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Ter um cachorro traz 
diversos benefícios para 

a saúde
Acho que todas as pessoas já ouviram 
dizer que o “cão é o melhor amigo do 
homem”, existem diversas vantagens 
em adotar um cachorro. Além de se-
rem divertidos, inspiradores, a ciência 
prova que os animais em nossas vidas 
nos oferecem muito mais do que uma 
mera companhia. 

Entre os diversos benefícios que os 
cães e outros pets trazem para a saú-
de, cães ajudam na depressão, aliviam 
angústia e nos protegem de alergias. 
Além disso, cachorros especialmente 
treinados ajudam até a farejar o desen-
volvimento de doenças. 

É provado cientificamente, por exem-
plo, que brincar ou acariciar um ca-
chorro aumenta os níveis do hormô-
nio da felicidade e diminui os níveis de 
cortisol, responsável por sentimentos 
de estresse, levando a um melhor hu-
mor. Aliás, animais como os cachorros 
detectam mudanças no estado emo-
cional e na linguagem corporal de seus 
companheiros humanos. 

Existem infinitas vantagens de ter um 
cachorro e com certeza sempre terá 
um pet que vai te agradar, mesmo que 
ele não tenha quatro patas. 
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Rede NOVO TEMPO
Posto de Combustível

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

CIDADE

10

Aldeia 
                      Magazine



REGIÃO
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VACINAÇÃO DOS 
TRABALHADORES 
DA EDUCAÇÃO É 

AMPLIADA

  

SA
Ú

DE A Prefeitura de São Pedro da Aldeia amplia a va-
cinação contra a Covid-19 dos trabalhadores da 
Educação. Tanto os profissionais residentes no 
município quanto os que atuam na cidade po-
derão receber as doses do imunizante a partir 
da segunda-feira (7). A aplicação da vacina será 
dividida em ordem alfabética de acordo com as 
iniciais dos nomes dos cidadãos a serem imuni-
zados (confira o cronograma abaixo). A imuniza-
ção ocorrerá em três pontos da cidade, das 8h ao 
meio-dia, até o dia 11 de junho. Os demais grupos 
prioritários já inseridos continuam na campanha 
de vacinação. 
O grupo de profissionais da educação abrange os 
professores e funcionários de escolas públicas e 
privadas do ensino básico (creches, pré-escolas, 
Ensino Fundamental, Médio e EJA). No caso de 
trabalhadores do ensino profissionalizante, serão 
aceitos somente aqueles que estiverem vincula-
dos ao Ensino Médio. Os servidores da Secretaria 
Municipal de Educação também terão acesso à 
vacina. 
Os demais grupos prioritários já inseridos na cam-
panha continuam aptos a receberem a vacina. A 
imunização segue em pessoas com comorbida-
des ou com deficiência permanente acima de 18 
anos, em idosos de 60 anos ou mais, trabalha-
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dores portuários, profissionais de 
saúde atuantes e que morem no 
município e os cidadãos dentro 
do prazo para receberem a D2. 

Confira o cronograma da vacina-
ção dos profissionais da Educa-
ção:

A imunização dos profissionais 
da educação será realizada se-
guindo a ordem alfabética das 
iniciais dos nomes, conforme de-
finido abaixo:

Dias 7 e 8 de junho – da letra A 
ao I     

Dias  9 e 10 de junho – da letra J 
ao Q

Dia 11 de junho – da letra R à Z

Confira os locais de 
vacinação

O público que se encaixa na nova 
etapa da vacinação deve buscar 
um dos três pontos de imuniza-
ção no município listados abaixo, 
das 8h ao meio-dia, até a sexta-
-feira (11). 
– Escola Municipal Professora Mi-
riam Alves Guimarães, às mar-
gens da RJ-140, no bairro Flumi-
nense;
– Unidade de Saúde do bairro 
Porto do Carro, na Estrada do 
Alecrim, n° 388;

– Escola Municipal Manoel Mo-
raes da Silva, na Rua Silva Jardim, 
bairro Campo Redondo. 
A Secretaria de Saúde ressalta 
que os cidadãos aptos a recebe-
rem a segunda dose do imuni-
zante devem buscar atendimen-
to somente na E. M. Professora 
Miriam Alves Guimarães. O prazo 
para D2 da Coronavac é de 14 a 
28 dias após o recebimento da 
D1. Já para a Oxford/AstraZene-
ca, é a partir de 90 dias após o 
recebimento da primeira dose.

Confira os grupos prioritários da 
vacinação:

Profissionais da Educação
– Professores e funcionários de 
escolas públicas e privadas do 
ensino básico (creches, pré-esco-
las, Ensino Fundamental, Médio e 
EJA), que residem ou trabalhem 
no município. No caso dos pro-
fissionais do ensino profissiona-
lizante, serão aceitos somente 
aqueles que estiverem vincula-
dos ao Ensino Médio. Os servi-
dores da Secretaria Municipal de 
Educação terão acesso à vacina. 

Comorbidades
– Moradores maiores de 18 anos 
que possuam alguma doença em 
conjunto com outra;
– Pessoas com deficiência per-
manente, acima de 18 anos;
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– 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.

Trabalhadores Portuários
– Na ativa e moradores de São 
Pedro da Aldeia.

Alguns grupos de comorbidade 
podem procurar locais específi-
cos 
Além dos três pontos disponibi-
lizados para a vacinação, alguns 
grupos prioritários têm uma se-
gunda opção de local para a rea-
lização 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 quarta-
-feira (9).
Pessoas portadoras de HIV pode-
rão procurar o Departamento de 
Doenças Infectoparasitárias (DIP) 
na quinta-feira (10), de 13h30 às 
15h30, e na sexta-feira (11) de 8h 
às 15h. Não haverá prioridade de 
atendimento aos públicos men-

cionados acima nos dois pontos 
de vacinação do município.
Não haverá prioridade de atendi-
mento aos públicos mencionados 
acima nos três pontos de vacina-
ção do município.

Documentação e procedimentos 
necessários para receber a vacina

A Secretaria de Saúde destaca 
que todos os moradores devem 
apresentar documentação pes-
soal com foto, Cartão do SUS e 
comprovante de residência no-
minal no ato da vacinação. Al-
guns casos necessitam, ainda, de 
comprovantes específicos.
Caso o residente não possua 
comprovantes em seu nome, ou-
tras opções serão aceitas pelas 
equipes de triagem.

Confira abaixo as alternativas de 
documentação que podem ser 
apresentadas:

– Comprovante no nome do côn-
juge com certidão de casamento 
ou contrato de união estável;
– Comprovante de matrícula de 
filho menor de 18 anos, tanto em 
escola pública quanto particular 
do município;
– IPTU;
– Contrato de compra e venda de 
imóvel no seu nome, ou contrato 
de locação de imóvel, ou razão 
social de empresas em seu nome 
(no caso de profissionais da saú-
de e donos de negócios como clí-
nicas e consultórios);
– Original e cópia da declaração 
de terceiros, atestando a compro-
vação de residência, reconhecida 
em cartório. Atenção: A mesma 
ficará retida na unidade.
– Título de Eleitor que comprove 
residência na cidade.

Trabalhadores da 
educação:
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Documento com foto, contra-
cheque ou declaração de vínculo 
profissional confirmando que o 
profissional está na ativa;

Comprovação de 
comorbidade:

Pessoas com comorbidade, de 18 
a 30 anos, devem apresentar lau-
do médico e receita de medica-
ção;

Pessoas com comorbida-
de acima de 30 anos:

– Receita médica ou de Enfermei-
ros da Atenção Primária com ca-
rimbo e assinatura;
– Pedidos de exames ou laudos 
contendo a descrição da doença;
– Declaração médica com carim-
bo e assinatura;
– Cartão de acompanhamento da 
doença pelas Unidades Básicas 
de Saúde e Estratégia de Saúde 
da Família.

Trabalhadores portuários:
Carteira profissional confirmando 
que o profissional está na ativa, 
além de comprovante de residên-
cia no município;

Profissionais de saúde:
Comprovante atual de ativida-
de na área, considerando as di-
retrizes da Resolução nº 287, de 
8/10/98, do Conselho Regional 
de Saúde. O comprovante deve 
estar registrado em cartório. 
As diretrizes são indispensáveis 
também para os profissionais que 
atuam de forma autônoma.

Segunda dose (D2):

Comprovante de recebimento da 
primeira vacina (D1) no municí-
pio.
Todo cidadão que recebe a vaci-
na é catalogado 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;
– 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
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 ALDEIA EDITORA 
COMEMORA LANÇAMENTO 
DA ANTOLOGIA POÉTICA A 

ALDEIA DE PEDRO
Com pouco mais de 100 mil habitantes 
e 403 anos de fundação (404, quando 
você, caro leitor, estiver lendo esta obra), 
São Pedro da Aldeia é um dos principais 
centros históricos e culturais da Região 
dos Lagos. Suas ruas, construções e mo-
numentos, ainda que transformados pela 
ação do tempo, guardam memórias céle-
bres de épocas passadas e vibram parte 
da história do Brasil.
Foi para homenagear a Aldeia de Pedro, 
em seu 404º aniversário, que esta Anto-
logia Poética foi organizada. Nesta obra, 
Renato Fulgoni reúne 19 escritores e 
amantes da escrita unidos por um amor 

em comum: a cidade de São Pedro da Al-
deia. Nas próximas páginas, você vai co-
nhecer nossa querida Aldeia sob a ótica 
de moradores, vizinhos, visitantes apai-
xonados e, até mesmo, de uma criança, 
com apenas sete anos de idade. São 21 
poemas inéditos e cinco textos comple-
mentares, que retratam sentimentos sin-
gulares a respeito de uma terra que pulsa 
história, abrigando memórias e rascunhos, 
que aguardam para serem descobertos e 
compartilhados.

São artistas de nossa querida São Pedro 
da Aldeia, de Cabo Frio, Rio das Ostras, 

  

LITERATURA
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João Pessoa, na Paraíba, e Brejo da Madre 
de Deus, em Pernambuco. Os escritores 
aldeenses A Aldeia de Pedro transbordam 
em suas criações amor, orgulho e esperan-
ça. A nostalgia é o fio condutor dos poe-
mas escritos por quem visitou temporaria-
mente nossa amada cidade e nunca mais 
se esqueceu dos sentimentos que a brisa 
da Laguna Araruama e a beleza de nosso 
pôr do sol despertaram dentro de si.
É com este espírito que a Aldeia Editora 
celebra a fundação da Aldeia de Pedro e a 
homenagem, em forma de antologia, que 
irá aquecer seu coração. Deleite-se!

“É com enorme alegria e satisfação, que 
agradeço a importante colaboração e con-
fiança dos coautores na Antologia Poéti-
ca A Aldeia de Pedro. Podemos dizer, que 
a Antologia Poética A Aldeia de Pedro 
foi grandiosa e enriquecedora a todos os 
envolvidos, principalmente, aos nossos 
escritores e amantes da leitura que con-
tribuíram com textos maravilhosos”, disse 
Renato Fulgoni – Editor da Aldeia Editora.
Desta forma, parabenizamos cada um dos 

coautores, convidados e todos os profis-
sionais envolvidos, pelo tempo disponibi-
lizado e elevado empenho em prol deste 
projeto literário. A sua participação enri-
queceu a nossa Antologia. Parabenizamos, 
em especial, o nosso amigo e
artista plástico, Flávio Rangel, pela linda 
obra em nossa capa. Um artista sensacio-
nal de nossa amada São Pedro da Aldeia. 
“Agradecemos a participação especial do 
Geraldo Ferreira, historiador em São Pedro 
da Aldeia, Paulo Jorge, autor do conto Ne-
gozinho, o fabricante de sonhos, Rosan-
gela Guimarães, com a apresentação do 
Projeto Bordado Solidário, Andrea Tinoco, 
Secretária Municipal Adjunta de
Turismo de São Pedro da Aldeia, Thiago 
Marques, Secretário Municipal Adjunto de 
Cultura de São Pedro da Aldeia e a Ga-
brielly Costa, jornalista e autora do Prefá-
cio. Obrigado a todos”, destacou Renato 
Fulgoni – Editor da Aldeia Editora. 

Devido a pandemia, o lançamento oficial 
ainda não tem data definida, mas os exem-
plares já podem ser adquiridos no site da 
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Livraria da Aldeia. 

Coautores
Aline Santos (Cabo Frio)
Andréa Rezende (São Pedro da Aldeia)
Bia Fernandes (São Pedro da Aldeia)
Eloise Gomes (São Pedro da Aldeia)
Fátima de Sá Sarmento (João Pessoa, Pa-
raíba)
Fernanda Pinheiro (São Pedro da Aldeia)
Flávio Machado (Cabo Frio)
Jonnata Henrique (Brejo da Madre de 
Deus -PE)
Katrilin Paranhos (São Pedro da Aldeia)
Luciana Rugani (Cabo Frio)
Luciana Mendonça (Cabo Frio)
Maura Pontes(Rio das Ostras)
Nathália do Amaral (São Pedro da Aldeia)
Paulo Orlando (Cabo Frio)
Renato Fulgoni (São Pedro da Aldeia)
Roberto Amorim (Cabo Frio)
Rosana Andreia (Cabo Frio)
Rosemary Gomes (Cabo Frio)
Silveline Gomes (São Pedro da Aldeia)
Sophia Borges (São Pedro da Aldeia)
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 JARDIM ESPERANÇA VAI 
RECEBER NOVA FEIRA DO 

LIVRO DE CABO FRIO
Para estimular e promover o interesse pela 
leitura, a Nova Feira do Livro de Cabo Frio 
chegará ao bairro Jardim Esperança nes-
ta terça-feira (8). Localizada na praça do 
bairro, na Estrada Velha de Búzios, ela terá 
publicações a preços populares, a partir 
de R$ 2. 

Realizada pela Emergir Livros com apoio 
da Prefeitura, a feira acontecerá de segun-
da a sábado, das 8h às 20h, e aos domin-
gos, das 8h às 16h, até o dia 7 de julho.  

No local o público encontrará publicações 
dos segmentos infantil, infanto-juvenil, li-
teratura brasileira, romance, ficção, bio-
grafia, saúde, culinária, entre outros. O pa-
gamento pode ser no dinheiro e cartões 
de crédito e débito. 
A Secretaria Municipal de Cultura também 
fará parte da feira, com exposição de li-

vros de autores da cidade, realização de 
palestras, lançamentos, contação de his-
tórias, entre outras atividades. Uma sala 
de leitura também será disponibilizada. 

A Nova Feira do Livro de Cabo Frio faz 
parte do Circuito Literário da Costa do Sol. 
A ideia é levar o projeto para outros bair-
ros da cidade. Em maio ela esteve na Pra-
ça Porto Rocha, no Centro de Cabo Frio, e 
em breve passará por São Cristóvão, Praia 
do Forte e Unamar, em Tamoios. 

A Emergir está no mercado nacional de 
feiras de livros há mais de 18 anos. Recen-
temente atingiu a marca de mais de 1.700 
eventos literários realizados. A empresa 
foi a maior expositora da última Bienal do 
Livro, no Rio de Janeiro, utilizando mais 
de 600 metros quadrados do espaço físi-
co do evento.

  

CABO FRIO
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Em três (3) meses de funcionamento, a 
Secretaria da Mulher e do Idoso, através 
do Centro Especializado de Atendimento 
à Mulher (CEAM), atendeu 121 mulheres 
vítimas de violências domésticas. Deste 
total, 53 foram inseridas no programa de 
acompanhamento da secretaria.
O CEAM oferece para mulheres vítimas de 
violências doméstica e discriminação de 
gênero, uma estrutura com profissionais 
experientes e capacitados para tal acolhi-
mento. 
Importante ressaltar que a partir do mo-
mento que elas decidem buscar apoio 

do CEAM, são acolhidas por assistentes 
sociais, psicólogas, advogadas e guardas 
municipais do local, onde todas as profis-
sionais que fazem o acolhimento são mu-
lheres.
O atendimento é realizado de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Camila 
nº 04, galeria Porto Belo, em Manguinhos.
Toda mulher que se sente ameaçada, ma-
chucada, humilhada e tem seus direitos 
privados, ou se você conhece alguma mu-
lher que sofre violência doméstica, ligue 
para 180 ou peça ajuda ao CEAM.

  

BÚZIOS
 SECRETARIA DA MULHER E 
DO IDOSO REALIZOU MAIS 
DE 120 ATENDIMENTOS ÀS 

MULHERES VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DESDE A 

INAUGURAÇÃO
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SAÚDE
São Pedro da Aldeia alerta a 
população sobre os cuidados 

com o Aedes aegypti

C
o

m
 in

fo
rm

aç
õ

es
 d

a 
A

S
C

O
M

/P
M

S
PA

 F
o

to
: R

en
at

o
 F

ul
g

o
ni

CIDADE

A Prefeitura de São Pedro da Al-
deia alerta a população sobre os 
cuidados com a proliferação do 
Aedes aegypti, transmissor de 
doenças como a dengue, zika e 
chikungunya. A Vigilância Epide-
miológica do município desen-
volve ações permanentes e regu-
lares de combate ao mosquito. 
Neste ano, 26 casos de dengue 
foram notificados na cidade. A 
Secretaria de Saúde ressalta que 
a colaboração dos moradores e 
veranistas é essencial para a di-
minuição dos casos. 
Atualmente, o combate é reali-
zado em ações de UBVs (Ultra 
Baixo Volume), conhecido popu-
larmente como “fumacê, e com 
visitas dos Agentes de Combate a 
Endemias às residências. Durante 
as inspeções, os focos do inseto 
são identificados e eliminados, 
de forma mecânica ou com pro-
dutos químicos ou biológicos.
Além das ações regulares e per-
manentes, a Vigilância Epide-
miológica iniciará campanhas de 
conscientização junto aos mora-
dores, com distribuição de carta-
zes nos estabelecimentos comer-
ciais, revistas voltadas ao público 
infantil e intensificação dos mu-
tirões de combate a focos nos 
bairros.
“O objetivo é realizar um traba-

lho importante na prevenção das 
doenças provocadas pelo Aedes 
aegypti. No entanto, esse tra-
balho não pode e nem deve ser 
realizado apenas pelos agentes 
da prefeitura. A luta é árdua e re-
quer a atenção da comunidade 
aldeense neste trabalho”, desta-
cou o coordenador de Vigilância 
Ambiental, Luiz Carlos Teixeira 
Junior.

O que fazer para
 combater o Aedes?

A principal forma de combate ao 
mosquito é a eliminação dos fo-
cos onde a fêmea do mosquito 
possa depositar seus ovos. Uma 
única fêmea produz de 60 a 120 
ovos em cada ciclo reprodutivo e 
pode ter mais de três ciclos du-
rante sua vida. Assim, é muito 
mais eficiente evitar que as fê-
meas coloquem seus ovos.
O uso de inseticida deve ser evi-
tado a todo custo. Além da sua 
toxicidade inerente, existem mos-
quitos que nascem resistentes ao 
produto.
A fase larval do mosquito dura, 
em média, 10 dias, então, ações 
preventivas feitas semanalmente 
impedem o ciclo de vida do in-
seto.
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CIDADE

Cuide da sua casa ou apartamen-
to:
• Tampe os tonéis e caixas d’água;
• Mantenha as calhas sempre lim-
pas;
• Deixe garrafas sempre viradas 
com a boca para baixo;
• Mantenha lixeiras bem tampa-
das;
• Deixe ralos limpos e com apli-
cação de tela, se houver acúmulo 
de água, coloque um pouco de 
água sanitária;
• Limpe semanalmente ou preen-
cha pratos de vasos de plantas 
com areia;
• Lave com escova ou bucha e 
seque os potes de água para ani-
mais;
• Retire água acumulada na área 
de serviço, atrás da máquina de 
lavar roupa.

Nas áreas externas de casas e 
condomínios:

• Cubra e realize manutenção pe-
riódica de áreas de piscinas e de 
hidromassagem;
• Limpe ralos e canaletas exter-
nas;

• Atenção com bromélia, babosa 
e outras plantas que podem acu-
mular água;

• Deixe lonas usadas para cobrir 
objetos bem esticadas, para evi-
tar formação de poças d’água;

• Verifique instalações de salão 
de festas, banheiros e copa.

Tomando essas atitudes básicas, 
o cidadão estará protegendo sua 
família, seus vizinhos e toda a co-
munidade. O combate ao mos-
quito deve ser solidário, unindo 
esforços da pprefeitura e da co-
munidade em geral.
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CIDADE

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia 
dá início à atualização do Inventário da 
Oferta Turística do município. A inicia-
tiva, desenvolvida pela Secretaria Ad-
junta de Turismo, irá garantir um novo 
panorama do setor, com informações 
de cada segmento e dados coletados 
junto aos turistas e à população. O le-
vantamento vai reunir, ainda, o acervo 
histórico e artístico da cidade e elencar 
seus atrativos naturais e seu patrimô-
nio material e imaterial. O inventário é 
aberto à participação popular por meio 
pesquisa de opinião on-line (acesse o 
site da prefeitura). O mapeamento é 
realizado, também, pelas equipes téc-
nicas de turismólogos. O levantamento 
contará, ainda, com entrevistas on-line 

e presenciais. 

“Estamos trabalhando para que o Mu-
nicípio esteja preparado para a retoma-
da do setor no pós-pandemia, e o pla-
nejamento baseado em informações 
seguras é extremamente importante. 
Somos uma cidade com atrativos in-
críveis e contamos com excelente gas-
tronomia e meios de hospedagem com 
ótimo padrão, além das maravilhas 
pouco exploradas no Turismo Rural. 
Para um planejamento eficaz, a atua-
lização destes dados é fundamental. 
Contamos com a participação de to-
dos”, destacou a secretária de Turismo, 
Andrea Tinoco.

Prefeitura inicia 
atualização do Inventário 

da Oferta Turística de 
São Pedro da Aldeia
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Reunião aborda diretrizes do 
novo Regimento Interno da 
Casa do Artesão em reunião

A Secretaria Adjunta de Turismo reuniu 
os expositores da Casa dos Artesão de 
São Pedro da Aldeia para abordagem 
do novo Regimento Interno do espaço. 
Nesta segunda-feira (31), foi realizado o 
primeiro encontro com os profissionais 
para debater as normas de organização 
do local, medidas de biossegurança e 
estratégias de marketing em andamento. 
Localizado na Praça Hermógenes Freire 
da Costa, o centro de exposição e 
comercialização de produtos artesanais é 
considerado um dos principais produtos 
turísticos e culturais do município.

Ao todo, outros dois encontros serão 
promovidos no espaço ao longo da 
semana para diálogo e esclarecimento de 
dúvidas sobre o documento normativo. A 
divisão dos grupos visa à prevenção da 
Covid-19.  

“A Casa do Artesão de São Pedro da 
Aldeia é o maior equipamento público 
de artesanato da Baixada Litorânea, 
abrigando diversas peças belíssimas e 
muito variadas e um turismo forte precisa 
fortalecer o seu artesanato. Em doze 
anos, é a primeira vez que se publica 
um Decreto legalizando o Regimento 
Interno para estabelecer normas de 
funcionamento e utilização do espaço. 
Ouvir o artesão é fundamental para que 
este instrumento legal tenha sucesso”, 
destacou a secretária de Turismo, Andrea 

Tinoco.

O Novo Regimento Interno tem o 
objetivo de auxiliar no ordenamento 
sustentável do local, gerando bem-
estar aos permissionários e usuários. No 
documento, são estabelecidas regras de 
funcionamento, de disposição e divisões 
dos boxes expositivos, do Termos de 
Permissão de Uso (TPU) e licenciamento, 
além da instituição da Comissão de 
Avaliação de Trabalhos.
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CULTURA

A partir desta segunda-feira (1°), a 
Biblioteca Municipal de São Pedro da 
Aldeia vai ofertar um livro em troca 
de 1kg de alimento não perecível. 
A iniciativa faz parte da campanha 
“Cultura Contra a Fome”, lançada pela 
Secretaria Adjunta de Cultura com o 
objetivo de auxiliar, emergencialmente, 
os artistas e agentes culturais da 
cidade que tiveram suas atividades 
interrompidas durante a pandemia. 
Os alimentos poderão ser entregues 
no horário de funcionamento do 
espaço, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h. Responsável pelo espaço, a 
bibliotecária Valéria Delvaux conta que 
o movimento “Biblioteca Solidária” 
foi idealizado com a intenção de 
fortalecer a campanha de arrecadação 
de alimentos no município. “Estamos 
enfrentando um momento muito difícil, 
especialmente para a classe artística, 
e por isso decidimos participar desse 
projeto para reforçar esse movimento 
tão importante e que pode fazer toda 
a diferença na vida de tantas famílias 
que tiveram a sua renda afetada”, 
disse.  Para a campanha, a Biblioteca 
Municipal vai disponibilizar todas as 
peças bibliográficas do seu acervo 
proveniente de doações recebidas. “A 
Biblioteca vem recebendo doações de 
livros há cerca de três anos. É importante 
deixar claro que não retiraremos os 

BIBLIOTECA MUNICIPAL ALDEENSE 
ADERE À CAMPANHA “CULTURA 

CONTRA A FOME” E OFERECE LIVROS 
EM TROCA DE ALIMENTOS

livros do acervo municipal, apenas do 
nosso quadro de livros recebidos por 
meio de doação”, destacou Valéria. O 
acervo disponível para a campanha 
conta com exemplares variados, 
passando pela literatura brasileira, 
internacional, infantil e livros didáticos. 
A Biblioteca Municipal Professor 
Cordelino Teixeira Paulo fica localizada 
na Rua João Martins, nº 149, no Centro.  
Para obter mais informações sobre a 
campanha, a população pode enviar 
um e-mail para a Secretaria Adjunta 
de Cultura, no endereço eletrônico 
casadaculturapmspa@gmail.com, com 
o título “campanha de alimentos”, ou 
entrar em contato pelo telefone (22) 
2625-5167.

Com informações da ASCOM/PMSPA - 
Por Raíra Morena
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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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O que vale para mim, 
vale para você

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Sempre ouvi pessoas falarem a 
frase “faça o que eu falo, mas não 
faça o que eu faço” e isso é muito 
comum em nossa sociedade. Eu 
mesmo em certas ocasiões co-
meti erros. Quem nunca jogou um 
papel de bala na rua? Mas exis-
tem normas, que por questão de 
ética ou Regimento, não podem 
ser descumpridas, pois são pas-

COM A PALAVRA, O EDITOR sivas de punição. A Lei vale para 
todos! Quando eu estava cursan-
do a faculdade, um professor que 
ministrava uma aula de ética fez 
a seguinte pergunta: “O que você 
fez na sua vida, que você nunca 
publicaria em uma capa de jor-
nal?”
Os alunos pensaram por alguns 
minutos e muitos sorriram e o 
professor falou: “tudo isso que 
vocês pensaram estão fora da 
ética.” 
Ser ético e respeitar normas é 
mesmo difícil, mas temos que nos 
policiar e respeitar as leis, decre-
tos e regimentos da sociedade. 
Antes de criticar, olhe para si 
mesmo e tente respeitar a socie-
dade. 
Do operário da fábrica até o pre-
sidente da República, a Lei vale 
para todos.
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COLUNISTA

“Ser ético e 
respeitar normas 
é mesmo difícil, 
mas temos que 
nos policiar e 

respeitar as leis”
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Decorando a casa com 
cadeira Eames

Com toda a certeza as cadeiras mais 
queridas do momento são as Eames. 
Desde quando foram criadas, em 1948 
pelo casal de designers Ray e Charles 
Eames, essas cadeiras nunca perderam 
a contemporaneidade.  Simbolos de 
uma decoração moderna, sofisticada, 
funcional e confortável, as cadeiras Ea-

DECORAÇÃO

mes pode ser usada em qualquer cô-
modo da casa, sem restrições.

Atualmente é possível encontrar a ca-
deira Eames em várias cores e modelos 
estofados, com braços no estilo poltro-
na e giratória, ideal para escritórios e 
locais de estudo.
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Vistoria técnica da 
Defesa Civil de São Pedro 
da Aldeia apura causa de 

incêndio em unidade 
escolar

A Defesa Civil de São Pedro da Al-
deia realizou uma vistoria técnica na 
Escola Municipalizada Vital Brasil, na 
manhã deste sábado (29). A unidade 
escolar, localizada no bairro Ponta do 
Ambrósio, foi atingida por um incên-
dio na noite desta sexta-feira (28). A 
inspeção do local visa apurar a causa 
do fogo. O governo municipal aguar-
da o resultado dos relatórios periciais 
do Corpo de Bombeiros e da Polícia 
Civil. A área atingida foi isolada. A 
ação foi acompanhada pelo secretá-
rio de Educação, professor Elias Va-
ladão e pela diretora da escola, Iara 
Azevedo. Segundo o coordenador 
da Defesa Civil aldeense, Ricardo de 
Lima, uma nova visita irá acontecer na 
manhã da próxima segunda-feira (31) 
com um engenheiro para avaliação 
das estruturas da escola. “Ainda pela 
manhã, surgiram pequenos focos de 
incêndio que foram rapidamente con-
trolados. Estamos interditando a área 
atingida pelo fogo para evitar quais-
quer riscos à população. Neste pri-
meiro momento, já podemos identifi-
car o comprometimento da estrutura 
do prédio, com ao menos uma viga 
que está cedendo e com rachaduras. 
Solicitei a presença de um engenheiro 
na manhã de segunda-feira (31) para 
fazer a avaliação completa das estru-
turas”, relatou.

O secretário de Educação lamentou o 
ocorrido e informou que a pasta está 
acompanhando de perto todo trâmi-
te de relatórios da perícia. “Em nome 
de toda a Secretaria de Educação, la-
mento profundamente o ocorrido e 
aguardo o laudo pericial que irá apurar 
as causas do incêndio. Estou avalian-
do, também, junto à direção da escola, 
como se dará o atendimento da uni-
dade na próxima semana após análise 
das estruturas pelas equipes técnicas”, 
disse o professor Elias Valadão. 
Na noite de sexta-feira (28), a conten-
ção das chamas foi realizada pelo Cor-
po de Bombeiros, que foi acionado ao 
local por moradores. As equipes con-
taram com apoio da Defesa Civil Mu-
nicipal e da Polícia Militar. O prefeito, 
Fábio do Pastel, o secretário de Edu-
cação professor Elias Valadão, e a dire-
tora Iara Azevedo estiveram presentes. 
A escola, que era estadual, foi munici-
palizada em dezembro de 2019 e com 
a pandemia, estava atendendo cerca 
de 200 alunos do 1° ao 5° ano de forma 
remota, com atividades impressas. O 
fogo atingiu principalmente a sala de 
arquivos, a diretoria da unidade e uma 
sala multifuncional. A gestão municipal 
ressalta que lamenta profundamente o 
ocorrido e presta solidariedade a toda 
comunidade escolar.

CIDADE
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MRCred de São Pedro da 
Aldeia comemora 

aniversário de 2 anos
A MRCred de São Pedro da Aldeia vai 
comemorar os seus 2 anos, mas quem 
vai ganhar é você.
O diretor da empresa, Matheus B. De 
Miranda já tem experiência com o con-
signado há 5 anos e há 2 anos montou 
o seu próprio negócio ao lado da sua 
esposa Raquel S. Henriques. 

A empresa tem credibilidade e con-
fiança em São Pedro da Aldeia e de-
cidiu presentear todos os clientes no 
mês de junho com sorteio de um ven-

tilador e até prêmios em dinheiro.
O grande diferencial da MRCred é que 
é feito o atendimento online, caso o 
cliente não queira ir até a loja, nós fa-
zemos o agendamento para ir até a re-
sidência.
A MRCred conta com uma equipe ca-
pacitada para o melhor atendimento.

Telefone: (22)99785-1564
@MRCredSPA
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Cantor Marc 
Fernandes

é a entrevistado de 
Renato Fulgoni
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ENTREVISTA

O cantor Marc Fernandes está de vol-
ta com mais uma novidade! Dessa vez, 
abordando a relação entre pais e filhos, 
o artista lança o single e clipe “Juntos 
Aprender” com produção e coautoria 
de Rique Azevedo, renomado produ-
tor musical e compositor dos mega 
hits “Dig-Dig-Joy” e “Desperdiçou”, da 
dupla Sandy & Junior. A canção chega 
aos apps de música na sexta-feira (9).

Sempre fiel à sua filosofia clara de can-
tar músicas que vibram mensagens 
positivas, “Juntos Aprender” fala so-
bre a relação dos pais com os filhos 
e do desafio diário da criação. “Nós 
nascemos filhos e aprendemos a ser-

mos pais quando temos os nossos. É 
um single que fala da dificuldade diária 
em sermos e darmos bons exemplos e 
ensinamentos, para que nosso legado 
contribua com algo bom para a huma-
nidade”, revela Marc. O cantor também 
diz que o convívio intenso durante a 
quarentena com Miguel e Cecília, suas 
crias de apenas cinco e dois anos de 
idade, serviu de inspiração para o novo 
single. “Sempre tive um convívio inten-
so com meus filhos, mas com a quaren-
tena ficou maior ainda. Vê-los crescen-
do de perto foi a inspiração necessária 
para fazer esta música que significa 
tanto para mim”.
Com influências que flutuam entre 

COM COMPOSITOR DE SANDY 
& JUNIOR, MARC FERNANDES 
FALA DE AMOR PATERNAL EM 

NOVO SINGLE
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Tiago Iorc e The Script, a canção foi 
composta remotamente pelo cantor 
em coautoria de Rique Azevedo, que 
também é responsável por trabalhos 
de nomes como Sophia Abrahão e Cla-
ra Valverde. Juntos Aprender é a se-
gunda novidade do cantor no ano que 
conta com a produção e coautoria do 
renomado produtor. “Nem a pandemia 
conseguiu para nosso ritmo de traba-
lho. Já até havia dito que poder estar 
ao lado de um dos maiores produtores 
e compositores do país, reacendeu a 
chama que estava quase apagada. Na 
verdade, não só reacendeu como colo-
cou gasolina. A cada dia é um apren-
dizado novo e a vontade de espalhar 
boas mensagens pelo mundo aumenta 
ainda mais. Recentemente, eles estive-
ram juntos em “Perto do Mar”, primeiro 
single de Marc, que já está disponível 
em todos os apps de música.
Dono dos hits atemporais como “Di-
g-Dig-Joy” e “Desperdiçou” da dupla 
Sandy & Junior, e coautor do single 
ao lado do cantor, Rique Azevedo se 
diz muito feliz em trabalhar com Marc 
Fernandes e conta que procurou tra-
zer sonoridades mais orgânicas para 
a nova música de trabalho do cantor. 
“Marc é um artista extremamente sen-
sível e com uma musicalidade incrível. 

Priorizamos muito a coisa orgânica na 
produção. Trabalhando com bateria 
tocada, bastante violão, um pouco de 
guitarra e deixamos tudo bem orgâni-
co. Tudo fluiu muito naturalmente e a 
gente priorizou a essência da canção. 
Estou muito feliz e satisfeito com o re-
sultado e ainda mais feliz em ter parti-
cipado deste processo junto com ele”, 
revela.

O clipe chegando!
A direção do videoclipe ficou por con-
ta de Thomas Henne e Pedro Burger-
brau, responsáveis pelos vídeos “Nosso 
Nó(s), da cantora Sandy e “Positivida-
de”, parceria entre o ex-líder do Asa 
de Águia, Durval Lelys e Davi Cartaxo. 
O novo registro audiovisual chega ao 
Youtube no dia 13 de abril, terça-feira.

Preparando-se para o lançamento de 
seu primeiro EP solo, que contará com 
cinco faixas e produção do multiplati-
nado Rique Azevedo, Marc Fernandes 
é natural do Rio de Janeiro e dono de 
músicas que vibram o amor. O trabalho, 
que está sendo lançado gradualmente, 
deve chegar aos apps de música ainda 
neste semestre.

A inspiração para compor a música “Juntos Aprender” 
veio do convívio com seus filhos durante esse período 
de pandemia. Quais ensinamentos você acha que a hu-
manidade deve aprender nesta pandemia?

Acredito que aprendemos a valorizar cada minuto que podemos 
ficar próximos de quem amamos, e a ter paciência quando não é 
possível. Viver todos os dias intensamente e curtir até as coisas 
mais simples torna nossos dias mais especiais. Além disso, devemos 
respeitar todas as formas de amor, pois não importa se é algo pa-
drão ou não, o que importa é compartilhar esse sentimento com 
quem te faz feliz.

Confira a entrevista do jornalista Renato Fulgoni com o 
cantor Marc Fernandes 
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Sua filosofia clara de cantar músicas que vibram mensa-
gens positivas ficou bem clara na bela canção “Juntos 
Aprender”. Quais os outros ritmos que você gosta de 
cantar?

Eu sou um artista Pop, que flutua entre vertentes como Pop/Rock, 
MPB, Reggae e outros estilos. Gosto de explorar e buscar por novas 
sonoridades, também.

Fale um pouco mais dessa parceria com  Rique Aze-
vedo. Já temos trabalhos para o futuro? 

Essa parceria está sendo incrível. Ele é um cara que exala amor pelo 
que faz, isso nos contagia. Toda experiência que ele tem em cada 
etapa da preparação de uma canção é algo inspirador. Com isso, 
tivemos trabalho para escolher, na pré-produção, as cinco primeiras 
músicas que iriamos gravar em estúdio. Então, já temos um álbum 
completo! Embora já estejamos repletos de músicas, ele sempre me 
diz “Nunca pare de compor”. Cada composição pode ser melhor 
que a anterior. Vem muita coisa boa por aí!
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PEQUENOS EMPRESÁRIOS DO 
AGRONEGÓCIO ECONOMIZAM ATÉ 

90% COM ENERGIA APÓS 
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS
O mercado de energia solar tem cres-
cido exponencialmente nos últimos 
anos. Segundo levantamento da Asso-
ciação Brasileira de Energia Solar Fo-
tovoltaica (Absolar), o Brasil já ultra-
passou a marca de 6 gigawatts (GW) 
de potência operacional da fonte so-
lar fotovoltaica em usinas de grande 
porte e pequenos e médios sistemas 
instalados em telhados, fachadas e ter-
renos. Desde 2012, o segmento já mo-
vimentou R$ 31 bilhões em novos in-
vestimentos privados no Brasil, tendo 
gerado mais de 180 mil empregos acu-
mulados. Neste cenário, o agronegócio 
tem ganhado força, com instalações de 
sistemas de geração de energia foto-
voltaica para reduzir custos e ampliar a 
eficiência energética em propriedades 
rurais de todo o país.

Para Teodorico Domingos Marcon, que 
reside no município de Xavantina, em 
Santa Catarina, o sistema de geração 
de energia solar representou uma eco-
nomia de 75% em custos com energia. 
O empresário, que tem 140 hectares 
de terra para a criação dos bubalinos 
e pequenas plantações de feijão, mi-
lho e sorgo para pastagem, conta que 

a energia solar mantém a ordenha das 
búfalas. Contratado pela Engetrom de 
Xaxim, credenciada da Renovigi -- em-
presa líder na fabricação de sistemas 
fotovoltaicos no Brasil --, o sistema 
conta com 14 módulos e potência para 
geração de até 500 kWh, instalados no 
telhado do galpão para potencializar a 
capacitação da energia solar. O inves-
timento inicial foi R$ R$ 17 mil. O agri-
cultor Amaray da Silva, proprietário da 
Chácara Três Irmãs, em Lucas do Rio 
Verde, Mato Grosso, também apostou 
na energia solar para reduzir custos 
com agricultura familiar. “Nossa conta 
de luz estava vindo muito alta, espe-
cialmente nas épocas em que precisa-
va irrigar a plantação. Ouvi falar sobre 
as vantagens e que poderia ter no meu 
negócio mesmo sendo pequeno, então 
quis saber mais. Participei de uma reu-
nião na cidade e no mesmo dia solici-
te uma proposta”, conta. A produção, 
que chega a cerca de quatro toneladas 
de alimentos por mês, conta com o 
cultivo de verduras e hortaliças, limão, 
maracujá, pimenta de cheiro, jiló e pi-
mentão verde nos quatro hectares de 
terra. A distribuição é parcelada e con-
templa vendedores ambulantes, super-
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mercados, a Cooperativa Cooperriso e 
escolas cadastradas no Programa Na-
cional de Alimentação Escolar (PNAE), 
que recebem produtos da agricultura 
familiar. Antônio Federico, diretor co-
mercial da Renovigi, explica que os 
sistemas de energia solar estão mais 
acessíveis aos pequenos produtores 
e podem representar uma economia 
significativa no custo com energia. “É 
importante frisarmos que o investi-
mento inicial não é tão alto quanto se 
imagina. Além disso, a compensação é 
significativa, pois o custo com energia 
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pode diminuir em até 90%. As fontes 
renováveis, especialmente a solar, es-
tão adquirindo papel estratégico em 
pequenas negócios e são uma solu-
ção acessível em termos financeiros, 
uma vez que a aquisição de um sis-
tema pode ser efetuada de diferentes 
formas como, por exemplo, através de 
financiamento”, afirma. “Outro aspec-
to importante a ser considerado é que 
a energia solar é limpa e infinitamente 
renovável, não representando impacto 
ao meio ambiente”, completa.
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COLUNISTA

SÃO PEDRO TERRA 
ENCANTADA!

São Pedro Terra amada
Lugar de gente feliz!

Todos que por aqui passam
Nunca esquecem de querer bis.
Se soubéssemos como é história 

de verdade
Antigas lembranças de grandes 

memórias
Nunca deixa de encantar.
Nós a cidade de Colônia,

Padre até quem não tem raiz...
Parabéns Terra amada 

meramente feliz!

Aline Santos, Escritora, Pe-
dagoga, Palestrante cultural e 
membro da Academia de letras 
e artes de Cabo frio, Autora de 
livros como O transtorno do défi-
cit de atenção com hiperativida-
de, 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

Cláudia Fernanda,
Presidente da Amigas da 
Mama em São Pedro da 

Aldeia, é a entrevistada de 
Renato Fulgoni
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Um sonho que durou 8 anos se concre-
tizou, neste sábado dia 29 de maio de 
2021, com a inauguração da nova sede 
da Amigas da Mama em São Pedro 
da Aldeia. Foi uma noite muito emo-
cionante com toda a Diretoria Gestão 
2021 a 2023 e algumas assistidas e 
voluntárias da Instituição. Contamos 
também com a presença da Funda-
dora das Amigas da Mama da Região 
Joelma Fidalgo. 
“Somos gratas a todos os Sócios man-
tenedores parceiros que nos ajudam 
manter esse sonho”, destacou Cláudia 
Fernanda Dias, presidente da Amigas 

da Mama de São Pedro da Aldeia. 
A casa tem um espaço amplo e a Ami-
gas da Mama vai oferecer melhor co-
modidade as assistidas.
A noite contou com a presença da nos-
sa parceira, Cláudia Amorim, Vice-pre-
sidente da Aciaspa e nossa Contadora, 
representando todos os nossos demais 
parceiros contribuintes.
Tivemos também, a Débora represen-
tante da nossa parceria da Pharmácia 
& Cia (Farmácia de manipulação) e 
Dra. Josiane Borges, Farmacêutica Clí-
nica, nossa sócia mantenedora que foi 
homenageada por durante 4 anos nos 

AMIGAS DA MAMA DE SÃO 
PEDRO DA ALDEIA 

INAUGURARAM NOVA SEDE 

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

O trabalho voluntário realizado pelas Amigas da 
Mama é sensacional. Como esse trabalho pode im-
pactar a vida das Assistidas?

Procuramos trazer para elas o outro lado da doença, proporcio-
nando qualidade de vida, levantando a auto estima, dando um 
suporte emocional não só para as Assistidas mas para a família. 
Ter um olhar de esperança e fé.

proporcionar um espaço para a insti-
tuição.
Na cerimônia, foi realizado um minuto 
de silêncio e aplausos para Sra. Licia 
Lobo Seibould, pois com muito amor 
e carinho acolheu nesta casa a Rose 
Terto que é paciente oncológica e a 

fundadora dessa instituição AMASPA, 
pelo 1 ano de seu falecimento, pois a 
casa pertencia a ela e a Sr. Max Pinhei-
ro Seibould (morreu de câncer de pul-
mão) e hoje a casa pertence a Sra. An-
dréa Seibould Serrina(filha).
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As Amigas da Mama realizam diversas ações e que 
estão prejudicadas pela pandemia. Como a Diretoria 
está trabalhando para essas ações não pararem?

Proporcionamos muitas atividades como a remada em par-
ceria com AldeiaVa’a, ginástica nas Academias popula-
res do município, atendimento de fisioterapia oncológi-
ca entre outros e nesse momento de pandemia estamos 
com a Remada e a ginástica retornando aos poucos, as-
sim como o atendimento com a Fisioterapeuta oncologica. 
Nossos plantões na sede estavam bem restrito. Optamos por 
atendimentos pelo whatsapp e reuniões online

ENTREVISTA
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Eu já participei de diversos eventos das Amigas da 
Mama e vi a garra que essas mulheres têm. Como 
você avalia esse momento em que estamos vivendo 
e que muitas pessoas estão passando por depres-
são? 

Momento difícil em meio essa pandemia  conciliar o apoio  de 
amor, afeto, abraços de longe realmente é o que mais tem nós 
deixado tristes, mas nos reeinventamos e estamos oferecendo 
palestras com profissionais de diversas áreas em salas online.  
Mês de abril tivemos a convidada Psicanalista Tânia Hott  e a 
Psicóloga Cecília Ferreira  que trouxeram temas motivacionais 
e emocionais para nossas Assistidas.
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Um dos peixes de água doce que 
eu gosto bastante. O Acará-Ban-
deira é conhecido popularmente 
como Acará-de-Véu, Acará-Fan-
tasma, Acará-Fumaça, Acará-
-Negro, Buvuari, Buxuari e Pira-
quenanã. Seu nome científi co é 
Pterophyllum scalare.
O Acará-Bandeira pode ser en-
contrados nos rios Amazonas, 
Tapajós, Negro e Orinoco. Ele 
habita as águas calmas dos rios, 
repleta de vegetação. Sendo um 
peixe omnívoro, alimentando-se 
de larvas de mosquito, crustá-
ceos pequenos, peixes e vege-
tais.

Na sua reprodução, antes da de-
sova, o casal de Acará-Bandeira 
limpa o local escolhido para a de-
sova, que pode ser pedras ou até 
mesmo folhas, onde a fêmea irá 
depositar seus ovos. É o macho 
que cuida dos fi lhotes.

Esse peixe pode alcançar os 18 
centímetros de comprimento. É 
uma espécie que apresenta di-
morfi smo sexual. A fêmea pos-
sui oviduto à mostra e o ventre 
volumoso. O comportamento do 
Acará-Bandeira é muito pacífi -
co, o que o torna o preferido dos 
aquariófi los.

PET

Acará-Bandeira
Por Renato Fulgoni
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COMO FORTALECER 
AS BACTÉRIAS DO 

BEM NAS CRIANÇAS

Estamos no outono-inverno e as 
urgências começam a ficar lota-
das com as doenças respirató-
rias. Mas como podemos ajudar 
a potencializar o sistema imuno-
lógico dos nossos filhos? 
 
As bactérias boas do organis-
mo das crianças tem papel de 
reconhecer, destruir ou inativar 

as bactérias ruins que entram no 
corpo. Hoje separei algumas di-
cas de como dar um up na imu-
nidade dos mais novinhos para 
mantê-los ainda mais fortes! 
 
* Amamentação é uma das ma-
neiras mais naturais que for-
talece as defesas do bebê; 
* Manter a vacinação do seu 
filho em dia é fundamenta; 
* Alimentação saudável com 
alimentos ricos em fibras; 
*  As brincadeiras ao ar livre tam-
bém auxiliam e muito pois as crian-
ças adquirem as bactérias boas em 
contato também com a natureza; 
* Menos antibióticos mais imuni-
dade. Seu uso indiscriminado des-
regula a ação das bactérias boas; 
* Atividades físicas regulares re-
forçam a saúde como um todo; 
* Assim, seus filhos se manterão 
protegidos e fortalecidos! 

Mostre esse artigo para os papais 
que precisam dessas dicas! 

 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

Rodrigo 
Codesso,   

é o entrevistado de 
Marcello Lyca no 
Palco do Groove
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Quando tomou a decisão de sair da maior Metrópole 
do Brasil para vir morar na Península mais famosa do 
Mundo? 

Em 2005, quando terminei o Bacharelado em Canto Popular, 
senti necessidade de novos rumos, e achei em Búzios um lugar 
que reuniu natureza e novas possibilidades de trabalho. 
E desde 2007 fixei morada nesse balneário, que apesar dos 
problemas, é um dos mais lindos do mundo.

Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 

Sol de Búzios, a escolha de 
Rodrigo Codesso!

Cantor e Compositor Paulista escolhe um dos destinos Turísticos 
mais visitados para se radicar e seguir sua talentosa carreira musical!

Apreciar as belezas naturais de Búzios é uma tare-
fa para lá de maravilhosa, mas, você em algum mo-
mento enfrentou dificuldades para conquistar seu 
espaço profissional no balneário?

Assim como a maioria que recomeça a vida em outra cidade, 
tive que ter paciência para ir me inserindo no circuito. Nos pri-
meiros dias eu tocava na rua, depois que a fiscalização passava, 
e logo conheci outros músicos, que ao conhecerem meu tra-
balho, me incentivaram e me apresentaram à outras pessoas. 
E assim comecei a tocar em bares e restaurantes da cidade. E 
em seguida fui chamado para dar aulas na escola Villa-Lobos, 
onde continuo a atuar desde então. Mas sinto que em Búzios é 
assim: ou a cidade te abraça e tudo conspira para você ficar, ou 
a cidade te repele. No meu caso fui abraçado.
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O que foi determinante para que você tomasse a de-
cisão de ingressar na carreira de cantor e composi-
tor? 

Por curiosidade, Codesso é seu sobrenome ou so-
brenome Artístico?

O meu sobrenome é com “Ç”, Codeço. Mas resolvi adotar os 
“SS”, para garantir que soe como se fala seja por onde for, e por 
saber que codesso é o fruto da codesseira, árvore que tinha a 
madeira usada pra fazer móveis antigos e instrumentos musi-
cais. Daí o Codesso.

Eu não ter passado na faculdade de Zootecnia, e sim na facul-
dade de Música, pois afirmou aquilo que sempre fui.

Como é o seu processo de Composição?

Não tenho uma regra, é bem diverso. Tem vezes que começo a 
tocar improvisando melodias, harmonizando ou não, e às vezes 
surge uma ideia legal que começo a lapidar, desenvolver, ex-
pandir. Às vezes faço a música, depois a letra. Posso pedir para 
um parceiro fazer a letra. Às vezes faço letra e música juntas. Há 
ocasiões em que contribuo com ideias em músicas de amigos e 
acabo entrando na parceria. Enfim, acontece de várias formas. 
Às vezes finalizo a música em minutos, e outras vezes demora 
até anos para concluir.
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Quais artistas te traz referências para suas compo-
sições?

Não caberiam aqui…. são tantos, além de minha esposa, a Kalu 
Coelho, pra citar alguns de rock e rock progressivo (Pink Floyd, 
Led Zeppelin, Jethro Tull, Gentle Giant, Jimi Hendrix, ...), Jazz 
(Pat Metheny, Bob McFerrin, Herbie Hancock, Miles David, Ella 
Fitzgerald, Chet Baker, Charlie Parker, Jonh Scofield, ...), Bossa 
Nova (Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes, Johnny 
Alf, ...), MPB ( Milton Nascimento, Toninho Horta e todo o pes-
soal do Clube da Esquina, Gil, Caetano, João Bosco, Filó Ma-
chado, Moska, Elomar, Xangai, …)  forró (Jackson do Pandeiro 
e Gonzagão, …), chorinho (Pixinguinha, Waldir Azevedo, Jacob 
do Bandolim), pop, Samba (Paulinho da Viola), instrumental 
(Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, André Mehmari,...), sam-
barock (Jorge Ben, Trio Mocotó, …)

61

Aldeia 
                      Magazine



Fale dos seus Álbuns (13 Lunas) e (Canto Singelo).

Quando integrou e quais as experiências como pro-
fessor de música na Escola Villa-Lobos núcleo Tom 
Jobim, em Búzios?

Como você consegue conciliar sua carreira de Músi-
co, Professor e Luthier?

13 Lunas foi lançado em 2019, com músicas autorais, numa ex-
periência de produção sem pressa, durante 10 anos, experimen-
tando e aprendendo sobre gravação, edição, mixagem, masteri-
zação e pós-produção, num exercício de autossuficiência. Todo 
esse aprendizado facilitou a realização do segundo álbum, Can-
to Singelo, também autoral e autossuficiente, que vai ser lan-
çado em julho 2021, e outros projetos que também estão em 
andamento.

Estou lá desde 2009 como professor de Canto Popular, mas 
também dou aulas de Teoria Musical, Coral, e desenvolvo alguns 
projetos paralelos.
Por lá passam muitos universos musicais diferentes, leciono 
para alunos de idades e até culturas diferentes, e isso possibilita 
uma troca muito rica, onde aprendo tanto quanto ensino.

Para mim essas coisas andam juntas, estão atreladas umas às 
outras, e eu me deixo fluir dentro disso. O mais difícil é conciliar 
isso tudo com a carreira de pai, marido e dono de casa, rsrs.
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Desde 2020 quando essa Pandemia Desgraçou o 
Mundo você continuou a compor? Conseguia En-
saiar? Continuou a Produzir? 

Durante a pandemia eu acabei não compondo propriamente, 
mas produzi projetos que estavam na gaveta, como o meu novo 
álbum Canto Singelo. Aprendi a editar vídeos, que virou uma 
forma de ensaio, pois assim fixamos ideias, com os vídeos que 
tenho produzido com o Coração Mineiro Trio, do qual faço par-
te junto à Kalu Coelho e Robertinho Silva, com as músicas do 
Clube da Esquina, e que virou o projeto de um show com esse 
repertório.

Ainda em se tratando de Pandemia e em dúvida so-
bre o retorno do Entretenimento, o que você está 
preparando para seu Público? Pode revelar? 

Além do novo álbum Canto Singelo, há a vontade de lançar 
também o álbum do Coração Mineiro Trio. E em breve pretendo 
lançar um trabalho com standards de jazz.

Desde já queria te agradecer pela oportunidade da Entrevista, dei-
xe todas as suas redes sociais e plataformas de música para o Pú-
blico!

Eu que agradeço a oportunidade, um abração para todos!!!
@rodrigocodesso no Instagram

Canal Rodrigo Codesso no YouTube
Para quem quiser conhecer meu trabalho de Luthier de instrumentos musicais 

reciclados, vá também no YouTube, no meu canal Reciclados Amplificados.
 Sigam também @palcodogroove no Instagram, Facebook, Spotify e se Inscre-
vam no Canal do Youtube Palco do Groove e marque nossa #PalcodoGroove 
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Ronan Paes,
Artista Plástico de Duas 

Barras, é o 
entrevistado de Renato 

Fulgoni

64

Aldeia 
                      Magazine



ENTREVISTA

Ronan Paes mora em Duas Barras, in-
terior RJ, artista plástico autodidata, 
tem 34 anos, e já teve o trabalho pu-
blicado em três jornais, no SF NOTÍ-
CIAS DE SÃO FIDÉLIS que publicou 
duas matérias uma em 2020 e outra 
em 2021, no SÃO JOSÉ NEWS DE SÃO 
JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e no 
JORNAL DA REGIÃO.
Pinto em telas, madeiras, azulejos, pi-

sos, paredes e outros materiais diver-
sos! Trabalha por encomendas e cria 
obras de vários temas e estilos diferen-
tes. Ronan Paes pinta retratos, paisa-
gens rurais, marinha, marina, natureza 
morta, animais, veículos, arte sacra, ci-
dades e seus pontos turísticos, surrea-
lismo, 3d, realismo, hiperealismo, estilo 
clássico e contemporâneo.

ARTISTA PLÁSTICO 
AUTODIDATA É DESTAQUE EM 

DUAS BARRAS
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Quando você descobriu seu talento para a pintura?

Descobri esse dom divino em 2016

Qual o estilo artístico é mais difícil de ser retratado?

O estilo mais difícil é a pintura de retratos,  por mais que você 
faça igual, existem pessoas que não se aceitam, é extremamen-
te complicado, mas eu sempre tento fazer o meu melhor res-
peitando muito meus clientes.

Você já participou de alguma exposição com seus 
quadros?

Tenho várias pinturas expostas no restaurante off Rio no Centro 
de Duas Barras,  mas nunca tive o prazer de participar de uma 
vernissage em um grande centro , mas esse dia ainda vai che-
gar, a pandemia atrapalhou muito alguns planos, mas vamos 
seguir em frente com fé.

ENTREVISTA
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Como você se sente ao olhar uma de suas obras ex-
posta e qual o artista plástico que te inspira?

Uma obra exposta é o que todo artista quer...é um troféu para 
ele e o artista que mais me inspira é o italiano Caravaggio, ar-
tista plático do século XV, até a história de vida dele  é algo que 
me chama muito atenção,  e a técnica que ele utilizava é a mais 
complexa do meio artístico que tratava-se da sombra e da luz  
total nas suas obras!

CASA DE 
CULTURA DE
 ITAGUAÍ-RJ

CONVENTO 
DE CABO 
FRIO- RJ

ENTREVISTA
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No próximo sábado (05), a Prefeitu-
ra de Búzios, através da Secretaria do 
Ambiente, Pesca e Urbanismo, promo-
verá limpeza na Praia de Manguinhos 
em comemoração ao Dia do Meio Am-
biente. A ação ocorrerá nas proximida-
des do Píer, das 9h às 12h. Com apoio 
da Equipe de Canoa Havaiana, Asso-
ciação dos Pescadores, Guarda Muni-
cipal Ambiental, Guardas Vidas e do 
Núcleo de Educação Ambiental da Ba-
cia de Campos (NEA-BC). Seguindo a 
programação da semana do Meio Am-
biente, no domingo (06), ocorrerá a 

limpeza e plantio de mudas no Mangue 
das Pedras, das 9h às 12h, com apoio 
da Guarda Municipal, Guarda Vidas, 
equipe Boitatá de Búzios e do Núcleo 
de Educação Ambiental da Bacia de 
Campos (NEA-BC). Na segunda-feira 
(07), será a vez das Praias do Forno e 
da Azeda receberem a ação de limpe-
za e plantio de mudas, com a partici-
pação da Guarda Municipal Ambiental, 
Rotary Club. Na Praia do Forno será 
pela manhã, das 9h às 12h. Já na Aze-
da, a ação ocorrerá das 13h às 16h. 

BÚZIOS 
REGIÃO

PREFEITURA FAZ LIMPEZA E 
PLANTIO DE MUDAS EM VÁRIAS 
PRAIAS EM COMEMORAÇÃO À 
SEMANA DO MEIO AMBIENTE
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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PREFEITO 
VANTOIL MARTINS 

RECEBE NOVO 
PRESIDENTE DA 

PROLAGOS 
Com objetivo de manter a parce-
ria entre Concessionária de Água 
e Esgoto Prolagos e Prefeitura de 
Iguaba Grande, além de melhorar 
os serviços prestados na cidade, 
na manhã de ontem (1) o prefei-
to Vantoil Martins recebeu o novo 
presidente da Prolagos, Pedro 
Freitas, e o responsável pela res-
ponsabilidade social da empresa, 
Ricardo Azevedo.

Na ocasião, foi debatido sobre 
a possibilidade da ampliação do 
cinturão na margem da laguna, 
investimentos para expansão 
de rede encanada nos bairros 
Vila Nova e Igarapiapunha, Além 
disso, foi solicitado estudos de 
viabilidade na Estrada do Sal 
– Parque dos Desejos, onde fi-
cará localizado a Zona Especial 
de Negócios e também a apre-
sentação de projetos sociais que 

IGUABA
GRANDE

REGIÃO

72

Aldeia 
                      Magazine



REGIÃO

serão oferecidos pela empre-
sa, atendendendo a população 
iguabense. O novo presidente da 
Prolagos afirmou que o objeti-
vo da reunião era se apresentar 
formalmente ao prefeito. “Além 

disso, a reunião foi para entender 
quais são as principais demandas 
do município e discutir uma me-
lhor forma de atendê-las”, expli-
cou Pedro Freitas.

O OBJETIVO 
DA REUNIÃO FOI A 

AMPLIAÇÃO DO 
CINTURÃO DA LAGUNA

 E AUMENTO DE OFERTA 
DA REDE ENCANADA EM 

ALGUNS BAIRROS
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5 DE JUNHO  
DIA MUNDIAL DO 
MEIO AMBIENTE

Data que merece 
destaque no calendário 

mundial

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.

Esta data tem como objetivo principal 
chamar a atenção para os problemas 
ambientais, para a importância da pre-
servação dos recursos naturais e dos 
impactos negativos da ação do ho-
mem sobre ele.
É importantíssimo salientar que se 
nada for feito, o consumo exagerado 
dos recursos e a perda constante da 
biodiversidade poderão alterar consi-
deravelmente o modo como vivemos, 
comprometendo, nossa própria sobre-
vivência.
Como um ser vivo e representante da 

“Arvorecer” e se 
conectar com a terra
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natureza sinalizo a urgência da neces-
sidade de conscientização da popula-
ção sobre a importância do uso cor-
reto e moderado dos nossos recursos 
naturais.
Quase sempre fazemos reclamações 
de que não existem políticas públicas 
suficientes para a proteção do meio 
ambiente. Entretanto, nos esquecemos 
de fazer uma avaliação minuciosa dos 
nossos atos. Quantos minutos você de-
mora no banho? Você faz uso da água 
das chuvas? Quantos eletrodomésti-
cos você usa ao mesmo tempo? Faz 
uso de alimentos produzidos por em-
presas que se preocupam com o meio 
ambiente? O seu consumo é conscien-
te? Você descarta todos os seus lixos 
preocupando-se com a coleta seletiva? 
Usa diariamente o carro? Apesar de 
parecerem atitudes simples, a grande 
maioria das pessoas não se preocupa 
com esses detalhes e, consequente-
mente, contribui para a degradação do 
meio ambiente.
As dicas já estão aí e você pode ajudar 
a natureza com pequenas atitudes.
Logo, para conseguirmos mudar o 

quadro atual é fundamental que cada 
um faça a sua parte e que todos rei-
vindiquem o cumprimento das leis am-
bientais. Todos devemos assumir uma 
postura de responsabilidade ambien-
tal. Faço o convite para cuidarmos da 
natureza e juntos arvorecer!
Aproveito também para compartilhar 
com vocês que no Dia Mundial do Meio 
Ambiente deste ano foi inaugurada a 
nova sede do Parque Natural Municipal 
do Mico-Leão-Dourado, no Centro Hí-
pico, no distrito de Tamoios, em Cabo 
Frio, na Região dos Lagos (RJ), que 
teve como objetivo preservar e de-
fender uma das últimas áreas com re-
manescentes florestais da Mata Atlân-
tica. O local abrigará sedes do poder 
público municipal como a fiscalização 
ambiental, Guarda Civil Municipal, a 
Unidade de Policiamento Ambiental 
(Upam) e outros serviços. 
Participaram da cerimônia o atual pre-
feito José Bonifácio que fez a abertura 
com a placa de inauguração entalhada 
em madeira com a figura de um mico-
-leão-dourado, a Vice-Prefeita de Cabo 
Frio, Magdala Furtado, o Secretário de 

75

Aldeia 
                      Magazine



Meio Ambiente e Saneamento, Juarez 
Lopes, o vereador líder da base do go-
verno na Câmara Municipal, Davi Sou-
za, a Deputada Estadual Marta Rocha 
e o Diretor financeiro da Alerj, Janio 
Mendes. 
A solenidade contou com a visita ao vi-
veiro de mudas nativas, apresentação 
de vídeos, plantio simbólico de mudas 
e caminhada pela trilha ecológica.

Atitudes como esta é que reforçam 
meus ideais e a certeza de que o mun-
do ainda tem solução. Vamos preser-
var no micro para que a presença do 
macro se faça presente na natureza e 
preencha o espaço de nossas verdes 
esperanças. 
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O PECADO POR DETRÁS DA 
FALTA DE PERDÃO 

Se ouve muito atualmente a seguinte 
frase “Quem perdoa é Deus, eu não”, e 
realmente não somos capazes de per-
doar. Mas ao mesmo tempo em que 
essa frase tem sentido, ela não pode 
ser tomada como motivo para não 
buscarmos nEle a disposição do ato 
de perdoar.
O perdão não é um sentimento, é uma 
escolha, uma decisão. Tomar uma de-
cisão significa ser capaz de deliberar 
com coragem qualquer espécie de re-
solução sobre determinado assunto.
O ato de perdoar na Bíblia é citado de 
diferentes formas, dentre essas exis-
te o termo “nassah” que em hebraico 
significa “levar embora”. Esse termo é 
usado para expressar que todo peca-
do já foi retirado, carregado, logo, fi-
cou no passado.
Cristo na cruz revelou esse comporta-
mento tão difícil de se exercer, Ele to-
mou uma decisão de perdoar, retirar, 
livrar do pecado aqueles que creem 
nEle como salvador. Mas o que isso 
teria a ver com o ser humano ter que 
perdoar àqueles que os ofendeu ou 
machucou? 
Além de prosseguirmos em ser seme-

Por Gabrielle A. Moreira 
Engenheira ambiental

COLUNISTA

lhantes a Cristo, em Mateus 6:14-15 diz 
que seremos perdoados por Deus se 
decidirmos perdoar. Sim! Essa condi-
ção é real. “Se, porém, não perdoardes 
aos homens as suas ofensas, TAMBÉM 
vosso Pai vos não perdoará as vossas 
ofensas”. 
O ato de perdoar, sendo essa uma 
ação determinada unicamente capaci-
tada por Deus nos mostra que somos 
filhos capazes no Pai de quebrar nosso 
próprio orgulho/ego e dessa maneira 
abandonar aquilo que nos foi causado 
de mal. 
A decisão de perdoar não é algo agra-
dável e não é fácil, mas olhando para 
cruz, entendendo que o ser humano 
não foi capaz de se salvar, e que pre-
cisou o próprio Deus em forma de 
homem se doar, se entregar, sem ter 
errado uma única vez, pelo contrário, 
santo em sua plenitude, entenderemos 
as motivações de Deus nos revelar a 
atitude de perdão.
Ao perdoar seu próximo você expe-
rimentará em pequena porção o que 
Cristo foi o único capaz em sua essên-
cia a fazer. Sendo Ele a exceção, não 
somos capazes de produzir em nós 
mesmos essa verdade.  A partir do mo-
mento que decido perdoar, livro meu 
coração do peso de depositar em al-
guém a mágoa que somente eu estou 
sentindo. 
Ao invés de nos dedicarmos fortemen-
te ao que já foi, devemos olhar com le-
veza àquilo que nos libertou na cruz. 
Nos desprendermos de nosso egoísmo 
é o primeiro passo certeiro para co-
meçar a perdoar. Pois se formos olhar 
para o pecado por detrás do pecado 
de não perdoar vamos enxergar toda 
a sujeira do nosso coração. Muitas das 
vezes não perdoo porque acredito que 
eu não merecia tal ofensa pois sou 
bom demais, até mesmo porque acho 
que me devem alguma coisa, ou por 
simplesmente me achar melhor do que 
a outra pessoa, ou porque sou viciado 
em me fazer de vítima, me sinto frágil.
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Todos esses motivos citados acima são 
pecados por detrás do pecado, que 
nos influenciam a não decidir perdoar 
aquele que nos ofendeu. Não sou me-
lhor do que ninguém, logo, devo per-
doar; não sou bom demais, logo nin-
guém me deve nada; devo fazer pelos 
outros sem esperar em troca; sou for-
te, não sou vítima. Esses são os pensa-
mentos que devemos construir sobre 
nós mesmos, afinal Deus nos afirma 
que não somos capazes em nós mes-
mos, mas somos fortes e capacitados 
nEle. 
A graça que nos foi dada por meio de 
Cristo nos revela que o perdão não 
está associado a esperar que a pessoa 
reconheça seus erros, e sim que Cristo 
basta, e sempre bastará, e meu cora-
ção deve estar focado em fazer Suas 
vontades, seguir Suas ordenanças e 
cumprir Seus mandamentos. Não são 
atitudes confortáveis de início, mas 

são atitudes que farão o Espírito Santo 
ocupar o lugar que é só dEle. Que não 
nos idolatremos, pois a glória só per-
tence a um. 
E, por fim, quero lhes lembrar de Es-
tevão que ao ser apedrejado rogou ao 
Pai: “Senhor, não lhes imputes este pe-
cado” em Atos 7:60, sendo um homem 
comum ele foi capaz de compreender 
que nada podia ele fazer para que os 
corações daqueles que o apedrejavam 
mudasse, e ainda sim, pediu miseri-
córdia por aquelas vidas, rogando que 
aquele pecado não fosse contabilizado 
para Deus. 
Parece impossível ser como Estevão, 
porém, essa atitude só foi possível 
porque ele estava cheio do Espírito de 
Deus: “Mas ele, estando cheio do Espí-
rito Santo, fixando os olhos no céu, viu 
a glória de Deus, e Jesus, que estava à 
direita de Deus” Atos 7:55. Procure-o e 
acharás.

79

Aldeia 
                      Magazine



UM INVERNO EM NOVA YORK: 
FILME TOCANTE!

Resolvi falar desse filme já que hoje 
está bem frio. Estava na sala mexendo 
no celular e minha irmã Jéssica estava 
assistindo um filme na Netflix. Olhava 
de soslaio algumas partes e me inte-
ressei. Foi um papel novo em que vi a 
atriz Zoe Kazan. A maioria dos filmes 
que tinha assistido com ela, a mes-
ma interpretava filmes de comédia 
em que era meio doidinha, excêntrica.  
Nesse filme ela é uma mãe de dois meni-
nos que foge do marido abusivo. O ma-
rido dela é policial e tem privilégios em 
informações. O lado bom que vi é que 
aqui no Brasil as polícias são descen-
tralizadas, nem sempre uma polícia de 
um estado tem informações de outro. 
O drama mostra a fuga deles e a di-
ficuldade de se abrigarem no inverno 
em Nova York. Mostra a luta dos mora-
dores de rua. É bem triste. Aqui já é di-
fícil, imagina se nevasse! Embora tenha 
uma quantidade razoável de abrigos lá 
em NY, não é um lugar muito seguro. 
O filme ensina sobre solidariedade, 
empatia, se colocar no lugar do ou-
tro. Um grupo de pessoas sem abri-
go e outras que simplesmente tinham 
problemas diferentes e queriam aju-
dar se unem. O amor é a maior for-
ça. Assista e me diga o que achou! 

Disponível na Netflix.
 
Já assistiu? O que achou do filme? 

Comenta aqui no site Notícias de São 
Pedro da Aldeia. 

Filme disponível na Netflix.

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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O que você faz? Muitas vezes quando 
estou em uma roda de conversas com 
outros empreendedores, em meio ao 
diálogo natural, quando me perguntam 
o que eu faço, eu respondo que ajudo 
negócios a lucrarem mais, transforman-
do as suas ideias e projetos em ativos 
de propriedade intelectual. A resposta 
normalmente é: Bacana, mas, o que é 
propriedade intelectual mesmo? 

Este é um questionamento comum, 
quando fechamos os nossos olhos e 
pensamos na palavra propriedade, o 
que nos vem à cabeça em primeiro 
plano são casas, apartamentos, carros, 
motos e outras coisas neste sentido. O 
fato é que a lei atribui valor de proprie-
dade também a um outro conjunto de 
bens, tais, como marcas, patentes, soft-
wares, desenhos industriais, músicas, 
filmes por exemplo. Agora, não se sin-
ta mal por isto, pois, esta situação não 
é uma particularidade de um ou outro 
indivíduo, é a regra geral, para tanto 
basta avaliar que existem estudantes 
de direito que se formam sem ter tido 
qualquer contato com este tema.
A propriedade intelectual enquanto 
ramo do direito, tem a missão de prote-
ger a criação do nosso intelecto, ofere-
cendo uma titularidade ao seu criador, 

NEGÓCIOS

para que este possa ter as vantagens 
financeiras destas obras originárias da 
inteligência e criação.
Ou seja, se inventei algo novo e inédi-
to, se apresentei para algo já existente 
uma melhoria funcional no seu uso ou 
em sua fabricação, se criei uma mar-
ca, criei um aplicativo novo para smar-
tphones, se fiz um filme, ou ainda criei 
uma melodia fantástica para o piano, 
dentre outras. Invariavelmente, são to-
dos bens passíveis de serem protegi-
dos e mais ainda, se convertem em ga-
nho financeiro para aquele o criou.

Podemos classificar a propriedade in-
telectual da seguinte forma:

1 - direito autoral, 
2 - propriedade industrial
3 - proteção sui generis.

O direito autoral por exemplo vai resu-
midamente tratar do direito de autor, 
programa de computador e direitos 
conexos. Já a propriedade industrial 
envolve temas como patentes, dese-
nho industrial, marcas, indicação geo-
gráfica, concorrência desleal e segre-
do de negócio. Por fim e não menos 
importante, a proteção sui generis 
dialoga sobre a proteção de cultiva-
res, topografia de circuitos integrados, 
patrimônio genético e conhecimentos 
tradicionais.
O que eu posso dizer com toda a se-
gurança, é que se faz impossível falar 
de negócios, sem falar de propriedade 
intelectual, são inseparáveis. Pouco 

LEGAL O QUE VOCÊ FAZ, 
MAS, O QUE É MESMO A 
PROPRIEDADE 
INTELECTUAL?
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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

a pouco a cultura de gestão da pro-
priedade intelectual no ambiente de 
negócios vai se consolidando, apesar 
de mesmo nos dias de hoje estarmos 
longe de um cenário ideal. 
Para ficar simples o seu entendimen-
to, faça uma análise simples e observe 
como atualmente as marcas se comu-
nicam com os seus clientes pelas redes 
sociais. Comprove pelas suas próprias 
redes sociais, todos os dias uma mar-
ca nova, por combinações de algum 
algoritmo, vem até você para mostrar 
do que ela é capaz para te atender e 
melhorar a sua vida. Assim, as marcas 
estão cada vez mais evidentes, sendo 
um verdadeiro suicídio empresarial 
não protege-la, sob o risco de perdê-la 
em algum momento.
Logo, aquele game que você desenvol-
veu pode ter um registro de titularida-
de para você, o que abrirá portas em 
um cenário de negócios com outros 
players do ramo. 

A proteção da propriedade intelectual 
atraí para o seu titular, segurança ju-
rídica em relação aquele bem e opor-
tunidades de monetização através de 

licenciamentos, cessões apenas para 
citar.

Concluindo, existem muitas oportuni-
dades no mundo da propriedade inte-
lectual e eu espero que elas tenham se 
aproximado mais de você após termi-
nar a leitura deste texto.

Terminou e mesmo assim está com 
muitas dúvidas? Conte comigo.
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   Pregação sobre perseverança 
 

Atos 2.42 “E perseveravam na 
doutrina dos apóstolos e na co-
munhão, no partir do pão e nas 

orações.” 
 

Introdução: O ser humano tem 
muita dificuldade em perseverar. 
Precisamos aprender a ser per-
severantes. E isso só se aprende 
na prática de aprender a vencer 

obstáculos. 
 

PERSEVERANÇA 

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU
COLUNISTA

Neste estudo vamos comparar 
a perseverança com uma pe-

dra (pela durabilidade e porque 
muitas vezes uma pedra é um 
obstáculo que desafia a perse-

verança). 
 

Você tem perseverado na Igreja? 
Vamos comparar a Igreja a um 
tripé onde consegue se susten-
tar sobre uma pedra e em am-

bientes hostis: 
1- Perseverança na DOUTRINA  
Efésios 4.14 “para que não mais 
sejamos como meninos, agita-
dos de um lado para outro e 

levados ao redor por todo vento 
de doutrina, pela artimanha dos 
homens, pela astúcia com que 

induzem ao erro.” 
 

Uma igreja bem doutrinada na 
Palavra de Deus e em seus pró-
prios costumes é firme e supor-
ta as pedras da vida. Doutrinar 
a Igreja é um trabalho difícil e 

árduo que muitos não suportam, 
mas precisa ser feito. Igrejas 
bem doutrinadas têm menos 

divisões e tensões entre as pes-
soas. 

 
Persevere na Doutrina! 

 
2- Perseverança na COMUNHÃO  
Filipenses 2.2 “completai a mi-
nha alegria, de modo que pen-
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seis a mesma coisa, tenhais o 
mesmo amor, sejais unidos de 

alma, tendo o mesmo sentimen-
to.”

Uma igreja é perseverante quan-
do há unidade entre o povo e 

um sustenta o outro nas dificul-
dades (Efésios 4.1-6). Quando há 
um ambiente de amizade e sim-
patia as pessoas se sentem bem. 

 
Quando o texto de Atos 2.42 

fala do ‘partir do pão’ refere-se 
à Santa Ceia como símbolo da 
comunhão segundo I Coríntios 
10.16 “Porventura o cálice de 

bênção, que abençoamos, não é 
a comunhão do sangue de Cris-
to? O pão que partimos, não é, 

porventura, a comunhão do cor-
po de Cristo?”. 

 
Persevere na Comunhão! 

 
  
 

3- Perseverança na ORAÇÃO 
Romanos 12.12 “regozijai-vos na 
esperança, sede pacientes na 

tribulação, na oração, perseve-
rantes;” 

 
  
 

A experiência da Igreja nas ora-
ções proporciona milagres e 

bênçãos que sustentam a fé com 
alegria. Para perseverar é preci-

so orar. Quando a Igreja ora con-
segue superar as barreiras pelo 

poder da fé. 
 

Persevere na Oração! 
 

Persevere na sua Igreja?
 

CONCLUSÃO
 

Muitos cristãos não conseguem 
perseverar em suas igrejas dian-
te do trânsito religioso e prefe-
rem trocar de igreja do que mu-

dar sua vida. 
 

Precisamos aprender a ser per-
severantes na lutas e nas alegrias 
para servir a Deus de um modo 

agradável. 
 

Seja um cristão perseverante
 

Pr W Rodrigues
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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

A INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL E AS 

CONTRIBUIÇÕES PARA 
A ADVOCACIA 4.0

COLUNISTA
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A globalização tomou uma proporção 
brusca mediante a pandemia do CO-
VID-19, onde nitidamente vemos diver-
sos profissionais das mais vastas áreas 
estão tendo que atualizar-se para ade-
rir (enquadrar-se) às novas práticas e 
utilização dos meios tecnológicos ao 
seu labor. Nós, operadores do Direi-
to, a título de exemplo, tivemos que 
nos submeter às audiências remotas, 
de acordo com os protocolos de se-
gurança e orientações recomendados 
pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e do Ministério da Saúde. Ob-
viamente, o Direito não deve deixar de 
assistir e assegurar àqueles que tive-
ram seus direitos lesionados ou amea-
çados, ainda que, durante a pandemia. 
Houve aglomerados casos em que tra-
balhadores tiveram seus direitos lesio-
nados por parte de seus empregado-
res por conta do período pandêmico. 
 
Dado os fatos expostos no parágra-
fo anterior, destaco que, o objetivo 
que busco evidenciar é que, o uso 
dos meios tecnológicos estão cada 
vez mais presentes em nossas vidas 
e requer que os profissionais este-
jam no mínimo aptos para o manu-
seio de tais ferramentas para enqua-
drar-se no novo normal segundo as 
atualizações mercadológicas e mun-
diais da chamada quarta dimensão. 
 
A nomenclatura Advocacia 4.0 con-
siste em um profissional atualiza-
do adepto à nova realidade digital 
e aplicação da inteligência artificial 
mediante a tramitação e movimenta-
ção processualista, exige-se cada vez 
mais que o operador do Direito esteja 
preparado para atuar no mercado ju-
rídico com as devidas inovações tec-
nológicas. Anteriormente, o advoga-
do lidava com mais burocracia para 
realizar seus atos processuais, era ne-
cessário o comparecimento dele ou 
do estágio ao Fórum para protocolar 
processo, movimentá-los, peticionar, 

COLUNISTA

até mesmo tirar fotos ou escanear. 
 
Hoje, temos a praticidade de realizar os 
devidos atos através do escritório ou 
até mesmo de sua própria residência, 
por exemplo: acessar o Diário Oficial 
e retirar o que lhe convém, como seu 
nome/citação ou afins, hoje, através 
de e-mails ou informativos recebemos 
isso e muito mais na palma de nossas 
mãos com apenas um simples ‘click’, 
anteriormente não, era necessário rea-
lizar o manuseio até encontrar aquilo 
no qual se procura e deslocar-se de co-
marca em comarca quando necessário. 
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A partir dessas inovações dentro do 
Direito, nasce o que chamamos de Es-
tagiário 4.0, que além de ter um bom 
currículo acadêmico e profissional, se-
ria uma espécie estagiário “inteligen-
te” faz tudo e atualizadíssimo, onde 
espera-se que este tenha aptidões 
para o mundo jurídico e além dele. 
Seja um bom orador, prático, detentor 
de maestria para fazer uma boa peti-
ção, contestação, recurso, competente 
frente às tecnologias digitais e merca-
dológicas, tenha um bom networking, 
expertise dentro da seara da advoca-
cia, saiba comunicar-se bem, tenha es-
pírito de empreendedor, aptidão para 
o trabalho em equipe e resolução de 
problemas. Além do seu conhecimento 
(obviamente) exige-se que o Estagiá-
rio 4.0 seja um eterno estudante mui-
to bom no que faz, porque fazer por 
fazer já têm vários atuando no merca-
do, que por sinal encontra-se satura-
do. Além de estar saturado, o merca-
do de trabalho urge por profissionais 

que não somente sejam generalistas, 
mas sim especialistas, esse é o dife-
rencial dentre os mais de milhões de 
bacharéis em Direito. A Nova Era é 
digital e, os profissionais que não se 
submeterem a tal atualização tornara-
-se ultrapassado, possivelmente subs-
tituído por àquele ou àqueles que es-
tão mais aptos à inteligência artificial.  
 
Por fim, cabe enfatizar que, a inexpe-
riência é latente para os estagiários, 
contudo, vale destacar que, o processo 
de maturação do estagiário dá-se com 
o tempo, por isso, não devemos pre-
cipitar-se e projetar-se no progresso 
alheio, cada um tem o seu tempo de 
maturação, somente através da prática 
(e com os anos) para nos aperfeiçoar. 
Convenhamos, seria hipocrisia dizer 
que, ao concluir a graduação o então 
advogado já está preparado para exer-
cer a advocacia, sabemos que não é 
assim, porém não é impossível atingir-
mos nossos objetivos profissionais.

COLUNISTA
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Wagner Muniz

Graduando em Direito 

(Universidade Estácio de Sá 

— RJ), Estagiário da Justiça 

Federal (TRF-2, SJRJ), 

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.
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 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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ROSANA ANDRÉIA
PROFESSORA, ESCRITORA, 

ARTISTA PLÁSTICA E CONTA-
DORA DE HISTÓRIAS.

ACADÊMICA DA ALEART, ACL 
E ALACAF

Todo dia o sol nasce. Todo dia o céu 
clareia de um azul mais especial que 
o outro. E nós? Estamos maturando, 
amadurecendo, indo de encontro a 
pessoas, de encontro a  nossos textos 
diários. De nossas histórias... Um dia, 
sem querer percebemos que muitas 
vezes nos debatemos por causas 
que não valem a pena. Nós temos o 
hábito de  melindrar com aquilo que 
nos incomoda. Todavia, nasce um 
determinado dia, o sol está lá, de novo. 
E nesse momento, que é como um 
clarão em nossa mente, percebemos 
que nos debatemos atoa. Que a vida é 
mais que melindres e discussões. Que 
seria fácil optar pelo que é bom, justo, 
honesto, carinhoso, gentil , solidário, 
no que diz respeito a convivência  
com o  outro. Mas para nós, simples 
mortais e falíveis, não é tão fácil. Pelo 
contrário. Somos lagartas maturando 
para ser uma belíssima e plena 
borboleta. Algumas de nós, seres 
viajantes e voadores, acabamos com 
um defeito em alguma parte das asas. 
Temos sempre uma certa imperfeição 
que nos acompanha. E assim, vem o 
dia. O dia em que não mais estamos 
agoniados, mas tranquilos, que não 
mais preocupados com o futuro, 
porque estamos mais atentos ao 
presente. Que coisas materiais são 
bobagens que nos acostumamos a ter. 
 Estamos voando de galho em galho, 
experimentando a vida e o valor dela . 
Difícil numa Pandemia. Não é impossível. 
É um estado de alma a maturidade. É 
uma sensação dolorida, e calma, de 
que as asas estão prontas para um voo 
mais alto, seguro e de que ele é só seu.  

PALAVRAS DE 
SOL PARA  SERES 

ALADOS

COLUNISTA
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O que é nosso, é nosso.  Voar 
é muito importante, viver cada 
experiência do voo com sabedoria, 
nem sempre . Somos seres em  
profundo processo de maturação. 
Depende do nosso olhar, do nosso 

COLUNISTA
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sentimento mais intenso diante da vida. 
Preparado (a) para voar?

É necessário voar.

Abra as asas e voe. 
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Olá, queridos leitores! 
 

Hoje venho compartilhar com 
vocês o poema que fiz para 

compor a antologia “A Aldeia de 
Pedro”, organizada por nosso 

querido editor, Renato Fulgoni. 
Essa antologia foi lançada em 
comemoração ao mês de ani-

versário da cidade de São Pedro 
da Aldeia, e eu tive muita ale-

gria em participar com este meu 
poema: 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”
COLUNISTA

 
SÃO PEDRO DA ALDEIA 

 

São Pedro, o pescador 

Da aldeia, o padroeiro se tornou 

E com belezas a adornou. 

Disse Pedro: 

“O espelho d’água mais belo 

A entrada da aldeia será.  

Os moinhos de vento a girar, 

Alegrias a espalhar. 

Lá na frente, a estação 

E um trem a vaguear. 

Ali, a Casa da Flor 

Em cacos, reflete o amor. 

Na praça, a igreja a chamar 

Os corações a orar. 

A todos, devo me apresentar: 

Sou Pedro, o pescador 

Pesco almas para o Senhor. 

Da aldeia sou mentor, 

Terra de esplendor. 

Sou São Pedro, da Aldeia”.
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Em um dia desses, por acaso 
estava olhando a lista dos hits 
que estão fazendo mais sucesso 

e tocando nas rádios. Interessante 
é que, do sertanejo ao funk o tema 
é sempre muito recorrente, muito 
comum. Alguns até fogem do assunto 
um pouco, mas são raros. Na maioria 
dos casos é sobre uma relação intensa 
e conturbada com alguém muito 

Ilton Santos

SAUDADE DA 
LETRA

COLUNISTA

sensual ou promíscuo. Embora o ritmo 
seja sempre contagiante ou dançante. 
 
   Me lembrei do tempo em que os 
autores se esforçavam um pouquinho 
mais para abordar temas mais 
interessantes e variados. Mesmo 
quando eram severamente censurados. 
Também entendo as tendências do 
mercado. É uma questão de procura 
e oferta. É o que mais se consome. 
Mas é sempre bom voltar um pouco 
no tempo e ouvir Aldir Blanc e João 
Bosco , através da voz de Elis Regina, 
falar sobre o choro de Marias e Clarices, 
que perderam seus ante-queridos para 
o regime ditatorial da época, com  “O 
bêbado e o equilibrista”.Ou de Gal costa 
interpretando uma mulher interesseira 
em “Folhetim”. De Roberto Carlos 
homenageando Caetano Veloso em 
pleno exílio político em “Debaixo dos 
caracóis dos seus cabelos”. De Martinho 
da Vila descrevendo com detalhes a 
saga de um universitário pobre em uma 
Faculdade particular, já em 1964, com 
o seu “O pequeno burguês”. Ou do 
próprio Chico criticando severamente, 
porém sutilmente o governo  dos 
generais com “Quem te viu, quem te 
vê”. E tantos outros que não dá pra 
enumerar. Em um tempo em que era 
proibido falar de muitas coisas , era 
o que mais se falava, exigindo assim 
muito mais da mente criativa dos 
autores para ocultar dos governos e 
afins, suas mensagens. Enquanto hoje, 
se pode falar de praticamente tudo, é 
exatamente o que menos se faz. Talvez 
porque o povo não queira ouvir.

 “Me lembrei do 
tempo em que 
os autores se 

esforçavam um 
pouquinho mais 

para abordar temas 
mais interessantes e 

variados."
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MEIO AMBIENTE

Um dos trechos da Faixa Marginal de 
Proteção (FMP) da Lagoa de Ararua-
ma recebeu, neste sábado (5), o plan-
tio de árvores nativas da região. A 
ação é uma parceria entre o município, 
por meio das secretarias de Meio Am-
biente e de Educação com a Prolagos, 
concessionária de águas e esgoto. As 
mudas foram plantadas por profes-
sores da rede de ensino municipal na 
orla do Centro, próximo à Praia da Te-
resa. A revegetação da área é uma das 
iniciativas desenvolvidas pelo municí-
pio em celebração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente. 

A ação teve o número de participantes 
reduzido, respeitando todos os proto-
colos e medidas de prevenção à dis-
seminação da Covid-19 estabelecidas 
pelo município por meio do decreto 
em vigor (Decreto nº 109).

Posteriormente, com o retorno das 
aulas, será relançada a gincana “De 
olho no óleo”, uma parceria de suces-
so com a Concessionária Prolagos, 
que visa educar crianças e familiares 
sobre os danos que o descarte in-
correto do óleo utilizado na culinária 
causa na rede de esgoto, como o en-
tupimento dos canos e a atração de 
pragas que podem causar doenças. A 
unidade que arrecadar mais litros de 
óleo, ao fim do período estabelecido, 
será a campeã da gincana. 

A coordenadora de Educação Pre-
ventiva do município, Maria Regina 
da Silveira Rosa, ressaltou a relevân-
cia de manter em dia campanhas de 
conscientização sobre a preservação 
do ecossistema. “Trabalhar sustenta-

bilidade e a preservação do meio am-
biente é de fundamental importância. 
Precisamos nos sensibilizar e conscien-
tizar a sociedade. Neste momento, in-
felizmente, não tivemos a presença de 
nossos alunos na primeira ação, mas 
estaremos trabalhando com eles essa 
valorização. Meio ambiente é vida. Va-
mos preservar”, afirmou a coordena-
dora.

O que é uma Faixa Marginal de 
Proteção? 

De acordo com o Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea), Faixas Marginais 
de Proteção (FMP) são faixas de ter-
ra às margens de rios, lagos, lagoas 
e reservatórios d’água, necessárias à 
proteção, defesa, conservação e ope-
ração de sistemas fluviais e lacustres. 
A vegetação presente nesses trechos 
apresenta em sua composição espé-
cies típicas, que fazem a manutenção 
do microclima e da qualidade da água.

AÇÃO CONJUNTA INICIA 
REVEGETAÇÃO DE TRECHO NA FAIXA 
MARGINAL DA LAGOA DE ARARUAMA
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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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Todo empreendimento quando é 
formado, sua função é gerar receita, 
e isso é levado a sério e passado para 
todos os colaboradores. Seja para 
o varejo ou prestador de serviço, a 
ordem é vender, vender e vender.

Conquistar um cliente é fácil, manter 
e reter que é a tarefa mais complexa. 
A maioria dos empreendedores 
comerciais desconhece  os hábitos 
de consumo e comportamentos dos 
seus clientes e não fazem idéia de 
que a forma de organização da loja 
influencia diretamente na receita de 
vendas.

Já observou o percurso que o cliente 
faz dentro do seu estabelecimento? 
Embora seja claro que nem todos 
os consumidores são iguais, já foi 
percebido que muitos percorrem 
a loja no sentido anti-horário,  
evitam corredores estreitos e nem 
sempre percebem os produtos em 
promoção na entrada.

Há vários tipos de layout (esquema 
de organização), loja com balcão, 
layout de trajeto obrigatório, 
layout em grade, layout em 
estrela, layout livre. Baseado no 
esquema de organização do seu 
empreendimento há várias formas 
de explorar melhor o consumo de 
produtos e conseqüentemente 
ampliar as vendas. Produtos 
colocados na altura dos olhos 
do consumidor tendem a vender 
significativamente melhor do que 

Como o cliente procura o 
produto na prateleira?

CIDADE

os produtos colocados em outras 
alturas nas prateleiras, recebem 
35% mais atenção porque o cliente 
tende a examinar a prateleira na 
horizontal até encontrar o que 
procura para depois analisar 
na vertical e optar por tipo ou 
marca específica. Essa forma de 
organização funciona até mesmo 
na sua geladeira. Especialistas 
em nutrição sugerem colocar os 
alimentos saudáveis na altura dos 
olhos para que chame atenção 
toda vez que abrir a geladeira 
e a pessoa não perca o foco da 
dieta. Mas voltando a falar de loja, 
organize os produtos semelhantes 
em blocos verticais, assim vai 
facilitar o modo de busca do 
seu cliente. A altura do toque, 
localizado aproximadamente a 
cintura do consumidor também é 
uma zona desejável para colocar 
itens de margem expressiva. 

Explore os locais que tem potencial 
para induzir as compras por impulso, 
pontas de gôndolas, entradas e 
saídas de corredores, área de espera 
em frente aos caixas, próximos 
do SAC (serviço de atendimento 
ao cliente). Incentive a equipe  a 
vender produtos complementares, 
como conseqüência agrega valor a 
venda, deixa o cliente satisfeito e 
aumenta o ticket médio.

Cada segmento tem sua 
peculiaridade, portanto antes de 
qualquer mudança observe como 
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE

os consumidores se movimentam 
no interior da loja. Esses padrões 
quando identificados desenvolvem 
diferenciais ao negócio, além de 
aumentar a satisfação do cliente e 
consequentemente, a rentabilidade 
da loja, algo que deve estar 
diretamente relacionado.
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Eu adoro andar de bicicleta na Praia do Balneário. 
Vizinha da Praia da Tereza, o local é ponto de partida 
das minhas voltas de bike com minha esposa. Quando 
estamos com disposição, saímos de carro com as 
bicicletas no bagageiro e paramos na Praia do Balneário, 
aí é só pedalar até a Praia da Pitória, no bairro Porto da 
Aldeia.

 

Praia
A Praia do Balneário é uma daquelas praias que você se 
encanta ao chegar, ao longo sua de extensão de pouco 
mais de 1 Km, entre Amendoeiras e Casuarinas, a praia 
reserva lindíssimas paisagens, com gramados, areia com 
conchas, águas calmas e um pôr-do-sol deslumbrante. 
Com diversos quiosques, os visitantes podem aproveitar 
o dia com sua família degustando petiscos e uma bebida 
bem gelada. 

Gastronomia
A Praia do Balneário tem diversos quiosques ao longo 
sua de extensão. O local é ideal para passr o dia todo 
com a família.

PRAIA DO 
BALNEÁRIO 

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
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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.

Estamos vivendo no tempo das paixões. 
Assim como ela, sabemos que tudo 
anda tendo um curto tempo de duração. 
Terá, um começo, um meio e um fim. 
Só que neste mundo de hoje, esse fim 
chega bem mais rápido. Estamos na 
era da tecnologia! Da reciclagem! Do 
descartável! Não está bom? Joga fora 
e compra outro. 

Às vezes nem precisa estar quebrado 
ou dando algum problema para 
não querermos mais. Basta termos 
curiosidade por outra coisa e num 
piscar de olhos ou apenas num click, 
mudamos para “algo melhor “. 

As opções são tantas, que antes 
para ver um filme esperávamos 
ansiosamente para lançar no cinema. 
Depois ficou mais fácil, ele saía do 
cinema e podíamos ir até a locadora 
para escolher o filme do final de 
semana. Tinha uma coisa, assistindo ou 
não àquele filme, pagaríamos por ele do 
mesmo jeito. Por isso, encontrávamos 
sempre um tempo especial para ver 
aquele filme e não ter que devolvê-lo 
sem assistir e deixar nossa curiosidade 
para a próxima vez que conseguir 
alugá-lo novamente. Depois ficou 
ainda mais fácil,  escolhemos o filme do 
nosso próprio sofá. Mas será que está 
mesmo mais fácil? Vejo tanta gente 

VIVER,
PENSAR, 
POETIZAR.

COLUNISTA

 Ó Mundo 
Descartável 

 Luciana
 Mendonça
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reclamando da mesma coisa: diante de 
tantas opções, perdemos mais tempo 
escolhendo do que assistindo o filme. 
Curioso né? Já aconteceu comigo, 
por diversas vezes, ficar passando, 
passando e escolhendo e quando me 
dei conta as horas também passaram 
e não dava mais para ver o filme que 
eu não sei se queria. Curiosamente 
também já ouvi pessoas relatando, 
como também já me aconteceu, de 
depois de ter visto o filme escolhido 
ainda bater uma frustração pensando 
se o outro seria melhor. Seria?

Escolhendo um celular para comprar, 
é o mesmo problema. Perde-se um 
grande tempo fazendo pesquisa de 
preços, pesquisa de desempenho do 
aparelho, o que faz mais coisa, o que 
melhor irá te atender. Em três meses no 
máximo você percebe que sua escolha 
foi frustada pelo lançamento que 
chegou, bem melhor que o seu e quase 
o mesmo valor. Pronto, você já não quer 
mais o seu celular “ultrapassado”.

O mesmo acontece com aplicativos de 
namoro, são tantas opções que como 
iremos saber quem dali será nosso par 
ideal? E quando encontrar alguém legal 
mas pensar: poxa essa pessoa é legal, 
será que tem outras tão legais e com 
mais qualidades? Será que eu poderia 
ter escolhido melhor? E o primeiro 
problema desse novo relacionamento 
passa a ser a desculpa número um para 
acabar com ele em definitivo e procurar 
por “outro melhor”.

Antigamente era motivo de orgulho 
herdar o conjunto de baixelas que foi 
da sua avó, juntamente com o livro 
de receitas. Na casa de nossos pais 
ainda podíamos sentar no mesmo sofá 
de quando éramos crianças, ainda 
possuíam a mesma geladeira, era como 
voltar no tempo e se sentir em casa 
novamente!

Hoje não, tudo vai pro lixo!

O sofá, a geladeira, os pais, os filhos!

O cachorro e também o marido. 

COLUNISTA

Tudo sendo descartado para um fundo 
de reciclagem emocional. 

Arquivo deletado.

Não está a seu contento? Simples, 
joga fora e arruma outro. E pessoas 
também estão sendo descartadas para 
esse arquivo morto.

E esta é a grande ironia da história, pois 
é justamente por ter tantas opções que 
o ser humano se torna tão sozinho. 

São estas opções que estaríam nos 
transportando para este vazio?

Acho que a palavra-chave desse texto 
seria o inconformismo.

Apesar dessa modernidade toda, 
ainda me surpreende ver o ser humano 
e os animais sendo tão facilmente 
descartados e substituídos. 

Joga fora aqui, pega outro ali. 
Acontece com marido, esposa, filhos 
do casamento anterior, cães de grande 
porte que foram lindos filhotes, cães 
vira-latas, pessoas em idade avançada, 
profissionais da geração anterior... todos 
sendo perfeitamente substituídos e 
ninguém faz mais falta para ninguém! 
Já estamos programando um jeito de 
substituir nosso planeta, vejam só! Se 
tudo der errado, aparecer um vírus 
mortal, as camadas de gelo polar 
derreterem, a temperatura subir, o ar 
ficar mais poluído, teríamos um planeta 
novinho todo planejado à nossa espera!

E com isso pergunto:

Será que o ser humano sabe 

mesmo fazer boas escolhas?
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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

Que tal apagar definitivamente 
esse hábito da sua vida? 

. 
Talvez você não saiba, mas 
o tabagismo é reconhecido 
como uma doença crônica 
e tem relação direta com 

aproximadamente 50 
enfermidades.. 

A boa notícia é que a 
abstinência (essa vontade 

louca para acender o próximo) 
quando se decide parar de 

fumar passa rápido, uma média 
de duas a quatro semanas.. 
Todo mundo sai ganhando 
longe do cigarro... você sua 

família e o seu bolso.. 
Te proponho uma experiência 
desafiadora com o exercício 

terapêutico. 
A fisioterapia respiratória vai te 
ajuda com mais fôlego, melhora 
no desempenho sexual e mais 

disposição para o lazer. 
Chegou sua hora de respirar 

sem se intoxicar.

 
.. 

ATENÇÃO  
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

DIA MUNDIAL SEM 
TABACO

OLHA ESSA DICA!
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Na infância durante férias de verão 
tinha a companha dos personagens do 
Sítio do Pica Pau Amarelo, Peter Pan 
e As histórias da mitologia grega, os 
livros embalavam esses dias. A sorte 
de ter uma professora como vizinha 
de minha avó. Entre livros o verão 
passava, intervalado pelo futebol de 
rua, os concursos de pipa. 

 Os tempos de leitura na 
infância criaram um hábito mantido 
a décadas, e quando volto no tempo, 
para dias mais remotos, recordo que 
praticamente fui alfabetizado através 
da leitura, meu avô tinha uma banca de 
jornais, e o acompanhava nas jornadas 
de trabalho, e curiosamente lembro 
de praticamente devorar tudo que 
chegava as minhas mãos, podia ser os 
jornais do dia, revista em quadrinhos, 
revistas esportivas (na memória tenho 
a lembrança de reportagens inteiras 
de velhos ídolos do futebol) 

 Em casa não havia muitos livros 
talvez três ou quatro, contando com a 
Bíblia, livro que também passei a ler nas 
férias de verão, iniciei a leitura Bíblica 
pelo livro do Apocalipse. Da leitura 
para as primeiras tentativas de textos 
não demorou; as histórias infantis 
encenadas como teatro de bonecos. 
As letras de música, aos poemas, 
crônicas, contos. A publicação dos 
livros, participação em antologias.

 Uma vez introduzido no universo 
dos livros, nunca mais se perde ou 
esquece a alegria da aventura no reino 
das palavras, o quanto de imaginação 
se desenvolve, uma viagem prazerosa. 
Incentivar a leitura é um desafio na 
educação moderna, concorrendo com 
mídias digitais, atrativos de imagens, a 
informação em propulsão, chegando 
fácil, em tempo real. 

COLUNISTA

LER É 
EDUCAR

FLÁVIO MACHADO
NASCIDO NO RIO DE JANEIRO EM 1959. 
PARTICIPOU DOS MOVIMENTOS DO FI-
NAL DOS ANOS 70 E INÍCIO DOS ANOS 
80. COLABOROU COM VÁRIOS ÓRGÃOS 
DA IMPRENSA ALTERNATIVA E PAR-
TICIPOU DE DIVERSAS ANTOLOGIAS 
LITERÁRIAS. PREMIADO EM IMPOR-
TANTES CONCURSOS LITERÁRIOS. PU-
BLICOU OS LIVROS: SALA DE ESPERA 
(2003), PELA EDITORA BLOCOS, LIVRO 
AZUL DE HAICAI (2013), PELA EDITORA 
CBJE, PROVISÓRIOS (2014), ESTE LADO 
PARA CIMA E À MARGEM – VOLUME 1 
(2015) E À MARGEM – VOLUME 2 (2016), 
TODOS PELA EDITORA LITERACIDADE, 
E LIVRO BRANCO – 2017 PELA EDITORA 
PARÁ.GRAFO, LIVRO AMARELO – 2018 
PELA EDITORA IXTLAN E POEMAS PARA 
A LUZ DO LAMPIÃO – EDITORA COSTE-
LAS FELINAS 2019 . .HOJE RADICADO 
EM CABO FRIO/RJ. MEMBRO DA ACA-
DEMIA DE LETRAS E ARTES DE CABO 
FRIO. É ENGENHEIRO AGRÔNOMO E DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO, CASADO, 
QUATRO FILHOS E DOIS NETOS.
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 Tenho como hábito presentear 
as crianças da família com livros, 
tradição iniciada com os filhos e 
chegando agora aos netos, e outra 
forma de incentivar, sempre foi ler 
próximo deles, não sou de contar 
histórias, uma coisa da qual me 
arrependo, assim como não ter muitos 
textos para o público infantil. Além 
das crianças, presenteio os amigos, 
com os meus próprios livros, ou livros 
que considero de interesse.   

 Conheci histórias extraordinárias 
de pessoas que transformaram a 
vida através dos livros, uma delas é 
marcante, Evando Santos, o homem 
livro, esse sergipano, estudioso de 
Tobias Barreto e Silvio Romero, 
chegou ao Rio de Janeiro na década de 
sessenta para trabalhar na construção 
civil. Aos dezesseis anos abrigado na 
casa de um Pastor, foi alfabetizado na 
leitura da Bíblia. Adulto, um dia, viu 
uma senhora jogando no lixo vários 
livros, e os recolheu, não parando 
mais, até que num dado momento os 
livros tomaram todos os espaços da 
casa, passando a dormir no meio dos 
livros. 

 Depois de ver a sua história 
ganhar as páginas de jornais, 
entrevistas de televisão, ganhou de 
Oscar Niemeyer o projeto para a 
sonhada Biblioteca Comunitária Tobias 
Barreto, localizada na Vila da Penha, 
um prédio assinado pelo mestre da 
arquitetura nacional, plantado em um 
terreno íngreme no subúrbio carioca. 
O destaque na história de Evando 
Santos é o trabalho em prol da leitura 
como alavanca para a educação, feito 
por um homem que se apresenta 
sempre com um cartão, onde se pode 
ler a sua profissão: Pedreiro.    

 Infelizmente os dados de leitura 
no país não são para se orgulhar. 
Pesquisa do Centro Nacional do Livro 
informa que no Brasil temos 52,00% 
de leitores, media de leitura de 2,43 
livro ano. Comparativamente na 
França existem 88,00% de leitores, 
e a média de 21 livros por ano. Outra 

pesquisa traz outras informações 
estatísticas, registrando que somente 
44,00 % dos brasileiros leem, e 30,00 
% dos brasileiros nunca leram um livro 
na vida.

 Em 2016, ainda tínhamos 
11,8 milhões de analfabetos. 
No levantamento de leitura no 
Mundo a Índia é a campeã, com 
aproximadamente 10 horas semanais. 
O tempo de uso de celular (a cada 
dez minutos em média os brasileiros 
olham para o telefone), concorre no 
Brasil com tempo de leitura, que é 
aproximadamente de 5 horas e doze 
minutos semanais, enquanto se gasta: 
com televisão – 18 horas e 15 minutos; 
Rádio – 17 horas e Internet para fins 
profissionais – 10 horas. 

 Outro reflexo no baixo estimulo a 
leitura está no número de livrarias, sem 
passar os dados numéricos, existem 
mais livrarias proporcionalmente em 
Buenos Aires do que em todo território 
brasileiro. As livrarias de rua no Brasil 
estão sendo fechadas, recentemente 
a Livraria Cultura – Senador Dantas, 
Centro do Rio de Janeiro, teve as 
atividades encerradas, e outras com a 
Saraiva enfrentam dificuldades.  

 O processo de educação em 
qualquer pais passa sem dúvidas pela 
leitura, ler é educar, diria mais, ler é um 
ato de soberania, dá condições a um 
povo de se descobrir, criar senso crítico, 
ambiente para desenvolvimento, 
espírito cívico, ler desenvolver nossos 
melhores sentimentos, estimula ao 
debate racional das ideias. Dessa 
maneira, precisamos estimular o hábito 
da leitura, e imagino ser na infância 
que há o maior impacto na formação 
de leitores. E fazer valer a máxima: Ler 
é Educar.

COLUNISTA
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 A cada dia é possível encontrar 
mais e mais casos de crianças 
que consomem alimentos 
gordurosos e ultra processados 
diariamente, o que  impede de 
crescer adequadamente e pode 
influenciar na dificuldade de 
concentração e nas atividades 
rotineiras,  como estudar d brincar. 
   Fundamental promover 
e incentivar bons hábitos 
alimentares,  começando 
sempre pela conscientização 
dos pais e responsáveis,  que 
devem dar o exemplo e reduzir 
alimentos industrializados.  
   Como você  pode ajudar seu 

ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL NA 

INFÂNCIA 

NUTRI SHEILA CUNHA

filho adquirir uma Alimentação 
Saudável,  vamos à algumas dicas: 
- Mantenha conservar constante 
com as crianças sobre seus 
alimentos preferidos, tente 
registrar durante um período  
tudo que mais se consomem 
e avaliar a frequência dos 
alimentos industrializados 
no dia-a-dia. Assim poderá 
mostrar aos pequenos que 
alguns alimentos devem ser 
consumidos com moderação,  
como por exemplo,  refrigerantes,  
doces, biscoitos recheados, 
salgadinhos, pizza e etc.  
- Elaborar jogos de memória 
com imagem de frutas, legumes, 
verduras,  recortes feitos por 
elas próprias,  as crianças 
adoram esse tipo de atividade.  
- Brincar de identificar frutas e 
legumes através do tato e olfato.  
- Brincar de culinária,  crianças 
gostam de produzir seu 
próprio alimento e provar z 
preparação produzida por ela.  
- Construir uma horta caseira,  se 
não  tiver espaço físico,  pode 
plantar em vasos, garrafas 
pet, o importante é  a criança 
acompanhar o desenvolvimento 
de um alimento de verdade.  
   A Boa qualidade de vida 
e a promoção da saúde 
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são  influenciadas pelas 
práticas  alimentares saudáveis 
diariamente, essas ações 
são  fundamentais para 
garantir o bem estar, prevenir 
problemas e agravos futuros.  
  Uma criança saudável, será um 
idoso saudável com qualidade de 
vida física e mental. 

Não deixe de 
cuidar da sua 

saúde. Agende sua 
consulta 

22 2621-8628
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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
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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.

Hoje quero neste ininterrupto 
diálogo de quem lê com quem 
escreve multiplicar emoções, 
sensações e cruzar linhas 
inimagináveis discorrendo sobre o 
que levamos em nossa bagagem.

Pretendo fazer um rebuliço em 
seus pensamentos rompendo 
arquétipos, desobedecendo as 
regras impostas sobre não sei 
quando, nem onde e nem quem. 
E escrever sem precisar aceitar 
subterfúgios que me cabem sem 
precisar mentir.  

A escrita aqui anunciada é 
sobre valores e sentimentos 
realizando a inauguração de uma 
nova semeadura de alegria e de 
liberdade porque assim é a escrita 
de quem escreve e de quem lê. 
Pode-se, assim, devorar o texto 
como uma celebração: “- Com 
licença, fui ali escrever e ser livre.” 

A vida é simples e não há 
necessidade de tantas malas. 
É preciso parar de complicá-la, 
certo? Pesos são desnecessários 
e causam sempre dores 
desnecessárias. Conseguiria 
imaginar quais as medidas você 
deveria tomar para reduzir tanta 
complexidade e viver com mais 
simplicidade?

Descobri que é preciso tão pouco. 
Certamente apenas um sorriso, 

O QUE VOCÊ CARREGA 
NA SUA BAGAGEM?

COLUNISTA
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um dia de sol ou de chuva, uma 
música, um encontro, um copo 
de água ou suco numa tarde de 
calor, um abraço, um bom filme 
ou até mesmo um ruim, porque 
nem sempre tudo é doce. 

Descobri que à medida que 
aprendemos a simplificar a vida, 
sentimos liberdade de espírito e 
leveza de coração. Que são dons 
maravilhosos, estão ao nosso 
alcance e basta reaprendê-los.

Descobri que um dom é ser livre 
e o outro dom é ser simples.

Descobri que devemos dar 
atenção ao que realmente é 
essencial e dispensar o supérfluo, 
pois é inútil e sobrecarrega. 

Descobri que devemos nos ater 
àquilo que realmente valha a 
pena, e o que é indispensável em 
nossas vidas. E hoje me sinto livre, 
leve e mais contente, pois o meu 
maior prazer está na simplicidade 
das coisas e das pessoas. 

Descobri que ainda dá tempo para 
me desfazer de todo e qualquer 
excesso, pois nunca é tarde, e 
pensando bem, ainda estou no 
lucro. Aprendi a ressignificar o 
termo esvaziar. 

Logo, esvaziei a mala, olhei 
no fundo dela, limpei, e estou 
pronta para embarcar numa nova 
estação, seja ela primavera ou 
verão. 

Não sei ainda qual é o meu 
destino, mas a viagem é certa 
e estou esperando por você. 
Estou pronta para preenchê-
la com coisas novas, sensações 
novas, situações novas e pessoas 
novas. Tudo novo. Porque ainda 
há esperança, em mim, em você 
e em todos nós. O passe é livre, 
aqui e onde você quiser.

COLUNISTA
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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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FÁBIO DO PASTEL RECEBE 
REPRESENTANTES DE PAIS DE 

ALUNOS E ESCLARECE QUESTÕES 
SOBRE A EDUCAÇÃO

A gestão municipal de São Pedro da 
Aldeia recebeu mães de alunos nesta 
segunda-feira (7) para esclarecer questões 
relacionadas à educação. O governo deu 
transparência aos dados da verba federal 
recebida para a merenda escolar, além de 
responder aos questionamentos levantados 
pelas representantes dos responsáveis dos 
estudantes da rede de ensino aldeense. 
Na ocasião, foi apresentado o extrato 
especificado dos valores mencionados. O 
chefe do executivo reforçou a importância 
de ouvir as demandas da população e 
marcou nova reunião com as mães sobre os 
tópicos colocados em pauta. “Estou aqui 
para ouvir a população e nosso objetivo 
é levar clareza e transparência das contas 
públicas para os moradores. Já participei 
de diversas reuniões com os profissionais 
da educação. Trabalhamos com pessoas 
e temos que fazer nosso trabalho muito 
bem feito. Estou aberto à conversa e 
disposto a prestar informações sobre os 
questionamentos que pais e mães tenham 
sobre a rede de ensino”, relatou Fábio do 
Pastel.

O secretário de Educação, Elias Valadão, 
conversou com as representantes dos 
alunos e apontou que trabalha para levar 
o ensino de qualidade à rede pública da 
cidade. “Estou todos os dias visitando as 
unidades, mesmo sem as aulas estarem 
acontecendo de forma presencial. É uma 
grande luta, mas estamos determinados a 
levar o ensino de qualidade às crianças e 
jovens aldeenses. Estamos concentrando 
nossos esforços em garantir a volta às 
aulas o quanto antes, já licitamos material 
para merenda, além de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs). Estamos 
também em processo de elaboração de 
novo processo seletivo para professores”, 
disse.

O coordenador de Nutrição, Leonardo 
Arêdes, e o coordenador do Financeiro 
da Educação, Luis Henrique Martins 
esclareceram o cálculo dos valores 
integrais e como é feita a divisão da verba 
para os alunos. O valor do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
atende aos 12.980 alunos matriculados na 
rede de ensino aldeense, de acordo com 
informações do último mapa estatístico. O 

PNAE repassa ao município o total de 114 
mil por mês que, dividido ao número total 
de estudantes, resulta em uma média de 
R$ 10,78 mensal. Em valores diários, seria 
o equivalente a 49 centavos a cada aluno 
por dia letivo.

A verba federal vem de forma especificada, 
em que ao menos 30% do valor recebido 
deve ser gasto com agricultura familiar. 
Foram apresentados extratos que 
comprovam que a verba federal está em 
conta e disponível para o retorno das 
aulas presenciais. Também foi ressaltado 
que a violação de pacotes de insumos 
configura ato infracional, que dificulta 
a divisão equitativa dos alimentos que 
são disponibilizados após licitação com 
fornecedores.

Caso a projeção do calendário escolar 
que aponta o mês de agosto para o 
retorno presencial do ano letivo não se 
concretize, a Educação garante que irá 
comunicar à população sobre as decisões 
que forem tomadas em relação à verba do 
PNAE, garantindo transparência a todos 
aqueles que desejam o bem comum da 
comunidade escolar.

Também estiveram presentes o secretário 
de Governo, Luiz Fernando Gomes Junior, 
e o chefe de gabinete, Moisés Batista.

CIDADE
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Recentemente escrevi uma matéria 
sobre AMPLIAÇÃO COM PROJETOR. 
Recebi comentários maravilhosos e 
outro não tão bons, onde diziam os 
críticos que isso não era arte. A arte 
independe do meio usado para esboçar 
o desenho. O autor pode mudar 
alguns elementos, de acordo com sua 
capacidade criativa.

Quando questionei professores sobre 
o que seria “liberdade poética” na 
literatura, alguns respondiam em tom 
de brincadeira:

– “É o erro gramatical de alguém 
famoso” – o que não é verdade. De 
modo análogo, seria o que se chama 
na pintura “liberdade criativa” uma 

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

LIBERDADE CRIATIVA
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incapacidade do artista? Claro 
que não! Do mesmo modo que um 
autor literário pode variar as regras 
gramaticais quando deseja representar 
um diálogo coloquial, o artista pode 
retirar ou inserir elementos na obra 
para melhorar a composição. Também 
poderá mudar a iluminação e as cores, 
dependendo do que retrata, sem ferir 
as regras teóricas da pintura.

O ponto de partida 
Participo de uma gincana de pintura 
promovida pela ALeART (Academia 
de Letras e Artes da Região dos 
Lagos), onde sou membro. Os 
organizadores publicam uma foto a 
cada quinze dias e os participantes 
produzem uma obra sobre o tema, com 
técnicas variadas. A foto que usei no 
exemplo da matéria sobre o projetor 
retratava uma paisagem vista de um 
mirante na Praia de Boa Viagem, em 
Niterói – RJ, onde se via ao fundo a 
cadeia montanhosa da cidade do Rio 

COLUNISTA

de Janeiro, do outro lado da Baía de 
Guanabara. O lugar é muito conhecido. 
Apesar de bem retratado, merecia 
algumas mudanças para caracterizar 
melhor a paisagem e tornar a pintura 
mais atraente. Sempre ouvi de mestres 
nos quais me inspirei, que não devemos 
retratar os cenários exatamente como 
se apresentam – para isso há máquinas 
fotográficas. Pintores têm capacidade 
de enriquecer a obra, melhorando a 
apresentação. Há um ditado popular 
no meio artístico que diz o seguinte:

Ao contemplar uma obra
Para agradar um fotógrafo, diga:

– Parece uma pintura!

Para desagradar um pintor, diga:

– Parece uma fotografia.

As etapas
Pintura com tinta acrílica sobre tela – 
33 x 44 
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01 O esboço com carvão contém 
somente os elementos principais. 
Neste caso, o mirante o horizonte e a 
pedra.

02 Após retirar o excesso de carvão, 
cobrir os traços com tinta. Facilita 
a pintura (o carvão sai com muita 
facilidade).

03 Planejado o quadro, mudando a 
iluminação para luz quente (a foto era 
em dia frio), aplicada a camada inicial.

04 Inserção de mais nuvens do que 
na foto.

05 Iluminação das nuvens, pedra e 
céu. Apagou o traço do horizonte (veja 
dica abaixo desta tabela).

06 Definição do horizonte. 
Importante neste caso, por se 
tratar de uma paisagem conhecida 
internacionalmente.

07 Iluminação do mar e pedra.

08 Definição do mirante, sombras e 
reflexos da pedra, areia (canto inferior 
esquerdo) e árvores. Neste caso como 
o céu está em degradê e foi pintado 
com tinta acrílica (mais difícil de fundir 
do que tinta à óleo), é mais fácil pintá-

lo integralmente e pintar as árvores 
noutra camada superior. Quando o 
céu é uniforme, é costumeiro reservar 
espaço das copas (sem pintar o fundo), 
pintá-las e depois “vazar” alguns 
pontos com a cor do céu.

09 Bicicleta, sombras e 
acabamentos. Pintei um pedacinho 
da copa de árvore no canto superior 
esquerdo (ela constava na foto inicial, 
mas foi cortada na referência adaptada 
ao tamanho da tela).

O risco sumiu! O que fazer?

DICA
No passo 05 notamos que sumiu o 
esboço do horizonte ao aplicar reforço 
na iluminação do céu. Nesse caso, 
basta colocar uma lâmpada atrás da 
tela. As camadas inferiores aparecerão 
ao acender a lâmpada.

Obra finalizada
Muitos detalhes foram alterados, como 
a iluminação mais quente – a foto 
original aparentemente foi tirada em 
dia frio. Também enfatizei a cadeia 
montanhosa da cidade do Rio de 
Janeiro, conhecida mundialmente. 
Além da iluminação, retirei os galhos 
das árvores que atrapalhavam a 
visão do corcovado (montanha onde 
fica a estátua do Cristo Redentor). 
Em paisagens reais costumo não 
mudar alguns pontos que considero 
fundamentais para identificar o local, 
como relevo e posição do sol. Árvores 
e adereços mudo sem titubear, já 
que podem ser alterados a qualquer 
momento pelo homem. Caso eu visite 
este local hoje, pode ser que estas 
árvores tenham sido podadas e já não 
se apresentem como estavam na foto.

Muitos colegas que participaram 
da gincana optaram por soluções 
diferentes da minha e produziram 
obras maravilhosas! São muito 
talentosos! Aproveito a oportunidade 
para parabenizar a todos e registrar o 
quanto estou honrado em participar 
de grupo tão seleto. Abraços a todos.
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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 C
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