornando impossível descobrir a 
faixa etária de que usa e os cuidados 
com os cabelos mantendo ainda mais 
negros, brilhosos e lisos que o natural. 
 
    Pois é, quando virmos homens e 
mulheres fazendo loucuras em nome 
da vaidade e da beleza, saibamos que 
não estão sozinhos e que infelizmente 
fazem parte de um processo milenar e 
multicultural.
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GESTÃO PÚBLICA

A gestão pública de São Pedro da 
Aldeia segue com anistia dos juros e 
multas para pagamento de tributos 
municipais em atraso. A Lei do Re-
fis nº 2.924, de 24 de março de 2021, 
oferece aos contribuintes mais uma 
oportunidade para estar em dia com 
os débitos do município. Os interes-
sados podem fazer o refinanciamento 
de forma on-line ou procurar o setor 
de atendimento da Secretaria de Fa-
zenda, na sede da prefeitura. O pra-
zo é até 24 de junho para os descon-
tos que chegam a 100% dos encargos 
para quitação em cota única. Confi-
ra abaixo as formas de pagamento e 
descontos disponíveis. 
O programa de refinanciamento fis-
cal, iniciativa da Secretaria de Fazen-
da, visa promover a regularização dos 
débitos tributários e não tributários 
municipais, como Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), Imposto So-
bre Serviços (ISS) e ITBI (Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis), entre 
outros.  
Para o secretário de Fazenda, Renal-
do Martins, a medida é favorável tan-
to para o contribuinte quanto para o 
município. Ele reforça que especial-
mente neste cenário de enfrentamen-
to ao coronavírus, o oferecimento de 
incentivo fiscal é gratificante. “É bom 
para todos os lados, todo mundo sai 
ganhando. O contribuinte consegue 
pagar suas dívidas e o município re-
cebe a verba necessária para investir 
nas principais demandas, como saúde, 
educação e demais serviços públicos. 
Fico muito feliz em anunciar essa me-
dida à população. Juntos, vamos pas-
sar por este momento delicado”, afir-
ma o secretário.

Confira os descontos

– Para pagamentos à vista, em cota 
única, é previsto o desconto de 100% 
de multas e juros.

– Os contribuintes que aderirem ao be-
nefício também podem efetuar o pa-
gamento em até 12 vezes, com descon-
to de 80% das taxas.

– Já quem desejar fazer o parcelamen-
to do débito em até 24 vezes, terá di-
reito a 50% de desconto dos encargos. 

É importante salientar que o valor míni-
mo para as parcelas no caso de pessoa 
física é de R$ 90,00. Para pessoa jurí-
dica, a parcela mínima é de R$ 250,00. 
Só terá direito à anistia os contribuin-
tes que estiverem com os tributos do 
ano de 2021 em dia. Tendo em vista 
a prevenção à Covid-19, todo o aten-
dimento aos contribuintes seguirá os 
protocolos de saúde, sendo obrigató-
rio o uso de máscara e disponibilização 
de álcool em gel. Haverá controle por 
meio de senha, e é necessária a apre-
sentação dos documentos pessoais do 
contribuinte durante o procedimento.

A prefeitura está localizada na Rua 
Marques da Cruz, nº 61, no Centro. 

ANISTIA DE MULTAS E JUROS PARA 
PAGAMENTO DE TRIBUTOS 

MUNICIPAIS VAI ATÉ JUNHO EM SÃO 
PEDRO DA ALDEIA
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Top Beauty Esmaltes- Um Rosa 
Choque lindo

“Prevenir é um ato de amor com 
você, com seu corpo e com todos 

que te amam.”

Maria Pomposa - Cores lindas & 
com o melhor preço, só aqui na 

Show Beleza! 
@mariapomposa

Depimiel - Creme depilatório 
com camomila acompanha es-
ponja e espátula, age durante 
o banho! Os produtos ideias 
para sua depilação e com o 
melhor preço, você encontra 

só aqui na Show Beleza!

Tracta lançamento!! - Hidratante 
para mãos & Hidratante Corporal

.Repost @tractafarmaervas
Atendimento on-line e funciona-

mento da loja:
-SEG à SEX 09h às 19h

-SÁB 09h às 18h

Gllendex - Pó descolorante Profis-
sional, O produto que você pre-

cisava! Fragrância suave.
Enriquecido com proteína da seda. 
- produtos disponíveis nas lojas de 

São Pedro & Cabo Frio

Gllendex - Linha In Volve- O 
produto que você precisava! 

Indicado para cabelos resseca-
dos ou coloridos linha com 

proteção da sua cor!
produtos disponíveis nas lojas 

de São Pedro & Cabo Frio .

(22)99281-1048
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PEÇA AGORA!           (22)99281-1048

A linha Fusion é ideal para re-
construção instantânea. Além de 
deixar os fios macios e prevenir 

danos futuros! Para até 95% mais 
resistência à quebra, Fusion re-

constrói instantaneamente a fibra 
capilar.

Wella Invigo Nutri-Enrich
É ideal para cabelos secos, 

ressecados ou quimicamente 
tratados. Possui goji berry na 

composição, tem o poder de hi-
dratar e nutrir os fios.

Com fórmulas ricas em óleos 
de camélia, macadâmia e 

abacate, vitamina E e extrato 
de chá branco, –Oil Reflections 

devolve aos cabelos toda a 
luminosidade e a maciez que 
tanto amamos! Cabelos hi-

dratados já 

Não poderia faltar para nossas 
cacheadas né 😍

Essa linha é incrível !😍
Possui extrato de açaí , manteiga 

de oliva e óleo de coco

Quem aí está no projeto rapunzel? 
Corre pra cá e garanta essa linha 

incrível , ela auxilia no crescimento 
saudável dos cabelos , reduzindo 
quebra e aumentando a massa 

capilar 

Quem aí conhece essa linha 
incrível? Quem já usou , nos 

conte sua experiência produ-
tos disponíveis nas lojas de 

São Pedro & Cabo Frio .

Atendimento on-line e funcionamento da loja - Segunda à sexta de 09hs às 19hs
Aos sábados de 09hs às 18hs

Delivery
Segunda à sexta pedidos até as 16hs - Aos sábados até as 15hs

Whatsapp:(22)9 9281-1048 São Pedro da Aldeia
(22)9 9219-6369 Cabo Frio
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Acredita-se que o homem começou 
a se comunicar desde o tempo das 
cavernas, que foi evoluindo até o 
avanço da tecnologia e atualmente 
vem sendo afetada de forma brusca 
apesar de cada usuário fazer parte 
de no mínimo três redes sociais.

O Brasil é o país que mais usa as 
redes sociais em toda América 
Latina, ficando conectado cerca de 
duas horas e vinte quatro minutos 
diários, o equivalente a 100 dias por 
ano. São 205,8 milhões de linhas de 
telefone celular, proporcional a 97% 
da população. Já o acesso a internet 
atinge 150,4 milhões de brasileiros, 
uma penetração de 71%, enquanto 
os usuários de redes sociais 
chegam a 140 milhões de pessoas, 
o que equivale a 66% do total de 
habitantes. Segundo a pesquisa 
Global Digital Overview 2020, feita 
pelo site We Are Social em parceria 
com a ferramenta Hootsuite. 

Toda essa conexão, tem influenciado 
no ambiente familiar  e estendido 
ao  trabalho porque facilita em 
muitos aspectos, mas internamente 
estamos comunicando cada vez 
menos. A interação e empatia entre 
colegas de equipe vem caindo com 
o passar do tempo. 

Apesar da tecnologia ser uma aliada 
das empresas e dos profissionais, 
também pode se tornar a 
principal responsável pela baixa 
produtividade dos colaboradores 

O celular e a 
produtividade no trabalho

CIDADE

nas empresas. O nível de 
concentração em tarefas básicas 
vem diminuindo significativamente 
devido ao exagerado uso do 
celular que se tornou o maior 
entretenimento dos brasileiros e 
aumentou a ocorrência de hábitos 
negativos. De acordo com os dados 
da plataforma do Workfront, os 
funcionários gastam apenas 43%do 
tempo da semana de trabalho em 
funções que foram contratados 
para fazer e são interrompidos por 
ferramentas na internet no mínimo 
quatorze vezes por dia.

Como gerenciar essa perda de 
tempo uma vez que o colaborador 
sempre alega estar falando com 
clientes ou fornecedores e precisa 
do celular para trabalhar?

Não há a menor possibilidade de 
ficar fiscalizando cada funcionário, 
mas há maneiras de mensurar sua 
produtividade, e mesmo que haja 
variação de empresa para empresa,  
é importante pensar de forma 
estratégica para lidar com a equipe 
para que não afete a lucratividade 
e nem cause desmotivação nos 
demais membros da equipe  
prejudicando os objetivos que 
foram traçados para a organização.

A comunicação interna é 
imprescindível e deve ser eficiente. 
Para cobrar resultados da melhor 
forma é importante que cada 
um tenha sua função definida 
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE

e documentada  para não ter 
desculpas na hora da avaliação 
do colaborador  que deve ser  
freqüente e a mais clara possível . 

O monitoramento da produtividade 
deve ser realizado periodicamente 
e acompanhado de perto. A 
cobrança por resultados é 
necessária, e deve ser levada a 
sério já que existe uma troca entre 
empregado e empregador. 

 

Fonte de pesquisa:

h t tps : //www.work f ront .com/
resources/state-work-2020

h t t p s : // w e a r e s o c i a l - n e t .
s3.amazonaws.com
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Sem dúvidas é um lugar que eu amo. A Capela (que eu 
chamo de Igreja) faz parte do conjunto arquitetônico 
da Igreja Matriz de São Pedro. Na época que vim morar 
em São Pedro da Aldeia, eu pensava que as igrejas 
fossem uma só, mas o tempo foi passando e comecei a 
conhecer a rica história do município.

 

História
A Praça Agenor Santos fica no centro histórico da 
cidade de São Pedro da Aldeia, onde se encontra 
conjunto da Igreja Matriz de São Pedro, a Capela do 
Sagrado Coração de Jesus, o Convento dos Jesuítas, o 
Cemitério Paroquial, além de casario colonial de grande 
valor arquitetônico e histórico. O centro histórico é 
tombado pelo IPHAN em 1938 e pelo INEPAC em 2006. 
O conjunto arquitetônico formado pela Igreja Matriz 
de São Pedro, o Convento dos Jesuítas e o Cemitério 
Paroquial correspondem ao aldeamento dos índios 
de São Pedro da Aldeia. A aldeia de São Pedro foi 
estabelecida para defender a região uma vez que os 
franceses, depois de expulsos da Guanabara, aliaram-se 
aos Tamoios, continuaram o contrabando de pau-brasil 
na região e impediam a ocupação portuguesa, mas isso 
já é outra história.

CAPELA DO 
SAGRADO CORAÇÃO 

DE JESUS 

TURISMO
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Roupas e artigos 
esportivos é na 

loja SPA Fitware 
em São Pedro da 

Aldeia
A Loja SPA Fitware é uma loja de arti-
gos e confecção esportivas, com moda 
fitness masculina e feminino do infantil 
ao adulto. 
Na SPA Fitware o cliente encontra, 
também, artigos para natação do in-
fantil ao adulto masculino e feminino, 
óculos Speedo, touca natação, artigos 
Speedo. 
Roupas da Reebok como camisas, re-
gatas, shorts, masc e feminino. Entre 
outro, roupas e acessórios fitness, Bo-
nés, Porta celular, Quimonos e Roupas 

balé. SPA FITWEAR. Top, leg, maca-
quinhos, maiôs, sungas, shorts, rega-
tas, dryfit. Camisas do flamengo oficial 
Adidas masculino, feminina e infantil, 
flamengo o melhor preço de camisa 
original é aqui, SPA FITWEAR, Rodo-
via RJ 140 n ° 111 loja 2, Nova São Pedro 
– São Pedro da Aldeia – RJ.

Situada na Prime Sport Center, a maior 
academia da Região dos Lagos. Ao 
lado do Supermercado Costazul.
WhatsApp – 22 99703-8443

REGIÃO
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GOSTOU DO ANÚNCIO?
FALE COM A GENTE NO WHATSAPP (22) 999836366

104

Aldeia 
                      Magazine



SEJA + DEPIL
AGENDE SEU HORÁRIO NO WHATSAPP 

(22) 98155-0368
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( LU PENSADORA).ESCRITO-
RA, POETISA E COLUNISTA.  
FORMAÇÃO ACADÊMICA EM 
ODONTOLOGIA. PÓS GRAD-

UANDO EM FILOSOFIA E 
SOCIOLOGIA. MEMBRO DA 
ACADEMIA DE LETRAS DE 

CABO FRIO (ALACAF) E DA 
ACADEMIA INTERNACIONAL 

MULHERES DAS LETRAS. 

AUTORA DOS LIVROS CAFÉ 
POESIA E FLORESCER PENS-

AMENTOS. POSSUI PAR-
TICIPAÇÃO EM DIVERSAS 
ANTOLOGIAS, INCLUINDO 

ANTOLOGIA POÉTICA LUSO-
BRASILEIRA 2020-2021.

A nossa vida é cheia de desafios. Já 
chegamos ao mundo desafiados a 
aprender nos alimentar, nos comunicar, 
a andar e a nos relacionar    ( o que 
me parece o maior dos desafios que 
carregamos por uma vida inteira).

E eu me pergunto: quem nos impôs 
tantos desafios? 

Vieram de forma natural ou é algo 
imposto pela sociedade?

A cada novo desafio que aparece, 
também surge em nós o espírito de 
superação. Superar nossos desafios já 
é um grande desafio!

Um desafio de que gosto muito é o 
desafio de sermos nós mesmos. Cada 
dia que passa, se torna mais difícil 
ser simplesmente o que somos, pois 
a vida social exige que estejamos 
sempre vestidos de uma armadura 
artificial para que sejamos cada vez 
mais parecidos uns com os outros, não 
admitindo muita diversidade em nosso 
meio social.  Portanto ser autêntico 
pode ser danoso e até considerado 
ofensivo e constrangedor para os 
que se enquadram perfeitamente na 
posição de não autênticos ou pessoas 
comuns. A liberdade de ser como é, faz 
com que muitos que não o são, talvez 
por falta de coragem, a criar um novo 
desafio: o de se relacionar bem com as 
outras pessoas. A forma de viver ou de 
pensar do outro pode ser desafiadora 
para quem, não consegue compreender 

VIVER,
PENSAR, 
POETIZAR.

COLUNISTA

 Desafios 

 Luciana
 Mendonça
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o valor da diversidade. E daí surge mais 
um novo desafio: o de compreender e 
ser compreendido. Tarefa que hoje está 
cada vez mais difícil, pois as pessoas 
estão muito voltadas para si mesmas 
ao invés do próximo. O desafio de ser 
feliz também é um desafio e tanto 
e confunde-se muito ser feliz com 
ser bem sucedido. Nem sempre o 
que almejamos nos traz a verdadeira 
felicidade e muitas vezes desejamos 
ser felizes mas sem ao menos saber o 
que nos traria esta real felicidade. Bens 
materiais, sede de poder, casamento, 
emprego dos sonhos... 

Nem sempre estas conquistas ou 
realizações, que são normalmente 
confundidas com a felicidade, nos 
fazem felizes.  Isso porque não passam 
de conquistas que trazem uma certa 
alegria, euforia, felicidade momentânea 
ao conquistar, mas não passam disso:  
prazeres momentâneos aos quais o 
homem estará sempre em busca de 
mais, numa busca incessante por uma 
felicidade que pode não estar nesse 
caminho. Porém este é um desafio 
deveras estimulante e na maioria das 
vezes a pessoa só se dá conta de que 
apenas perdeu seu tempo com coisas 
erradas, tarde demais.

Outro desafio que está um tanto quanto 
desafiador hoje em dia é manter a 
cabeça no lugar. Com tanta exaltação, 
informações e desinformações, os 
ânimos estão desenfreados e manter o 
emocional equilibrado com todos esses 
martelos emocionais martelando em 
nossa cabeça todos os dias, nos mostra 
o quanto é difícil para nosso cérebro 
assimilar tudo isso. Então, manter a 
mente saudável também me parece um 
grande desafio agora.

O tempo! Quem já ousou desafiar o 
tempo? Mas é o que mais temos feito 
nos últimos tempos! Queremos tempo 
para nós, mas o deixamos escapar 
pelos dedos todos os dias. Quando nos 
damos conta o dia já passou, o mês, o 
ano! O tempo, esse sim é uma relíquia 
preciosa que poucos conseguem ter. 

COLUNISTA

Existem muitas frases como: dar tempo 
ao tempo ou o tempo cura todas as 
coisas... mas até para isso precisamos 
de tempo! E poucos têm.

Saber usar bem o seu tempo é 
um desafio de altíssimo nível, pois 
apesar do tempo estar tão escasso, 
desperdiçá-lo é uma arte que a maioria 
das pessoas têm feito muito bem.

Mas falando em desafio, o nosso 
maior desafio atual é o de sobreviver. 
Diante de cenários de violência, crises 
políticas e no meio de uma pandemia, 
sobreviver vai entrar como o desafio 
número um para hoje. Desafio de 
controlar um vírus mutante, desafio 
de salvar a população,  desafio de 
manter os hospitais funcionando, 
desafio de manter nossos empregos,  
desafio de ter o que comer para os 
que estão desempregados, desafio 
do médico e sua equipe, desafio de 
pegar uma lotação sem se contaminar, 
desafio de convencer às pessoas de 
que é necessário neste momento 
o afastamento social... Sobreviver 
abrange todos esses desafios entre 
tantos outros também. 

Ainda assim, diante de todos os fatos, 
somos desafiados a levantar bem 
todos os dias, fazer nossas atividades 
da melhor forma possível, pois é dando 
o nosso melhor que poderemos fazer 
deste mundo, um mundo melhor. 
Apesar de tantos desafios. 
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LUCIANA BEZERRA 

BOUTH 
 

FISIOTERAPIA PULMONAR E 
MOBILIDADE FUNCIONAL. 

FISIOTERAPIA 

CARDIOPULMONAR

CREFITO 2 110370 F

(22) 99814 0033

 
ESPAÇO CRESCER 

COWORKING 
SÃO PEDRO DA ALDEIA

Olá, você que se livrou da 
covid-19 e recebeu alta médica! 
 
Chegando em casa percebe 
que não consegue realizar suas 
tarefas como antes (escovar os 
dentes, tomar banho), ou andou 
uma quadra, até a padaria, e 
não tem fôlego para voltar.

 
Te digo que a grande maioria 
dos pacientes, hoje, tem as 

mesmas queixas: “cansaço no 
corpo”, falta de ar e tosse seca 

persistente. 
. 

ATENÇÃO  
Sua plena recuperação não para 

na alta médica! 
. 

Você merece e pode ter um 
pulmão 100%, muito mais forte 

que antes! 
. 

Me chama que eu te ajudo 
Luciana Bezerra Bouth 

(22)99814 0033 
.

COLUNISTA

O SEGREDO POR 
TRÁS DO PULMÃO 

100% APÓS A 
COVID-19

OLHA ESSA DICA!
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MONIQUE BITTENCOURT

SOU MONIQUE OU MELHOR NIQUE, 

TENHO 40 ANOS, SOU MÃE AO 

CUBO DE IGOR, CECÍLIA E LETÍ-

CIA, CASADA, CARIOCA DE DUQUE 

DE CAXIAS, MORANDO NA CIDADE 

DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NA 

REGIÃO DOS LAGOS, CAPRICOR-

NIANA. ADORA CONVERSAR, MAS 

PORÉM É BEM SELETIVA COM RELA-

ÇÃO A AMIGOS. ADORO DAR RISA-

DAS, FALAR BESTEIRAS, VICIADA 

EM SERIADOS. QUER SABER MAIS, 

ME SEGUE NAS REDES SOCIAIS (@

MAAOCUBO). SOU REAL O TEMPO 

TODO.

Aqui em casa está um estresse total, 
ainda mais nesse isolamento, com as 
aulas em casa, por opção minha. Estou 
passado pela fase da desobediência e 
ao cubo, ando extremamente irritada 
e a paciência está daquele jeito. Falar 
sobre isso é importante, pois  tenho 
certeza que alguma mãe se encontra 
na mesma situação.

Eu como a maioria das mães, sente 
receio em brigar, dar ordens, sempre 
tenta contornar só pra não ver o filho 
chorar. Se tem uma coisa que me não 
gosto é de criança desobediente, 
nunca passei por tal situação, mas eles 
estão cada um em uma fase diferente, 
mudanças e mais mudanças. Tem 
dias que solto uns berros, pra tentar 
manter a ordem, porém percebo que 
gritar não tem a ver com autoridade, 
pelo contrário, só irrita mais tanto 
você quanto seu filho. Gosto de tudo 
organizado, no lugar, limpo, mas com 
3 filhos fica difícil manter tudo no 
lugar, e faz tempo que parei de me 
ligar nisso, pois as crianças em casa 
há 1 ano sem ter o que fazer, para o 
bem da nossa saúde mental, vamos 
relaxar. Minha caçula está na pré-
adolescência, está em uma fase que 
quer copiar os irmãos, de querer fazer 
as mesmas coisas que eles, sendo 
que já tenho um filho adulto e uma 
adolescente de 15 anos. AS regras 
não são todas iguais para todos. Oh 
tarefa difícil demais essa de educar 
hein? Sentiu o grau do meu estresse 
né? Pois é! Com isso comecei a fazer 
muitas pesquisas por aí pra vê se 
consigo contornar, sei que paciência é 
a primeira da lista, mas depois de um 
dia cheio, com coisas de casa pra fazer, 

COLUNISTA

COMO LIDAR COM A 
DESOBEDIÊNCIA DOS

FILHOS
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ter filho chorando, reclamando no seu 
ouvindo é dose né? Sei que posso está 
fazendo muita coisa errada, fazer as 
vontades não é legal, mas tem dias 
que não tem como. Pra evitar aquele 
berro, aquela crise, sempre acabo 
cedendo, me sinto culpada, meu 
marido é mais pulso firme eu acabo 
amolecendo, principalmente com 
meu mais velho, é preciso pegar no pé 
mesmo, tem que ter hora de estudar, 
brincar, comer e dormir. E uma das 
coisas que li é que é preciso criar um 
vínculo afetivo, dedicar um tempo, 
pelo menos uns 15 minutos para 
brincar, conversar, ouvir as crianças, 
esse vínculo não se cria com presentes 
ou  mimos  demais. Nesse quesito eu 
peco e muito, pois apesar de trabalhar 
em casa, homeoffice, meu trabalho 
tem prazos para entrega, quando 
tenho um tempinho é para organizar 
tudo o que posso, colocar roupa pra 
lavar, preparar o jantar pra que eles 
possam comer na hora certa, quando 
percebo vejo já passou um dia inteiro.

Como é difícil, temos tanto a fazer 
em tão pouco tempo, fazer tudo 
com perfeição é impossível, mas o 
que importa é melhorar. Outra coisa 
importante é dar ordens claras, 
sempre é preciso dialogar, peça e 
verifique se fez o que pediu, caso não 

faça conduza a fazer. Diante da birra, 
temos que ser firme, nada de discursos 
ou ameaças, desvie o olhar e não 
ceda. #seguimostentando 

Pra me ajudar nessa, resolvi criar um 
painel de tarefas com os afazeres do 
dia. Os mais velhos não têm esses 
quadros já passaram dessa fase, mas 
tem uma lista tarefas da semana no 
quarto. 

E esses prêmios?

Os prêmios é acordo com o que achar 
melhor, um gibi, uma caneta, um 
passeio, um dia diferente, enfim não é 
um presente e sim um incentivo, pois 
ser obediente é obrigação. Os quadros 
eu fiz em tamanho A4 mesmo, só 
imprimir e plastificar. Para a realização 
das tarefas você pode recortar as 
carinhas: feliz e triste ou fazer com 
canetinha que possa apagar, ou colocar 
tachinhas. Você pode colocar em 
murais de ferr ou atrás da porta como 
eu fiz, é uma sugestão. Espero que dê 
certo, por aqui seguimos tentando e 
aprendendo a melhorar a cada dia.

Monique Bittencourt (Criadora do Blog 
Mãe ao Cubo)

*Este artigo faz parte do blog Mãe ao 
Cubo, para conferir a matéria completa 
visite: www.maeaocubo.com
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 A utilidade completa de alimentos é 
uma alternativa capaz de propiciar às 
pessoas melhor consumo nutricional, 
melhoria da economia relacionada aos 
alimentos e a relação ecológica entre 
o homem e o meio ambiente em que 
se vive, uma vez que o aproveitamento 
tem como consequência a redução 
do lixo. Através do aproveitamento 
das partes comumente inutilizadas, é 
possível não só alimentar um número 
maior de pessoas, mas também 
reduzir as deficiências nutricionais que 
possuam existir, uma vez que cascas, 
sementes, folhas e talos apresentam 
até 6 vezes mais nutrientes que 
a própria polpa do alimento. 
   Diante da problemática enfrentada 

APROVEITAMENTO 
INTEGRAL DOS 

ALIMENTOS  

NUTRI SHEILA CUNHA

pelo Brasil e o mundo em relação 
a Pandemia, ocorre o regresso e o 
aumento da fome. A conscientização 
sobre o valor aproveitamento dos 
alimentos e a reutilização dos 
alimentos, são ações que evitam o 
desperdício promovendo melhor 
distribuição dos mesmos a população 
em geral. De forma simples pode-se 
combater o desperdício, utilizando a 
criatividade de novas receitas saudáveis 
para o cotidiano, contribuindo 
para uma alimentação mais rica.  
   Apesar de ser simples aproveitar 
integralmente as partes não 
convencionais dos alimentos, não é 
ainda uma prática comum entre nós, 
mas sempre há tempo para começar e 
mudar aos poucos essa prática, afinal 
nosso país é o quarto produtor mundial 
em alimentos, mas ao mesmo tempo 
encontra-se entre os dez países que 
mais desperdiçam. Essa última condição 
nós podemos contribuir para reverter. 
   Para animar vivenciar essa nova 
descoberta vou deixar aqui uma 
receita DELICIOSA de Salada de Casca 
de Abóbora, mas antes vou contar pra 
você que a Casca da Abóbora possue 
o dobro de PROTEÍNA, POTÁSSIO E 
FIBRAS do que a polpa. 

Gostou dessa 
informação?
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Vamos a Receita e Bom Apetite!
 

SALADA DE CASCA DE 
ABÓBORA

 
 
1. Casca de Abóbora ralada na parte 
mais grossa e cozida 
2. Pimentão verde, tomate, cebola 

cortados em tiras finas 
3. Manjericão à vontade 
4. Milho, ervilha à vontade 
5. Alho douradinho 
6. Sal moderadamente 
7. Azeite 

 
Garanto que vai ser sucesso!
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Não perca esta oportunidade, 
MATRICULE-SE JÁ! 

Entre em contato com nosso Polo EAD 
Estácio São Pedro da Aldeia através 

do WhatsApp : (22) 99776-1828 Fixo: 
(22) 2621-2169  
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Sua saúde está relacionada com o quanto você se 
movimenta. Você Sabia?
 
Para realizar suas atividades cotidianas com vigor e sem tanto es-
forço são fundamentais: Força e resistência muscular; Boa capaci-
dade para respirar, flexibilidade e Equilíbrio. Só tem um porém: Boa 
aptidão física... NÃO SE VENDE NA FARMÁCIA. 
. 
Apenas os remédios, não são suficientes para garantir controle e 
prevenção de doenças cardiovasculares, muito menos reduzir o ris-
co de quedas e fraturas. Sou Luciana Bezerra Bouth e garanto que o 
exercício clínico de forma regular vai te ajudar

 
Fisioterapia Pulmonar e Mobilidade Funcional 

(22)99814 0033 
Espaço Crescer Coworking - São Pedro da Aldeia

117

Aldeia 
                      Magazine



Conheça os benefícios do Pilates para o corpo e  a 
mente: 
 
- Aumento da Resistência Física e Mental 
- Aumento da Flexibilidade 
- Trata Problemas Posturais 
- Aumento da Concentração 
- Tonifica a Musculatura 
- Melhora a Coordenação Motora 
- Promove menor Atrito nas Articulações 
- Alivia Dores Musculares e articulares  
- Ajuda a Melhorar a Respiração e a flexibilidade 
- Prevenção Contra a osteoporose 
- Promove Relaxamento, o bem-estar e eleva a autoestima 
-Elimina Toxinas e facilita a Drenagem Linfática 
- Melhora a postura e a Resistência Muscular 
- Expande a Consciência Corporal 
- Ajuda no controle de peso 
- Melhora o equilíbrio  
Venha fazer uma aula experimental no melhor espaço da região!

 
Informações (22) 99891-3384
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Porquê algumas pessoas sen-
tem as articulações rígidas ao 

acordar? 
 

Há quem diga: “Estou ficando velho”, 
mas o envelhecimento por si só não 
causa rigidez. As “juntas” não envel-
hecem na mesma proporção que as 

pessoas, usualmente isso é indicativo 
de desgaste articular (por uso exces-
sivo), músculos fracos, encurtados e 

artrite. 
 

Quanto mais notória essa condição, 
maior é o impacto negativo sobre a 

qualidade de vida. 
 

O tempo de rigidez em média dura 
entre 10 a 15 minutos, e vai desapa-
recendo a medida que a pessoa vai 

se movimentando. Na artrite porém, o 
período de rigidez é mais longo. 

O enrijecimento articular diminui a 
amplitude dos movimentos e os torna 
mais lentos e menos fluidos, deixando 
o corpo suscetível a tensões e lesões. 

 
É possível reduzir a rigidez se tor-

nando mais ativo, estabelecendo uma 
rotina de exercícios para melhorar a 

força, o alongamento muscular, flexib-
ilidade e mantendo o peso adequado. 

 
Rigidez x Pilates 

 
O Pilates aparece com movimentos 

que amenizam, evitam e até eliminam 
as dores articulares. 

O método integra todo o corpo, trein-
ando áreas corporais em conjunto por 
meio da aplicação dos princípios de 

movimento e estabilidade. Cada exer-
cício tem um foco muscular ou um ob-
jetivo, trabalhando em níveis progres-
sivos diferentes para tornar possível à 
pessoa construir habilidade e coorde-

nação enquanto realiza o exercício. 
 

Mobilizar, alongar e fortalecer todo o 
corpo traz mais leveza e menos rigi-

dez ao corpo. 
 

E você, já se alongou hoje?
 

Informações 
(22) 99891-3384
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SILVILENE GOMES 
FORMADA EM LETRAS (USU-

RJ) E COMUNICAÇÃO SO-
CIAL COM HABILITAÇÃO EM 
JORNALISMO (FACHA-RJ), 
MORA EM SÃO PEDRO DA 
ALDEIA - RJ E ACREDITA 

QUE O MUNDO TEM JEITO 
COM MUITA POESIA. É TAU-

RINA, APRECIADORA DE 
ARTES, MÃE DE ELOISE 

GOMES E DEIXA CLARO QUE 
SUA PREFERÊNCIA É LER 

LIVROS EM PAPEL.

Algo que jamais pensaria e 
quiçá diria: “deu um branco” e 
não consigo pensar em nada. A 
cabeça parece estar oca, vazia, 
aquela sensação de não ter o que 
conter.

Acredito que o momento é 
de transformação que ocorre 
gradativamente, sei que toda 
crise é uma grande oportunidade 
de crescimento e compartilhar 
um pouco sobre vivências 
das pessoas pode ser uma 
luz que esteja faltando. Nesse 
compartilhamento acabamos 
descobrindo que a ajuda pode 
ser mútua, pois percebemos e nos 
identificamos com a história do 
outro e percebemos que estamos 
no caminho do autoconhecimento.

Descobri que não preciso ter 
medo das crises de identidade, 
porque isso talvez seja somente 
um convite para se reinventar e 
redirecionar sua jornada a um 
novo norte ou sul, mais congruente 
com uma nova fase, novas 
preferências, uma nova versão 
sua. Percebi que isso é natural e 
entendemos, respeitamos e nos 
abrimos para o novo, como algo 
permanente e cíclico, porém, 
subjetivo. E assim, conseguimos 
ultrapassar algumas barreiras 
com menos dor de resistência. 

O QUE FAZER QUANDO 
FALTA INSPIRAÇÃO?

COLUNISTA
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Por isso resolvi compartilhar com 
vocês, queridos leitores, não há 
falta de inspiração. O que existe 
é apenas a falta. Falta de se 
entregar, falta de se entregar à fé 
de que tudo vai ficar bem, falta 
de acreditar que é possível se 
reinventar e recompor. 

Mas ressalvo, genuinamente, que 
é apenas um processo muito 
íntimo e introspectivo, talvez as 
pessoas a sua volta não entendam, 
mas se lembre que só você que 
está vivendo, compreende a 
intensidade e importância disso.

É muito comum que nos sintamos 
sozinhos durante o percurso 
nessas horas de mudança de curso 
de vida. E talvez as pessoas ao seu 
redor já não sejam mais aquelas 
que você sente que pode contar, 
e outros sentidos são aguçados. 
Logo, você vai descobrir que é 
necessário identificar mentores 
e pessoas que possam te 
inspirar nessa caminhada. Nesse 
cenário descobri que vale a 
pena repensar quem você ouve, 
porque ouve, quem te inspira e 
o que essas pessoas despertam 
em você. E na continuidade e 
fluidez, naturalmente, vamos 
mudando também nossos 
mentores ao longo da vida e 
nesse momento de mudanças, 
reitero, vale repensar isso. Buscar 

novas referências, novas pessoas, 
novos assuntos que podem ter 
ficado empoeirados em meio 
às preferências antigas e agora 
esteja pedindo mais atenção.

Faça um minutinho de silêncio. 
Pense quais são suas referências 
hoje, pessoas que realmente te 
motivam, que fazem sentir que 
é possível ser alguém melhor. 
Se rodeie dessas pessoas, 
mesmo que elas não estejam a 
sua volta fisicamente, consuma 
o conteúdo delas, e se cerque 
de inspiração. Você vai ver 
que aquele sentimento de não 
pertencimento, de dúvida e falta 
de inspiração, gradativamente 
vai se dissipando, conforme você 
se preenche de novas ideias e 
ideais. 

Pense nisso =)

Quero dedicar esse texto a 
belíssima artista plástica Déborah 
Rosa que hoje foi a fonte 
inesgotável de minha inspiração. 
E se quiserem conhecer um 
pouquinho mais a procurem no 
Instagram (@deborahrosam).
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o ouvir de um amigo que ele não 
conseguia dar profundidade aos seus 
desenhos e pinturas, fui convencido 
a escrever esta série de três artigos 
sobre PROFUNDIDADE NA PINTURA. 
Os anteriores foram “Perspectiva 
linear – sensação 3D” e “Perspectiva 
atmosférica“, publicados no meu portal 
www.paulojorge.art.br e na coluna 
“PINTANDO O SETE” da revista Aldeia 
Magazine. Restava falar sobre outro 
recurso muito utilizado pelos fotógrafos 
– fundo desfocado. 

Fundo desfocado na fotografia

Foto: Gaivota no Pontal do Atalaia 
(Renato Fulgoni)

Hoje, com o avanço da tecnologia, 
ficou mais fácil conseguir o efeito de 
fundo desfocado na fotografia. As 
câmeras profissionais modernas já são 
preparadas para isso, mas precisam 
contar com a habilidade do fotógrafo, 
como Renato Fulgoni, na foto acima. 
Notemos que não há nenhum objeto 
conhecido que nos sirva de comparação 
para determinar o tamanho da gaivota 
em relação ao fundo, e portanto não 
temos como utilizar as regras de 
perspectiva estudadas anteriormente. 

PAULO JORGE 
ARTISTA PLÁSTICO MEMBRO 
DA ALEART - ACADEMIA DE 

LETRAS E ARTES DA REGIÃO 
DOS LAGOS. NASCIDO EM 

SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ. 
DESENHA E PINTA DESDE 
CRIANÇA COM INCENTIVO 

E AJUDA DE PROFESSORES. 
ADULTO, FOI ESTUDAR NA 
CAPITAL. RESIDE EM CABO 

FRIO - RJ

PARA CONHECER AS OBRAS 
DO ARTISTA PLÁSTICO 

ACESSE 

WWW.PAULOJORGE.ART.BR

PINTANDO O SETE

COLUNISTA

FUNDO DESFOCADO
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Resta o recurso do fundo desfocado 
no segundo e terceiro plano – quanto 
mais longe, mais desfocado. Assim, 
nosso cérebro registra a informação de 
que a ave está afastada das pedras ao 
fundo. Para complicar, as cores dessas 
pedras são de tonalidades próximas. 
Não fosse o desfoque, veríamos como 
uma parede rochosa, sem noção da 
distância.

As câmeras dos celulares modernos já 
funcionam de modo automático. Ao 
clicar, duas lentes são acionadas – a 
lente mais potente fotografa o objeto 
principal e outra, menos potente, 
registra o fundo dando a noção de 
profundidade.

Antigamente esse recurso era obtido 
na revelação manual. Após ampliar 
o negativo, o fotógrafo manuseava 
diretamente o papel fotográfico imerso 
no revelador e posteriormente no 
fixador. Com isso, seus dedos ficavam 
amarelados, o que demonstrava sua 
atividade profissional. Já tive os dedos 
com essa coloração – fotografia foi 
uma das minhas paixões amadoras.

Fundo desfocado no desenho

DESCANSANDO NA COLINA – 
Desenho a lápis e carvão sobre papel 
Canson A3 (Paulo Jorge)

No desenho iniciamos pelo primeiro 
plano e posteriormente desenhamos 
os elementos mais distantes. Esse 
processo é inverso ao da pintura em 
camadas, onde começamos pelo 
fundo – objetos mais distantes – para 
depois pintarmos o primeiro plano. 
Isso causa confusão nos pintores 
iniciantes quando recém-egressos dos 
cursos de desenho.

COLUNISTA

Alguns desenhistas dão acabamento 
aos elementos logo após desenhá-los. 
Eu prefiro refinar a obra posteriormente. 
Primeiro faço um esboço em blocos 
com traços bem leves, respeitando as 
regras de composição que estudaremos 
noutro artigo. No segundo momento, 
desenho os elementos de primeiro 
plano com traços mais fortes, usando 
lápis 2B. Faço as sombras hachurando 
com lápis 6B ou carvão vegetal. Para 
harmonizá-las, podemos esfumar, 
friccionando com um guardanapo de 
papel ou borracha bem macia, na falta 
de um esfuminho. Para “iluminar” os 
pontos que recebem luz, retiramos 
parte do pigmento com o auxílio do 
esfuminho ou borracha macia. O fundo 
é desenhado por último, com traços 
leves e imprecisos, apenas sugerindo 
os elementos. A suavidade e desfoque 
são imprescindíveis para que não haja 
competição com o primeiro plano. 

Desfocar o fundo no desenho
1) Ao desenhar o fundo não faça traços 
precisos. Use lápis macio (6B), carvão 
vegetal ou pincel seco com grafite em 
pó.

2) Se os traços ficarem muito fortes, 
limpe-os com trapo ou toalha macia.

3) Para desfocar, esfume o desenho 
com esfuminho, borracha macia, pano 
ou guardanapo macio.

Desenhos realizados com essa técnica 
devem ser envernizados logo após 
a conclusão, com verniz fixador em 
aerossol.

Fundo desfocado na pintura de 
telas 

BONDINHO DE SANTA TERESA – AST 
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33 x 44 (Paulo Jorge) 

O fundo desfocado está presente na 
maioria das pinturas de paisagens, 
quase sempre combinado com a 
perspectiva linear e atmosférica. Na 
minha obra intitulada BONDINHO 
DE SANTA TERESA, podemos notar 
o efeito de desfoque na vegetação 
atrás do veículo. Na mesma região, o 
desfoque está presente no muro, trilhos 
e poste de iluminação. Parte da árvore 
do primeiro plano, no canto superior 
direito, também está desfocada com 
o objetivo de chamar a atenção para 
a parte central do quadro, onde se 
encontra o bondinho.

A perspectiva linear é evidente nos 
trilhos e muros. Embora mantenham as 
mesmas dimensões, parecem menores 
quanto mais distantes estão. A luz 
azulada no fundo do quadro dá um 
ar frio ao cenário, exemplificando a 
perspectiva atmosférica. 

Desfocar o fundo na pintura de 
tela

1) Pinte o fundo com a cor predominante 
(mais escura, se região de sombra) e 
espere secar.

2) SOMENTE PARA TINTA À ÓLEO: 
unte toda a tela com gel médio para 
tinta à óleo (“Gel Médium Óleo Acrilex” 
ou similar). Há artistas que preferem 
usar o médio convencional (óleo de 
linhaça + terebintina).

3) Pinte os objetos que serão 
desfocados com pinceladas rápidas, 
sem detalhar. Use preferencialmente 
tinta pura ou o menos diluída possível.

4) Espanar com pincel maior, limpo, 
macio e SECO, utilizando movimentos 
cruzados até que os traços do passo 
anterior percam a definição. Alguns 
artistas preferem utilizar pincéis em 
forma de leque. Não tenha medo de 
invadir ou sobrepor os elementos de 
primeiro plano – eles serão retocados 
posteriormente. Tenha à mão um 
paninho para limpar o pincel sempre 
que necessário.

5) SOMENTE PARA TINTA ACRÍLICA: 

os passos 3 e 4 devem ser realizados 
em etapas, dividindo o espaço em 
quadrantes, já que a tinta acrílica seca 
rapidamente. O efeito é conseguido 
com tinta molhada.

Observação: Este é apenas um dos 
métodos, podendo ser complementado 
com a técnica de “EFREGAÇO” (ou 
SFREGAZZO, para os mais exigentes) 
e VELADURAS. 

Dedo, o canivete suiço
Posso usar o dedo para conseguir o 
efeito de desfoque? Se perguntar isso 
para um artista que acabou de sair da 
academia, provavelmente receberá 
um sonoro não como resposta. Mas 
como eu comecei na arte exercitando 
o empirismo, como toda criança que 
ensaia seus desenhos, o dedo era 
ferramenta principal. Até hoje utilizo 
bastante, inclusive para o efeito de 
desfoque, o que me leva a assegurar 
que é mais eficiente do que alguns 
pincéis para essa finalidade.

Certa vez fiz essa pergunta a um 
professor. Ele me respondeu, com 
ênfase:

– Não use o dedo! Use o pincel que 
está na sua mão.

Um dia cheguei ao atelier mais cedo 
e o professor estava pintando uma de 
suas obras. Observei que levava o dedo 
à tela com muita frequência, ora para 
limpar algo, ora para esfumar. Lembrei 
ao mestre a resposta que me dera 
tempos atrás. Rapidamente, retrucou:

– Meu rapaz, você não sabe o que é 
capaz de fazer um dedo bem treinado…

Eu sabia e me calei.

Referências

Montero, Hangel – La Obtencion del Color: Un 
secreto al descubierto

http://www.cozinhadapintura.com/2011/05/
tecnicas-de-pintura-em-camadas-parte.html

https://portalartes.com.br/historia/glossario-
da-arte/
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BONDINHO DE SANTA TERESA – AST 33 x 44 (Paulo Jorge)  e 
DESCANSANDO NA COLINA – Desenho a lápis e carvão sobre papel Canson A3 

(Paulo Jorge)
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Casa com 4 dormitórios 
à venda, 206 m² por R$ 

350.000- Cond. Fechado - 
Fluminense - São Pedro da 

Aldeia/RJ
ATENÇÃO INVESTIDORES. PRA 
VOCE QUE QUER COMPRAR UM 
IMÓVEL EM CONDOMÍNIO FE-
CHADO E AINDA AUFERIR AL-
GUMA RENDA COM ALUGUÉIS 
ESTE É O IMÓVEL IDEAL.
ESTE IMÓVEL POSSUI NO PISO 
SUPERIOR 2 CÔMODOS QUE 
SÃO TRANSFORMADOS EM 2 
QUARTO E SALA POSSUINDO 
BANHEIROS INDIVIDUAIS E CO-
ZINHAS.

- PISO INFERIOR. CASA COM 
SALA, 2 QUARTOS, 01 ESCRI-
TÓRIO (1 SUITE), COZINHA, BA-
NHEIRO SOCIAL, VARANDA 
GOURMET COM CHURRASQUEI-
RA E GARAGEM.

- PISO SUPERIOR: 2 CÔMODOS 
COM ACESSO EXTERNO INDE-
PENDENTE DA CASA, COMPOS-
TO POR SALA, QUARTO COM 
COZINHA, BANHEIRO, E AM-
PLA VARANDA INDIVIDUAL NA 
FRENTE E LATERAL COM ÁREA 
DE SERVIÇO.
- NÃO PERCA ESSA CHANCE, 
MARQUE UMA VISITA E VENHA 
CONFERIR

ACEITA FINANCIAMENTO BAN-
CÁRIO

Fale com nosso corretor Vander-
lei Gomes Alves

(21) 98535-3064 Telefones de 
Contato (22) 2621-1748 (22) 

98179-8325
(22) 2621-6946   

REMAX

Se você esta pensando em comprar, vender ou alugar, pode nos 
procurar. Temos uma equipe totalmente especializada e capacitada 

para te atender!
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REMAX

Se você esta pensando em comprar, vender ou alugar, pode nos 
procurar. Temos uma equipe totalmente especializada e capacitada 

para te atender!
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Possui uma área de 358,66 km² e sua população, conforme 
estimativas do IBGE de 2020, é de apróximadamente 
106.049 habitantes.

É um dos principais centros históricos e culturais, cuja 
história se entrelaça com o enredo nacional e também do 
Estado do Rio de Janeiro. Abriga monumentos de grande 
importância como a Casa da Flor, a qual recebeu o Prêmio 
Culturas Populares pela Secretaria da Identidade e da 
Diversidade Cultural/ Ministério da Cultura em 2007, e 
igrejas construídas pelos padres na fundação da aldeia, 
como a Igreja Matriz de São Pedro. Neste município, 
encontra-se a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, 
única de seu tipo no país, sede da Força Aeronaval da 
Marinha do Brasil, exercendo uma importantíssimo papel 
na defesa nacional. A Base de São Pedro abriga o Museu 
da Aviação Naval, único do seu gênero em todo o Brasil.

São Pedro 
da Aldeia

TURISMO
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