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sor e recentemente fez um lançamen-
to duplo, com as obras 

A MÚSICA, A ARTE E A MISSÃO COM 
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Cuidados com a saúde 
do Dálmata

Quem nunca se encantou com um Dál-
mata? Pois é, mas os Dálmatas além 
dos probleminhas com surdez, tem ou-
tros problemas são bem comuns nos 
cães e, por isso, demandam uma quan-
tidade maior de cuidados. Um deles é 
relacionado ao sistema urinário do pet, 
devido ao excesso de ácido úrico em 
seu metabolismo.

Analisar se ele está fazendo xixi regu-
larmente e com a coloração adequada 
é fundamental. Caso seja notada algu-
ma alteração, um veterinário deve ser 
contatado imediatamente.

Na pele do seu amiguinho também po-
dem surgir feridinhas e machucados 
com mais frequência, devido à sensibi-

lidade maior que ela possui. Uma boa 
alimentação também ajudará a manter 
a pele mais forte, protegida e resisten-
te. 

Como todo cãozinho, o Dálmata pre-
cisa dos cuidados básicos com higie-
ne. Os banhos não precisam aconte-
cer com tanta frequência, mas mesmo 
assim óleos devem ser utilizados para 
manter a qualidade e o brilho dos pe-
los.

Além disso, as escovações dos denti-
nhos também são fundamentais para 
os cuidados com a higiene bucal. Elas 
evitarão complicações como cáries, 
tártaros, placas bacterianas e mau há-
lito.
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Rede NOVO TEMPO
Posto de Combustível

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

CIDADE
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REGIÃO

Polo São Pedro da Aldeia
Não é porque a gente está com a Juliette não, mas esse Megavestibular 02 e 

03 de Julho está massa demais! Além de você garantir a primeira mensalidade 
por R$ 49 (DIS) e até 65% de bolsa, você ainda pode ganhar 10% de desconto 
adicionais nas suas mensalidades do primeiro semestre. Sabe como? Basta vir 

até o Polo São Pedro da Aldeia: 
 

 Endereço: RJ 140 Km 2, 512 Loja 01 - Nova São Pedro - São Pedro da Aldeia - 
RJ ( próximo a soverteria esquimó, em frente ao posto puma),  

 E você também pode tirar todas suas dúvidas através do WhatsApp: 
(22) 99776-1828
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MUNICÍPIO INICIA 
VACINAÇÃO CONTRA A 

COVID-19 EM 
MORADORES DE 47 E 
48 ANOS OU MAIS A 

PARTIR DE 
SEGUNDA-FEIRA (25)

  

SA
Ú

DE

A partir de segunda-feira (28), São Pedro da Aldeia va-
cinará moradores de 47 e 48 anos ou mais contra a Co-
vid-19. Também entram no cronograma de imunização os 
pais, responsáveis e cuidadores de crianças ou adoles-
centes (até 17 anos) com deficiência física e intelectual, 
além dos trabalhadores da limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos que residem no município. A imuniza-
ção dos dois novos grupos acontecerá de acordo com as 
iniciais dos nomes (veja o cronograma abaixo). Os públi-
cos já incluídos anteriormente seguem na campanha. A 
prefeitura ressalta que a vacinação é realizada em qua-
tro pontos do município, das 8h ao meio-dia. Cada local 
atende a públicos específicos (confira a logística adotada 
abaixo). O cronograma seguirá até a próxima sexta-feira, 
dia 2 de julho.

Vale destacar que a Secretaria de Saúde segue determi-
nações da pactuação do calendário único para o Estado 
do Rio de Janeiro e informa que a continuação da cam-
panha na cidade depende do recebimento de novos lotes 
de doses e das determinações da Nota Técnica.
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Veja os cronogramas:
Moradores de 47 e 48 anos ou mais

Segunda-feira (28) – moradores de 48 
anos ou mais, além de todos os demais 
grupos prioritários;

Quarta-feira (30) – moradores de 48 anos 
ou mais, além de todos os grupos priori-
tários;

Quinta-feira (1°) – moradores de 47 anos 
ou mais, além de todos os grupos priori-
tários.

Sexta-feira (2) – moradores de 47 anos ou 
mais, além de todos os grupos prioritários.

Pais, responsáveis e cuidadores de crian-
ças ou adolescentes com deficiência físi-
ca e intelectual serão vacinados conforme 
ordem alfabética das iniciais dos nomes 
da criança ou adolescente, como descrito 
abaixo:

Segunda-feira (28) – da letra A ao D;

Quarta-feira (30) – da letra E ao H;

Quinta-feira (1°) – da letra I ao M;

Sexta-feira (2) – da letra N ao Q;

Trabalhadores da Limpeza Urbana e Ma-
nejo de Resíduos Sólidos, que residem 
no município, serão vacinados seguindo 
ordem alfabética das iniciais dos nomes, 
como descrito abaixo:

Segunda-feira (28) – da letra A ao D;

Quarta-feira (30) – da letra E ao H;

Quinta-feira (1°) – da letra I ao M;

Sexta-feira (2) – da letra N ao Q;

OBS.: os cidadãos com as iniciais a partir 
da letra R serão vacinados na semana sub-
sequente.

Confira o local onde cada grupo do públi-
co-alvo deve buscar a vacina:

São Pedro Esporte Clube – SPEC

Público-alvo: gestantes, puérperas e lac-
tantes com ou sem comorbidades e acima 
de 18 anos; pessoas com comorbidades e 
deficiência permanente; profissionais da 
educação; profissionais de saúde em atua-
ção e residentes no município; trabalha-
dores portuários e aeroviários; pais, res-
ponsáveis e cuidadores de pessoas com 
deficiência física e intelectual; trabalhado-
res da limpeza urbana e manejo de resí-
duos sólidos.

Local: Avenida São Pedro, n° 125, Centro, 
em frente à Praça do Canhão. Horário: 8h 
às 12h;

ESF do bairro Porto do Carro

Público-alvo: pessoas de 47 e 48 anos ou 
mais que residem no município, profissio-
nais da educação, profissionais de saúde 
em atuação e residentes no município, tra-
balhadores portuários e aeroviários. Além 
das gestantes, puérperas e lactantes sem 
comorbidades e acima de 18 anos, pessoas 
com comorbidades e deficiência perma-
nente;

Local: Estrada do Alecrim, n° 388.
Horário: 8h às 12h;

Escola Municipal Professora Miriam Alves 
Guimarães

Público-alvo: pessoas de 47 e 48 anos ou 
mais que residem no município; morado-
res aptos para receberem a segunda dose 
D2.

Local: às margens da RJ-140, no bairro 
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Fluminense.
Horário: 8h às 12h;

Escola Municipal Manoel Moraes da Silva

Público-alvo: pessoas de 47 e 48 anos ou 
mais que residem no município; morado-
res aptos para receberem a segunda dose 
D2.

Local: Rua Silva Jardim, bairro Campo Re-
dondo. Horário: 8h às 12h;

Importante lembrar que o prazo para D2 
da Coronavac é de 14 a 28 dias após o re-
cebimento da D1. E da Oxford/AstraZene-
ca é a partir de 90 dias após o recebimen-
to da primeira dose.

Entenda quais os grupos prioritários:

Público geral

– Pessoas com 47 e 48 anos ou mais que 
residem no município;

Pais, responsáveis e cuidadores de crian-
ças ou adolescentes (de até 17 anos) com 
deficiência física e intelectual
Que residam no município

Trabalhadores da limpeza urbana e mane-
jo de resíduos sólidos
Que residam no município.

Gestantes, puérperas e lactantes
Gestantes, puérperas (mulheres no perío-
do até 45 dias após o parto) e lactantes 
(mulheres que amamentem o filho até 12 
meses), acima de 18 anos de idade e que 
residem no município;

Profissionais da Educação
Professores e funcionários de escolas pú-
blicas e privadas do ensino básico (cre-
ches, pré-escolas, Ensino Fundamental, 
Médio e EJA) que residem ou trabalhem 
no município. No caso dos profissionais do 
ensino profissionalizante, serão aceitos so-
mente aqueles que estiverem vinculados 
ao Ensino Médio. Os servidores da Secre-
taria Municipal de Educação terão acesso 
à vacina;

Comorbidades
– Moradores maiores de 18 anos que pos-
suam alguma doença em conjunto com 
outra;

– Pessoas com deficiência permanente, 
acima de 18 anos;

– Pessoas com doença renal crônica em 
processo de diálise;

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

– Portadores de HIV a partir de 18 anos;

Profissionais de saúde
Que estejam em atuação e residam no mu-
nicípio.

Trabalhadores portuários e aeroviários

– Na ativa e moradores de São Pedro da 
Aldeia.

Documentação e procedimentos necessá-
rios para receber a vacina

A Secretaria de Saúde destaca que to-
dos os moradores devem apresentar do-
cumentação pessoal com foto, Cartão do 
SUS e comprovante de residência nominal 
no ato da vacinação. Alguns casos neces-
sitam, ainda, de comprovantes específi-
cos. Caso o residente não possua compro-
vantes em seu nome, outras opções serão 
aceitas pelas equipes de triagem. Confira 
abaixo as alternativas de documentação 
que podem ser apresentadas:

– Comprovante no nome do cônjuge com 
certidão de casamento ou contrato de 
união estável;

– Comprovante de matrícula de filho me-
nor 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 
saúde e donos de negócios como clínicas 
e consultórios);

– Original e cópia da declaração de tercei-
ros, atestando a comprovação de residên-
cia, reconhecida em cartório. Atenção: a 
mesma ficará retida na unidade.

– Título de Eleitor que comprove residên-
cia na cidade.

Pais, responsáveis e cuidadores de pes-
soas com deficiência física e intelectual – 
PCD:

Pais ou responsáveis:

– Laudo da criança determinando a defi-
ciência; Certidão de nascimento (em ca-
sos de pais biológicos); Certidão de guar-
da (em casos de outros responsáveis);

Cuidadores:

– Declaração dos responsáveis pela crian-
ça, atestando o vínculo de cuidador, cons-
tando nome completo, RG, CPF, com-
provante de residência atual. Declaração 
devidamente assinada.

Trabalhadores da limpeza urbana e mane-
jo de resíduos sólidos:
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– Carteira profissional ou contracheque 
confirmando que o profissional está na ativa, 
além de comprovante de residência no muni-
cípio;

Gestantes, puérperas e lactantes:

Gestante: prescrição médica;

Puérperas: prescrição médica e certidão de 
nascimento do(a) filho(a) de até 45 dias;

Lactantes: certidão de nascimento do(a) fi-
lho(a) de até 12 meses.

Trabalhadores da educação:

Documento com foto, contracheque ou decla-
ração de vínculo profissional confirmando que 
o profissional está na ativa;

Comprovação de comorbidade:

Pessoas com comorbidade, de 18 a 30 anos, 
devem apresentar laudo médico e receita de 
medicação;

Pessoas com comorbidade acima de 30 anos:

– Receita médica ou de Enfermeiros da Aten-
ção Primária com carimbo e assinatura;

– Pedidos de exames ou laudos contendo a 
descrição da doença;

– Declaração médica com carimbo e assinatu-
ra;

– Cartão de acompanhamento da doença pe-
las Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de 
Saúde da Família.

Trabalhadores portuários e aeroviários:

Carteira profissional confirmando que o profis-
sional está na ativa, além de comprovante de 
residência no município;

Profissionais de saúde:

Comprovante atual de atividade na área, con-
siderando as diretrizes da Resolução nº 287, 
de 8/10/98, do Conselho Regional de Saúde. 
O comprovante deve estar registrado em car-
tório. As diretrizes são indispensáveis também 
para os profissionais que atuam de forma au-
tônoma.

Segunda dose (D2):

Comprovante de recebimento da primeira va-
cina (D1) no município.

Todo cidadão que recebe a vacina é cataloga-

do para registro documental do processo de 
imunização. Os certificados são feitos nomi-
nalmente, com a assinatura daqueles que rece-
bem as doses ou dos responsáveis por eles no 
ato da vacinação.

Veja quais casos de comorbidades incluídos 
como prioritários para a vacinação pelo Minis-
tério 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 Pericardiopatias;

– Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fís-
tulas arteriovenosas;

– Arritmias cardíacas;

– Cardiopatias congênita no adulto;

– Próteses valvares e Dispositivos cardíacos 
implantados;

– Doença cerebrovascular;

– Doença renal crônica;

– Imunossuprimidos;

– Hemoglobinopatias graves;

– Obesidade mórbida;

– Síndrome de down;

– Cirrose hepática.

Com informações da ASCOM/PMSPA
Texto: Hélio Ricardo Pereira
Fotos: Bruninho Volotão
ASCOM/PMSPA
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 ANTOLOGIA POÉTICA 
A ALDEIA DE PEDRO 

DISPINÍVEL PARA COMPRA 
NO SITE DA LIVRARIA DA 

ALDEIA

A Antologia Poética “A Aldeia 
de Pedro” já está disponível para 
venda no site da Livraria da Al-
deia.

Com pouco mais de 100 mil ha-
bitantes e 403 anos de fundação 
(404, quando você, caro leitor, 
estiver lendo esta obra), São Pe-
dro da Aldeia é um dos princi-
pais centros históricos e culturais 
da Região dos Lagos. Suas ruas, 
construções e monumentos, ain-
da que transformados pela ação 
do tempo, guardam memórias 
célebres de épocas passadas e 
vibram parte da história do Bra-
sil. Foi para homenagear a Aldeia 
de Pedro, em seu 404º aniver-
sário, que esta Antologia Poé-
tica foi organizada. Nesta obra, 
Renato Fulgoni reúne 19 escri-
tores e amantes da escrita uni-
dos por um amor em comum: a 
cidade de São Pedro da Aldeia. 
Nas próximas páginas, você vai 
conhecer nossa querida Aldeia 
sob a ótica de moradores, vizi-
nhos, visitantes apaixonados e, 

até mesmo, de uma criança, com 
apenas sete anos de idade. São 
21 poemas inéditos e cinco textos 
complementares, que retratam 
sentimentos singulares a respei-
to de uma terra que pulsa histó-
ria, abrigando memórias e rascu-
nhos, que aguardam para serem 
descobertos e compartilhados. 
São artistas de nossa querida 
São Pedro da Aldeia, de Cabo 
Frio, Rio das Ostras, João Pessoa, 
na Paraíba, e Brejo da Madre de 
Deus, em Pernambuco. Os escri-
tores aldeenses A Aldeia de Pe-
dro 9 transbordam em suas cria-
ções amor, orgulho e esperança. 
A nostalgia é o fio condutor dos 
poemas escritos por quem visi-
tou temporariamente nossa ama-
da cidade e nunca mais se esque-
ceu 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 celebramos a fundação da 
Aldeia de Pedro e a homenagem, 
em forma de antologia, que irá 
aquecer seu coração. Deleite-se!

  

LITERATURA
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 NO DIA DO PADROEIRO, FÉ EM 
PEDRO E TRADIÇÕES RELIGIOSAS 

EVIDENCIAM IDENTIDADE 
ALDEENSE

“Por isso eu lhe digo: tu és Pedro, e 
sobre essa pedra construirei a minha 
Igreja. (…) Eu lhe darei as chaves do 
Reino do Céu” (Mateus 16:18-19). E as-
sim os Evangelhos contam que o fu-
turo apóstolo de Jesus, antes chama-
do Simão, foi renomeado pelo próprio 
Cristo. Homônima a ele, a cidade de 
São Pedro da Aldeia celebra nesta ter-
ça-feira (29) o dia de seu padroeiro. 
Tradicionalmente, os devotos de Pedro 
materializam a fé através das cores e 
ornamentos que embelezam a imagem 
do santo e os barcos de pesca, em pro-
cissão, pelas águas da Lagoa de Ara-
ruama. Uma reafirmação da memória 
e da identidade do povo aldeense. O 
ritual está atipicamente suspenso de-
vido à pandemia, mas resiste no imagi-
nário e na história.

O costume de consagrar aldeias e vilas 
a santos celebrados na data de funda-
ção dos locais, leva a crer que a Aldêa 
de Sam Pedro de Cabo Frio tenha sido 
alicerçada no dia 29 de junho de 1617 
pelos padres Jesuítas. Essa seria a ra-
zão pela qual a vila recebeu como pa-
droeiro o primeiro dos papas. Graças à 
trajetória do personagem bíblico, com 
passagens similares às cenas vivencia-
das no dia a dia dos aldeenses, inicia-
ram-se as tradições históricas desta 
terra.

A teoria da data de fundação é defen-
dida pelo historiador Geraldo Ferreira 
no livro ‘São Pedro da Aldeia quatro-
centos anos’. Ele também conta que, 
com o passar dos séculos, a festa do 
padroeiro, antes de cunho religioso e 
urbano, ganhou caráter social, tornan-
do-se um importante fator de confra-
ternização entre os aldeenses de todas 
as partes do município. Até os mora-
dores da área rural se deslocam para a 
celebração. O historiador relata, deta-
lhadamente, como as cerimônias eram 
feitas à época, testemunhando que a 
tradição praticada atualmente pouco 
se alterou. 
“Quando o ser humano se coloca em 
procissão dentro da água ele está, sim-
bolicamente, andando em autodefini-
ção. É um gesto de extremo agrade-
cimento: meu Deus, te agradeço pela 
vida”, disse Monsenhor João Alves 
Guedes. 

“Aos primeiros minutos do dia 29, às 
05:30 da manhã, acontecia a alvora-
da. A cidade despertava com os sinos 
badalando, os fogos espocando (…) ao 
cair da tarde, por volta das 17 horas, 
a população se deslocava para a praia 
para aguardar a chegada de São Pe-
dro trazido por pescadores da colônia 
de pesca Z-16, do Porto da Aldeia, em 
procissão marítima composta por de-
zenas de barcos e canoas enfeitados e 

  

VIVA, SÃO PEDRO
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iluminados. Era um dos pontos altos da 
festa”, recorda Geraldo.

A procissão marítima em homenagem 
ao padroeiro dos pescadores continua 
encantando visitantes e as novas ge-
rações de aldeenses com uma beleza 
multicolorida movida pela fé. Monse-
nhor João Alves Guedes, padre da Pa-
róquia São Pedro desde 2019, ressalta 
o simbolismo de uma procissão ser 
realizada sobre as águas. “A vida é feita 
de símbolos e gestos, eles compensam 
as nossas limitações. Nós não temos 
condições de ver a fé, o transcenden-
te, mas por meio dos símbolos e sinais 
vamos entrando nessa realidade. Ca-
tólicos ou não, somos um povo pro-
cessional, a pessoa humana está indo 
sempre adiante. A água, por si, já diz 
tudo. Água é vida, é asseio, é produ-
ção de alimento. Quando o ser huma-
no se coloca em procissão dentro da 
água ele está, simbolicamente, andan-

do em autodefinição. É um gesto de 
extremo agradecimento: meu Deus, te 
agradeço pela vida”, contou. “Viva São 
Pedro!” De acordo com o historiador 
Geraldo, as palavras eram proferidas 
pelos fiéis, em praça pública, prenun-
ciando um dia cheio de fé, de alegria e 
de fraternidade. “A festa de São Pedro 
era considerada a segunda maior festa 
do interior do estado do Rio de Janei-
ro, em qualidade e volume de gente”, 
afirma. 

O Monsenhor João acredita que o 
fato da cidade levar o nome do pró-
prio santo e manter uma forte cultura 
pesqueira aumenta o apelo para que 
haja um grande número de devotos no 
município. A pesca artesanal continua 
sendo uma das principais atividades 
econômicas da cidade. “Deus se ser-
ve de tudo e de todos para construir o 
máximo. São Pedro tinha como profis-
são ser pescador e certamente esse é 

Monsenhor João Alves Guedes, padre da Paróquia São Pedro desde 
2019. Foto: Bruninho Volotão/Divulgação PMSPA
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um apelo através do qual há um meio 
de chamamento para que, por São Pe-
dro, possa se chegar mais facilmente a 
Deus”, afirmou. 

QUEM FOI PEDRO?
 
Monsenhor João conta algumas passa-
gens da história de Pedro, destacando 
os pontos que fizeram dele um perso-
nagem com características modestas, 
mesmo sendo o mais citado. “Ele era 
uma pessoa parecida com cada um de 
nós. Tinha uma família, seu jeito, uma 
profissão, era questionador e não foi o 
primeiro a ser chamado por Jesus. Foi 
o irmão dele, André, que o levou até 
Jesus. Depois disso, pelo que consta, 
ele nunca mais saiu de Sua companhia. 
Mas era uma companhia que não tira-
va Pedro de sua profissão. Inclusive, 
até depois da ressurreição de Cristo, 
há passagens em que ele se encontra 
pescando”, explica o padre.

“Ele era uma pessoa parecida com 
cada um de nós. Tinha uma família, 
uma profissão, era questionador (…) 
uma síntese de uma pessoa extrema-
mente normal. Mesmo assim, esse ho-
mem mostrava liderança”

Monsenhor João Alves Guedes
Apesar da humanidade e até impulsivi-
dade, o pescador da Galiléia tornou-se 
notório por sua liderança, sendo o pri-
meiro dos apóstolos a ministrar a men-
sagem de Jesus após a sua partida. Por 
isso, é considerado pela Igreja Católica 
o primeiro Papa. “Quando Jesus anun-
cia que vai a Jerusalém para morrer, a 
reação dele é a mesma que seria a sua, 
a minha. Ele diz: não, então não vamos. 
Quando Ele foi preso, Pedro deu uma 
de bravo e cortou a orelha de Malco. 
Era uma síntese de uma pessoa extre-
mamente normal. Mas, mesmo assim, 
esse homem mostrava uma liderança. 
O medo que ele tinha, talvez até a co-
vardia, não tiraram dele a capacidade 
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de agregar, de coordenar, de chefiar. 
Após a volta de Jesus para o céu, Pe-
dro foi o primeiro a tomar a palavra. 
Um pescador, duvidoso, medroso. Esse 
Pedro é o mesmo de antes e foi cha-
mado para continuar a missão do mes-
tre”, reflete o Monsenhor João. 

PROGRAMAÇÃO 
Este ano, assim como em 2020, a ce-
lebração nas águas não será realizada 
em cumprimento às determinações de 
contenção à disseminação da Covid-19. 
Da mesma forma, está suspensa a pro-
cissão a pé e a alvorada. Mesmo assim, 
o cenário atípico não esmoreceu a tra-
dição. 
O dia do padroeiro será marcado, tam-
bém, por Santas Missas, com início às 
8h, às 9h30 e às 18h na Matriz Auxiliar, 
localizada no bairro Nova São Pedro. 

Já a carreata com a imagem do Pa-
droeiro, marcada para às 11h, seguirá 
sentido bairro Morro dos Milagres, pas-
sará pelo bairro Baleia e retornará ao 
centro da cidade, finalizando o trajeto 
na Matriz Histórica.

Além da programação religiosa, a Paró-
quia irá promover uma noite de caldos 
e venda de pastéis na Matriz Histórica, 
no dia de São Pedro. Obedecendo às 
medidas de prevenção à disseminação 
da Covid-19, os alimentos comerciali-
zados não poderão ser consumidos no 
local. 
A Matriz Auxiliar está localizada na Rua 
Epaminondes Pereira Nunes, bairro 
Nova São Pedro. Já a Matriz Histórica 
fica na Travessa Hildegardo Milagres, 
n° 7, Centro, São Pedro da Aldeia. 
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 AQUILES BARRETO ACEITA 
CONVITE DE EDUARDO PAES E 

DEIXA SECRETARIA DE GOVERNO 
DE CABO FRIO 

O secretário de Governo da Prefeitura de 
Cabo Frio, Aquiles Barreto, deixa o muni-
cípio para assumir, a convite do prefeito 
do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a recém-
-criada Secretaria de Integração Metropo-
litana. O prefeito de Cabo Frio, José Boni-
fácio, ainda não anunciou quem irá ocupar 
o cargo de secretário de Governo. Aquiles 
Barreto vai assumir recém-criada Secreta-
ria de Integração Metropolitana, na capi-
tal, após seis meses na Secretaria de Go-
verno de Cabo Frio — Foto: Prefeitura de 
Cabo Frio/Divulgação
A decisão foi oficializada nesta terça-fei-
ra (22) em publicação no Diário Oficial do 
Município. Ao assinar o ato que represen-
tou a saída de Aquiles, o prefeito de Cabo 
Frio agradeceu pelos serviços prestados 
nos primeiros seis meses de gestão.

Aos 35 anos, Aquiles Barreto foi vereador 
por dois mandatos (2013 – 2020), presi-
dente da Câmara Municipal (2017 – 2018) 

e prefeito interino durante a eleição suple-
mentar de 2018. A Prefeitura explica que 
desde janeiro de 2021 Aquiles era respon-
sável por coordenar as ações do governo 
do prefeito José Bonifácio, realizando a 
interlocução com as demais secretarias e 
tocando diversos projetos.

“Gostaria de agradecer a todos e dizer 
que estarei acompanhando de perto os 
acontecimentos em Cabo Frio e na Re-
gião dos Lagos. Agradeço ao prefeito 
José Bonifácio e a todos os secretários e 
servidores do Governo Municipal de Cabo 
Frio, com quem tive a honra de servir nes-
tes seis meses da nova gestão. Agradeço, 
especialmente, à minha família, que me dá 
todo o suporte e apoio necessários. Este 
é um passo muito importante na minha 
trajetória, e posso garantir que estaremos 
sempre juntos”, afirmou Aquiles. Na Secre-
taria de Integração Metropolitana do Rio 
de Janeiro, Aquiles irá cuidar das ações e 
políticas públicas realizadas em conjunto 
com as cidades vizinhas da capital. 

Ele lembra das ações realizadas enquanto 
secretário de Governo de Cabo Frio.

“Em pouco tempo, conseguimos não ape-
nas melhorar as finanças do município e 
controlar o gasto do dinheiro público, 
como também dar início a importantes 
projetos de impacto na vida das pessoas, 
por orientação do prefeito José Bonifácio, 
como a criação da nova Moeda Social lta-
juru e o lançamento do projeto de Polo de 
Desenvolvimento. Essas sementes darão 
bons frutos em pouco tempo para a po-
pulação cabo-friense”, considera ele.

  

CABO FRIO
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O Prefeito Alexandre Martins esteve nes-
ta manhã (25) junto com o Vereador Dom 
de Búzios visitando as praias de João Fer-
nandes e João Fernandinho. 
A visita se deu por conta do projeto de re-
vitalização que a prefeitura pretende fazer 
no local.

Segundo Alexandre Martins: “A ideia é 
mudar o paisagismo dos dois locais, tor-

nando-os mais agradáveis e receptivos. 
Nossos pontos turísticos serão todos re-
vitalizados.” 

O Vereador Dom de Búzios ficou muito fe-
liz com o convite e disse que agradece o 
apreço do gestor em confiar nesta parce-
ria entre o executivo e legislativo.

  

BÚZIOS
 PRAIA DE JOÃO FERNANDES E 

JOÃO FERNANDINHO SERÃO 
REVITALIZADAS
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SAÚDE
Campanha de vacinação 

contra a gripe ganha mais 
quatro postos de aplicação de 

doses 
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CIDADE

A partir desta segunda-feira (28), 
a Campanha Nacional de Vacina-
ção Contra a Gripe ganha mais 
quatro postos de aplicação de 
doses em São Pedro da Aldeia. O 
objetivo é ampliar a oferta à po-
pulação. Atualmente, o município 
realiza a terceira etapa da imuni-
zação, que segue até o dia 9 de 
julho nas unidades de saúde do 
município (veja listagem abaixo). 

Além da ampliação do número 
de postos, a Secretaria de Saú-
de está disponibilizando as do-
ses aos públicos-alvo da primeira 
e da segunda fases para aqueles 
que ainda não procuraram aten-
dimento.

A vacina combate o vírus da In-
fluenza, que provoca infecção vi-
ral aguda, afetando o sistema res-
piratório. A imunização é a forma 
mais eficaz de prevenção contra 
a doença e suas complicações. 

A recomendação é que aqueles 
que tomaram a vacina contra a 
Covid-19 há pelo menos 14 dias 
podem receber a da gripe, dando 
preferência sempre pela imuniza-
ção contra a Covid-19. 
Quem deve receber a vacinação:

3ª Etapa da imunização

– Pessoas com doenças crônicas, 
pessoas com deficiência perma-
nente, caminhoneiros, motoristas 
e cobradores de transporte co-
letivo, trabalhadores portuários, 
forças de segurança e salvamen-
to, Forças Armadas, funcionários 
do Sistema de Privação de Liber-
dade, população privada de li-
berdade e adolescentes e jovens 
em medidas socioeducativas. 

2ª Etapa da imunização

– Idosos de 60 anos ou mais e 
professores.

1ª Etapa da imunização

– Crianças de 6 meses até 5 anos, 
11 meses e 29 dias, gestantes, 
puérperas (mulheres no período 
até 45 dias após o parto), indíge-
nas e trabalhadores da saúde.

Locais de imunização:

Esf. Praia Linda: Rua Nicolas Pe-
regrino dos Santos, nº 66 – Praia 
Linda (quintas e sextas-feiras, de 
13h30 às 15h); 

Esf. Colina: Rua da Colina, nº 370 
– Colinas;

Esf. Ponta do Ambrósio: Rua An-
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CIDADE

tônio Luiz Araújo, nº 120 – Ponta 
do Ambrósio;

Esf. Parque Arruda: Avenida dos 
Bandeirantes, nº 23 – Parque Ar-
ruda;

UBS Retiro: Estrada do Retiro, s/
nº – Retiro;

UBS Poço Fundo: Estrada do Bo-
queirão, s/nº – Poço Fundo; 

UBS Centro/Mossoró: Rua Rami-
ro Antunes, s/n – Mossoró; 

Esf. Botafogo: Rua da Paz, nº 7 ou 
Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, 
nº 07 (fundos) – Botafogo;

UBS Cruz: Estrada da Cruz, s/nº 
– Cruz;

Esf. São Mateus - Rua Manoel An-
tônio Junior, s/nº - São Mateus;

Esf. Vinhateiro: Travessa Antônio 

de Araújo Mendonça, s/nº - Vi-
nhateiro;

Esf. Alecrim: Estrada do Alecrim, 
nº 80 – Alecrim;

Esf. Campo Redondo I: Rua Luiza 
Terra, s/ nº - Campo Redondo;

Esf. Flexeira: Rua da Adutora, s/
nº – Flexeira.

Na Esf Praia Linda, a imunização 
ocorre nas quintas e sextas-fei-
ras, das 13h30 às 15h. Nos demais 
postos, a vacinação acontece de 
segunda a sexta-feira, das 8h ao 
meio-dia. 

Os militares e seus dependentes 
residentes no município podem 
procurar a Policlínica Naval, nas 
terças-feiras, de 9h as 11h30 e das 
13h às 16h, e nas quintas-feiras, 
das 9h às 12h30.
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CIDADE

A prefeitura de São Pedro da Aldeia 
dá continuidade ao levantamento para 
atualização do Inventário de Oferta Tu-
rística da cidade. A equipe da Secre-
taria Adjunta de Turismo realiza entre-
vistas com moradores e visitantes do 
município. Para ampliar o alcance da 
pesquisa, o formulário está disponível 
também através do link: https://forms.
gle/vG8SnT82dos7efDb7 . O mapea-
mento permanece de forma presencial 
durante a semana nas vias municipais. 

A iniciativa visa garantir um novo pa-
norama 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.De acordo com 
a secretária de Turismo, Andrea Tino-
co, a atualização dos dados cadastrais 
do setor e as ações de ordenamento 
são essenciais para o desenvolvimento 

São Pedro da Aldeia 
realiza inventário de 
oferta turística com 

moradores e visitantes
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CIDADE

da cidade. “Atualmente, o município 
possui uma oferta de serviços turísti-
cos estruturada e diversificada, princi-
palmente no que tange aos meios de 
hospedagem e gastronomia, despon-
tando no cenário turístico como um 
destino seguro e repleto de atrativos 
de qualidade. Promover o setor é uma 
tarefa fundamental para o desenvol-
vimento econômico da cidade, além 
de ser uma das diretrizes da gestão 
do prefeito Fábio do Pastel. Por isso, 
as ações de ordenamento, atualização 
de dados e a inserção das empresas 
no Cadastur têm sido o nosso foco 
principal no momento”. 

A secretária reitera que a pasta tra-
balha de forma contínua para a reto-
mada do setor no pós-pandemia. Para 
Andrea Tinoco, o planejamento ba-

seado em informações seguras é de 
extrema importância. “Somos uma ci-
dade com atrativos incríveis e contam-
os com excelente gastronomia e meios 
de hospedagem com ótimo padrão, 
além das maravilhas pouco exploradas 
no Turismo Rural. Para um planejamen-
to eficaz, a atualização destes dados é 
fundamental. Contamos com a partici-
pação de todos”, destacou. 

ASCOM/PMSPA
Texto: Aline Torres Guimarães
Fotos: Renato Fulgoni/PMSPA
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FAZENDA

Os contribuintes de São Pedro da 
Aldeia terão até o dia 22 de setembro 
deste ano para realizar o pagamento 
de tributos municipais com desconto 
de multas e juros. O prazo, que iria até 
esta quinta-feira (24), foi prorrogado 
por meio do Decreto nº 121, que altera 
a Lei do Refis nº 2.924. O documento 
entra em vigor a partir desta sexta-
feira (25). Os interessados podem fazer 
o refinanciamento de forma on-line 
ou procurar o setor de atendimento 
da Secretaria de Fazenda, na sede da 
prefeitura. Os descontos chegam a 
100% dos encargos para quitação em 
cota única. Confira abaixo as formas de 
pagamento e descontos disponíveis. O 
programa de refinanciamento fiscal, 
iniciativa da Secretaria de Fazenda, 
visa promover a regularização dos 
débitos tributários e não tributários 
municipais, como Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), Imposto 
Sobre Serviços (ISS) e ITBI (Imposto 
de Transmissão de Bens Imóveis), 
entre outros.  Só terá direito à anistia 
os contribuintes que estiverem com os 
tributos do ano de 2021 em dia.

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

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 
PRORROGA DESCONTO DE ATÉ 100% EM 
MULTAS E JUROS PARA PAGAMENTO DE 

TRIBUTOS MUNICIPAIS
– Os contribuintes que aderirem ao 
benefício também podem efetuar 
o pagamento em até 12 vezes, com 
desconto de 80% das taxas.

– Já quem desejar fazer o parcelamento 
do débito em até 24 vezes, terá direito 
a 50% de desconto dos encargos. 

É importante salientar que o valor 
mínimo para as parcelas no caso de 
pessoa física é de R$ 90,00. Para 
pessoa jurídica, a parcela mínima é de 
R$ 250,00. 

Refis on-line - Quem preferir fazer 
a regularização fiscal on-line deve 
acessar o site da Secretaria de Fazenda 
e buscar o item “Acordo de Dívida”.

Refinanciamento presencial - 
Para realizar a quitação do débito 
presencialmente, os interessados 
devem procurar o setor de IPTU na 
sede da prefeitura, das 9h às 16h50. 
O pagamento pode ser feito também 
nos cartões de crédito ou débito. Mais 
informações pelo telefone (22) 2621-
1559 nos ramais 229 para IPTU, 267 
para Dívida Ativa e 234 para Tributos 
Mobiliários ou, ainda, pelo e-mail 
sefaz@pmspa.rj.gov.br.

Com informações da ASCOM/PMSPA - 
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@cactosesuculentasrj 
Produto/serviço RJ 
Região dos Lagos 

Pedidos zap: 21 975329388 
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Loja virtual de roupa feminina.  Envios para São Pedro da Aldeia 
e Cabo Frio.  Conjuntos de ótima qualidade. Macaquinhos. Short 

Jeans bordados e muito mais.

Tire suas dúvidas 22 99906-1251
Site www.balalechic.com.br

Veja mais no perfi l @balalechic 

MODA
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Além do horizonte!

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

As vezes penso no que existe 
além do horizonte e muitas coisas 
vêm na minha cabeça. Um mundo 
sem corrupção, onde os políticos 
trabalham em prol do povo e não 
para benefícios próprios. Um País 
onde seu governante seja eleito 
para governar de forma racional 
e não brincar de governar. Além 
do horizonte, vejo uma floresta 

COM A PALAVRA, O EDITOR

preservada, onde os animais não 
precisam se esconder do ser hu-
mano. Rios com águas cristalinas 
sem poluição e empresas preo-
cupadas em preserva-los. 
A cordialidade que herdei de 
meus avós, o respeito ao próxi-
mo e a empatia. Vejo também, 
rodovias limpas sem pessoas em 
situação de rua, crianças unifor-
mizadas indo para a escola, sem 
precisar de um esquema espe-
cial de segurança. Vejo um mun-
do seguro além do horizonte, um 
mundo no qual podemos sentar 
numa praça com segurança, ob-
servar o pôr do sol. 
Um mundo saudável, sem pes-
soas morrendo na fila de um hos-
pital, sem pessoas morrendo por 
ego, por bala perdida, por um ce-
lular. Vejo muito amor e esperan-
ça, além do horizonte e a paz não 
tem que vim em forma de acordo 
e nem através de guerras. 
Ah... me sinto bem melhor, só em 
pensar no que há além do hori-
zonte... e você, o que está fazen-
do para que esse horizonte não 
fique só em meus pensamentos?  
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COLUNISTA

“A cordialidade 
que herdei de meus 
avós, o respeito ao 

próximo e a 
empatia.”
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Decorando a casa com 
iluminação direta

Quando o assunto é iluminação sabe-
mos que cada ambiente possui uma 
particularidade que ajuda a identificar 
o tipo de luz mais adequada. Nesse ar-
tigo vamos conhecer a iluminação di-
reta. 
Ao contrário da iluminação indireta, a 
luz direta é direcionada exatamente 
sobre a superfície que precisa de ilu-
minação. A luz direta é aquela que se 
utiliza para focar algo. Geralmente são 
utilizadas com spots com lâmpadas 
com facho direcionado, que permitem 
o foco.

DECORAÇÃO

O fluxo luminoso desse tipo de ilumi-
nação é voltado especificamente para 
o objeto ou espaço de destaque. Po-
dem-se utilizar lâmpadas desse tipo 
para compor um canto de estudos, por 
exemplo. Nesse caso o produto ideal 
seria uma luminária de mesa. Ainda é 
possível utilizar a luz direcional para 
dar destaque a objetos decorativos. 
Abajures podem ressaltar ou suavizar 
um canto. E lâmpadas pendentes po-
dem dar destaque a detalhes nas pare-
des ou iluminar corredores com pouco 
fluxo de movimento.
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Governo reúne 
representantes de 

associações de 
moradores de São Pedro 

da Aldeia
Em continuidade ao modelo de ges-
tão participativa adotado pela atual 
gestão municipal, o prefeito, Fábio do 
Pastel, recebeu a Federação de Asso-
ciações de Moradores de São Pedro da 
Aldeia (Femanspa). O encontro ocor-
reu nesta quarta-feira (23), na sede da 
prefeitura, e contou com a presença 
de representantes de 10  localidades 
do município. O secretariado este-
ve presente e ouviu as solicitações 
apresentadas. Novos encontros serão 
agendados para o acompanhamento 
das demandas levantadas. Foram ou-
vidos os representantes dos bairros 
Parque Estoril, Vinhateiro, Campo Re-
dondo, Balneário São Pedro, Balneá-
rio II e Parque dos Meninos, São Ma-
teus, Boqueirão, Retiro e Bela Vista.

O prefeito ressaltou a disponibilidade 
da gestão para receber as demandas 
do município. “Sei a importância da 
atuação das associações de mora-
dores que fazem essa ponte entre a 
população e o governo. Quero levar 
qualidade de vida a todos os bairros, 
especialmente aos mais afastados. 
Ocupo esse cargo com muita paixão 
pelo meu trabalho. Sou muito envol-
vido no que estou fazendo. Toda a 
equipe municipal está à disposição 
para o diálogo. Queremos fazer da 
nossa cidade um lugar ainda melhor 

para todos. Vamos ter novas reuniões 
para acompanharmos o andamento 
das ações”, afirmou.

A presidente da Federação de Asso-
ciações de Moradores de São Pedro da 
Aldeia (Femanspa), Michelle Ramos, 
destacou a importância da atual ges-
tão municipal estar disponível para o 
diálogo. “Não estávamos conseguin-
do apoio anteriormente. Poder contar 
com essa união entre as associações e 
o governo é muito importante. Conhe-
cer os secretários e podermos passar 
para eles as nossas principais deman-
das foi fundamental. Todos nos rece-
beram muito bem, fomos ouvidos, e 
espero que essa parceria continue e 
renda bons frutos para o município 
como um todo”. O prefeito e a equipe 
técnica apontaram as ações que já es-
tão em andamento no município. Fábio 
do Pastel salientou a busca por parce-
rias com o Governo do Estado. “Algo 
que me traz muita esperança são as 
parcerias que estamos buscando com 
o governo estadual. Um dos focos da 
nossa gestão é o saneamento básico. 
Sei que muitos não quiseram fazer, mas 
eu estou assumindo isso. Mesmo que 
seja uma obra que não apareça. Estive 
com o secretário de Cidades e tivemos 
respostas positivas para o município. 
Estaremos realizando o mapeamanen-

CIDADE
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CIDADE

to de ruas para a realização do serviço 
de concretagem em vias menores. So-
bre os valões, já solicitamos a limpeza 
de rios que já foram mapeados junto 
à equipe técnica do Inea. Estamos lu-
tando com afinco para conseguirmos 
o máximo de apoio para nosso municí-
pio”, relatou.

O representante das localidades do 
Balneário São Pedro II e Parque dos 
Meninos, Linho Guerreiro, apontou a 
mudança de atuação municipal. “Já 
percebemos a diferença de Governo. 
Aqui cada representante fala de uma 
localidade e vocês já conhecem. Sem-
pre tive o pensamento de que uma 
gestão inteligente trabalha em conjun-
to com as associações dos morado-
res. Nossas portas estão abertas para 

o governo e secretariado. Agradeço 
ao secretário Raimundo, que já cami-
nhou conosco nos pontos críticos do 
bairro e nos apresentou projetos. Jun-
tos somos mais fortes. Nosso objetivo 
é valorizar o bairro e a comunidade”, 
comentou. 

O vice-prefeito, Júlio Queiroz, acompa-
nhou as solicitações feitas e também 
se colocou à disposição para conver-
sar com os representantes dos bairros. 
Também participaram da reunião os 
secretários de Governo, Luiz Fernan-
do Gomes Junior; de Serviços Públi-
cos, Raimundo Teixeira; de Urbanismo 
e Habitação, Fernando Frauches; de 
Meio Ambiente, Raquel Trevizam; de 
Agricultura, Thiago Ribeiro e o chefe 
de gabinete, Moisés Batista.
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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

Escritor Isac 
Machado

é a entrevistado de 
Renato Fulgoni
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ENTREVISTA

O escritor Isac Machado de Moura 
mora em Cabo Frio e tem mais de de-
zoito livros publicados. Isac é profes-
sor e recentemente fez um lançamento 
duplo, com as obras Teologia Marginal 
e Eu – Primeira Pessoa, que iremos 
apresentar a seguir:

TEOLOGIA MARGINAL é uma coletâ-
nea de reflexões em PROSA e VERSO 
a partir de um cristianismo que mar-
ginaliza. Nele confronto qualquer teo-
logia que segrega. Faço questão de 
repetir que não escrevo em academi-
quês, que não escrevo para outros teó-
logos, embora não estejam proibidos 
de ler. Só estou falando da linguagem 
isaquiana conhecida pelos que já me 
leem. Ninguém precisa de um dicioná-
rio ou de um tratado de teologia para 
compreender. O foco é aquela teologia 

simples do Cristo, baseada no amor, na 
tolerância. A capa foi construída sobre 
fotografia de Demétrio Sena e o pre-
fácio, melhor que o livro, é da teóloga 
Angela Natel.

EU - PRIMEIRA PESSOA é um livro 
quase sobre mim, escrito, como já diz 
o título, em primeira pessoa, em PRO-
SA, porque um dia religiosos me acu-
saram de escrever estudos bíblicos em 
primeira pessoa, numa revista de Es-
cola Dominical. Então só por isso re-
solvi escrever um livro assim, todinho 
em primeira pessoa.  Nele conto umas 
histórias, uns “causos” e tento promo-
ver umas reflexões.  Fotografia da capa 
também de Demétrio Sena. Prefácio 
lindíssimo, melhor que o livro, da pro-
fessora/escritora Rosana Silva.

ESCRITOR ISAC MACHADO 
FALA SOBRE SEUS DOIS 
NOVOS LANÇAMENTOS
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Como você mesmo falou, o livro “TEOLOGIA MAR-
GINAL” é uma coletânea de reflexões em prosa e verso 
a partir de um Cristianismo que marginaliza. Fale um 
pouco mais sobre essa marginalização que você sofreu.

No livro, o foco nem sou eu, ou não apenas eu, mas todos aqueles  
que questionam,  que refletem, que pensam o mundo fora da caix-
inha de um cristianismo limitador, não dado ao diálogo. Enquanto 
o Cristo foi tão dialógico, a ponto de trocar umas ideias com o ca-
peta, na cena do deserto, cristãos fundamentalistas se recusam a 
dialogar com alguém que, mesmo cristão,  pense diferente deles, 
rejeitam o “cérebro coletivo” e pensam por si só, com o individual.  
É aí que eu entro na história, porque faço parte desse grupo que 
faz questão de usar o cérebro individual.  Nada de caixinha ou de 
caverna.

Confira a entrevista do jornalista Renato Fulgoni com o 
escritor Isac Machado: 

Como você vê a influência da Literatura na vida das pes-
soas?

Rapaz, a literatura  é de uma importância sem tamanho na minha 
vida, na vida de qualquer pessoa que goste de sonhar, de “viajar”, 
de flanar com a vida.  A literatura liberta, cura, deixa a vida mais leve. 
Se você quer saber sobre a sociedade dos anos 1800, leia Machado 
de Assis, por exemplo. Toda literarura tem data e tem contexto. E 
isso nos faz compreender a sociedade, seus comportamentos,  seus 
jeitos de pensar. A literatura conta a história de um povo, sem com-
promissos com governos. 

Um lançamento duplo! Onde você buscou motivação 
para escrever “Teologia Marginal” e “Eu – Primeira Pes-
soa”?

Eu costumo dizer que escrevo para não enlouquecer. O teólogo é 
uma espécie de pesquisador da religião,  da fé, de fenômenos que 
parecem sobrenaturais, mas são terrenos, explicáveis pelas ciên-
cias, pela história, pela filosofia, pela sociologia.  E isso é um desafio 
danado: estudar,  pesquisar,  sem perder a fé. E as elites religiosas,  
especialmente cristãs, criam teologias para legitimar horrores como 
a escravidão; teologias que segregam, que marginalizam. A “minha” 
teologia está do outro lado. É inspirada no povo, em suas lutas. Está 
inspirada nos invisíveis,  nos marginalizados.  É como Jesus Cristo 
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fazia a sua teologia,  dando voz ao povo oprimido. Assim nasceu o TEOLOGIA 
MARGINAL. 
O EU - PRIMEIRA PESSOA é uma coletânea de “causos”, de histórias minhas, de 
reflexões em primeira pessoa. Quando eu escrevia uma revista de estudos bíbli-
cos para uma igreja aqui da região,  uns conservadores chatinhos me acusavam 
de escrever algumas lições em PRIMEIRA PESSOA, me encheram o saco com 
isso. Aí escrevi um livro todinho em primeira pessoa. 
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Quais prejuízos a pandemia trouxe para você até esse 
momento?

Os maiores prejuízos que a pandemia me trouxe até o momento 
foram imateriais. Muitas perdas de pessoas queridas. Em muitos 
casos, continuo com dificuldade de acreditar que se foram para 
sempre. Isso está me doendo muito. É luto atrás de luto. E eu vou 
seguindo no luto e na luta; e para não enlouquecer, escrevo. 

Muitos escritores foram beneficiados pela Lei Aldir 
Blanc. Você apoia que essa Lei continue?

Sem dúvida.  A Lei Aldir Blanc é uma conquista da sociedade, dos 
artistas,  o que inclui escritoras e escritores. É dinheiro público usa-
do para o bem, como tem que ser, para promover as artes, a cultura,  
a literatura. 
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PRODUTIVIDADE MÉDIA DOS CAFÉS 
DO BRASIL EQUIVALE A 25 SACAS POR 

HECTARE EM 2021
A produção total estimada dos Cafés 
do Brasil, país que é o maior produtor, 
exportador e segundo maior consumi-
dor do produto, em nível mundial, para 
esta safra de 2021, incluindo as duas 
espécies de café, arábica e conilon, 
está prevista para atingir um volume 
físico equivalente a aproximadamen-
te 48,8 milhões de sacas de 60kg. Tal 
quantitativo, se confirmado, represen-
tará uma redução de 22,6%, em relação 
à produção de café de 2020, a qual foi 
de 63,07 milhões de sacas de 60kg.
Tendo como referência os números ofi-
ciais da safra de café disponíveis nes-
te mês de junho, os quais estão sen-
do objeto desta divulgação e análise, 
constata-se que a produção de café da 
espécie de arábica será de 33,36 mi-
lhões de sacas, numa área de 1,51 mi-
lhão de hectares e produtividade mé-
dia de 23,03 sacas por hectare, o que 
representa uma redução de 28,5% em 
relação à safra anterior.

E, neste mesmo contexto, quanto à 
produção do café conilon, cuja safra 
foi calculada em 15,44 milhões de sa-
cas numa área de 375,98 mil hectares, 
a produtividade média estimada cor-
responderá a 41,07 sacas por hectare, 
ou seja, uma variação positiva de 5,9%, 
tendo como base o mesmo período 

comparativo. 
Nesse contexto, vale ressaltar que os 
cafés brasileiros são produzidos nas 
cinco regiões geográficas do País. Caso 
seja estabelecido um ranking dos seis 
maiores estados produtores de café, 
exclusivamente em relação à área total 
de produção que, neste ano de 2021, é 
de 1,82 milhão de hectares, constata-se 
que Minas Gerais, maior estado produ-
tor de café da Federação, ocupa uma 
área 992,41 mil hectares, o que corres-
ponde a aproximadamente 54,5% da 
área em produção no País.
Na sequência deste ranking, destaca-
-se o segundo maior estado produtor, 
Espírito Santo, que ocupa uma área de 
produção de 400,44 mil hectares com 
lavouras em produção, o que equivale 
a 22% da área em produção. Em ter-
ceiro colocado, figura o estado de São 
Paulo, com 198,18 mil hectares (10,8%); 
Bahia, em quarto lugar, com 101,46 mil 
hectares (5,5%); Rondônia, com 63,56 
mil hectares (3,5%); e, em sexto colo-
cado, o Paraná, com 33,25 mil hectares 
(1,8%).  Os demais estados produto-
res de café completam a área total em 
produção no país, ou seja, menos de 
2% tendo em vista que a cafeicultura 
está presente nas cinco regiões geo-
gráficas, mas, em alguns estados, em 
menor escala.
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Convém destacar que os números e 
dados que estão permitindo realizar 
esta análise constam do Sumário Exe-
cutivo do Café – Junho 2021, da Se-
cretaria de Política Agrícola – SPA, do 
Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento – MAPA, documento 
que é publicado mensalmente e tam-
bém está disponível no Observatório 
do Café do Consórcio Pesquisa Café, 
Rede Integrada de Pesquisa coordena-
da pela Embrapa Café.

Complementando esta análise dos da-
dos da performance dos Cafés do Bra-
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sil, disponíveis em junho de 2021, em 
relação exclusivamente aos cafés da 
espécie arábica, verifica-se que a área 
em produção teve apenas um ligeiro 
decréscimo de 4,3%, a despeito de ter 
ocorrido uma queda expressiva na pro-
dução total de 31,5%, em comparação 
com o ano anterior, em decorrência 
principalmente da bienalidade dessa 
espécie de café, a qual alterna produ-
ção menor em um ano com safra maior 
no ano seguinte, circunstância que 
ainda foi agravada por diversidades e 
fatores climáticos ocorridos em várias 
regiões produtoras nesta safra.
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COLUNISTA

SÃO JOÃO
Esse texto é dedicado ao mês 

de junho. Com muito orgulho já 
início falando do nosso queri-

do São João. Dizem que nessas 
datas do mês, casamos, dança-
mos, cantamos e até comemos 
canjica e muitas comidas típicas 
em família e no Arraiá da alegria.
Seja onde for, com quem estiver.
Seja no Nordeste.. eu sou meia 

suspeita para falar. Pois, sou na-
tural de Salvador/Bahia.  Ô terra 
abençoada de boa! Como uma 
nordestina, deixo uma pequena 

homenagem:

  São João
    Hoje é São João!

O que falar?
O que vestir?

Vou de botar, capira.
 Ou até mesmo vestido xadrez 

com meia longa.
Mas vou! 

Sim vou pro Arraiá 
Festa animada onde tem gente 

boa.
De brincar, comer e até beijar. 

gosto muito 
Parabéns São João, Nordeste e 

minha Bahia.

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

Kauã Firmino,
atleta de  Araruama, 
é o entrevistado de 

Renato Fulgoni
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ENTREVISTA

O jornalista Renato Fulgoni conversou 
com Kauã Camilo dos Santos Firmino, 
de 15 anos, da cidade de Araruama-RJ. 
Como grande parte dos garotos, Kauã 
tem um sonho que é ser JOGADOR DE 
FUTEBOL.  Desde os 4 anos de idade, o 
menino joga em escolinhas de futebol 
de salão e campo.  Sempre muito es-
forçados e preparado, o jovem já jogou 
em alguns clubes pequenos, tentando 
correr atrás do meu sonho.  Já cheguei 

a pensar em desistir, pois os gastos são 
grandes e agora surgiu uma chance de 
jogar num time na cidade de Maricá. E 
assim Kauã terá gastos com alimenta-
ção, passagem, entre outros, por isso 
o jogador está fazendo algumas rifas 
para vender e também fazendo uma 
vaquinha. O menino conta com qual-
quer ajuda para poder conseguir reali-
zar esse sonho.

O SONHO DE SER UM 
JOGADOR DE FUTEBOL
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ENTREVISTA

Confira a entrevista de Kauã Firmino com Renato 
Fulgoni:

Eu já trabalhei em um projeto esportivo e sei como 
é difícil ser jogador de futebol. Para você, hoje, qual 
é o seu maior desafio?

Condições financeiras , falta de patrocínio e empresários.

Muitas empresas poderiam contribuir para a forma-
ção de jovens, mas a cultura de nosso país e a falta 
de informação, muitas das vezes fazem com que co-
merciantes e donos de empresas não valorize os jo-
vens que estão querendo apenas uma oportunidade. 
Para você qual é a importância do apoio dos patro-
cinadores e como poderíamos mudar esse cenário?

É de muita valia , pois darão oportunidade de muitos  jovens, 
como eu ,  chegar até aos seus sonhos. 

Qual o seu ídolo no futebol e por que?

N’Golo Kanté, por causa da humildade e por jogar na mesma 
posição que eu.
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Para contribuir com a carreira de Kauã

Pix 22992184497 Dayana dos Santos camilo 
 

Banco itaú ( kaua camilo dos Santos Firmino) 
Agência 4563 

Conta poupança  
54023-8 

Cpf 11086594703

Qual a importância do esporte em sua vida?

Desde pequeno fui apaixonado por esporte , principalmente 
pelo futebol. Pensando no futuro,  dar uma condição melhor a 
minha família.

Qual foi o momento mais marcante na sua trajetória 
de jogador de futebol? 

Quando fui campeão na Copa Vasco no São Januário....no ano 
de 2016 
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O Plati é um dos queridinhos dos 
aquaristas iniciantes. Muito co-
mum em aquários, existem di-
versas linhagens domésticas, ra-
ramente sendo encontrado uma 
variedade pura. Inclusive encon-
trado vestígios de material gené-
tico de outras espécies do gêne-
ro, nomeadamente cruzamentos 
entre Xiphophorus variatus e Xi-
phophorus hellerii.

Encontramos diversas varieda-
des reproduzidas em cativeiro 
como Mickey Mouse, Wagtail, 
Smoking, Lua, Azul Vermelho, 
Cometa, Hi-fi n, entre outros. Em 
seu ambiente natural também 
existem diversas sub-espécies, 
algumas ainda por classifi car, 

apresentando cores diferentes 
comparado com as variedades 
obtidas em cativeiro como verde 
oliva, brancos e pretos com na-
dadeiras azuladas. Espécie pací-
fi ca tanto com indivíduos de ou-
tras espécies como os da mesma 
espécie, exceto em época de re-
produção quando os machos po-
dem se tornar agressivos entre si 
ou quando inseridos em pouco 
espaço. Os machos desenvolvem 
uma hierarquia distinta. Alguns 
espécimes podem mordiscar as 
nadadeiras de peixes lentos ou 
de longas nadadeiras, tal com-
portamento é bastante variável e 
mais frequente quando mantidos 
em pequenos aquários. Período 
de gestação varia entre 24 a 30 

PET

Plati
Por Renato Fulgoni
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PET

dias, fêmea produz de 20 a 200 
larvas, dependendo de sua ida-
de e pode liberar as larvas par-
celadamente. Fêmeas mais novas 
tendem a produzir menos. Macho 
irá fertilizar a fêmea, onde as lar-
vas nascerão cerca de 28 dias, 
neste período se desenvolvem 
internamente na fêmea e quando 
expelidos já nascem formados e 
nadando livremente; duração do 
parto pode variar de duas a mais 
de dez horas. O intervalo entre os 

primeiros partos pode ser irregu-
lar e acontecer entre os 27 e os 
90 dias.

A fêmea pode armazenar esper-
ma do macho por bastante tem-
po, utilizando o mesmo para suas 
próximas gestações.

Não ocorre cuidado parental. São 
extremamente prolíferos e se re-
produzem facilmente.
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COM QUE 
FREQUÊNCIA DEVO 

AMAMENTAR?

Toda mamãe de primeira viagem 
já se fez esses questionamentos. 
De quanto em quanto tempo 
preciso amamentar? Como vou 
saber se meu filho não está pas-
sando fome? Preciso estabele-
cer um horário fixo de mamadas?  
 
A resposta é NÃO. Seu reló-
gio será seu bebê. Ele nos pri-

meiros dias e principalmente 
nos primeiros 3 meses de vida 
que ditará o ritmo da amamen-
tação sem restrição de horá-
rios e duração (Livre demanda). 
 
Nos primeiros meses, é normal 
que o bebê mame com maior fre-
quência e talvez de hora em hora, 
depende muito da demanda 
dele. O maior segredo é que com 
o tempo a mãe vai identificando 
quais são os sinais de fome do seu 
filho e não espera ele chorar para 
mamar, levando a uma amamen-
tação um pouco mais tranquila.  
 
Você tem interesse em mais con-
teúdos sobre amamentação? 
Vem conferir outros posts aqui 
no meu perfil! Sou Consultora em 
Amamentação e estou me es-
pecializando na área para poder 
ajudar mais ainda as mamães que 
me procuram. 

 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

LOUCUTOR 
RINGO,   

é o entrevistado de 
Marcello Lyca no 
Palco do Groove
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ONDE TUDO COMEÇOU, QUAIS SUAS ORÍGENS? 

Sou de São Paulo, Zona Leste, Capital. Aos 08 anos mudamos 
para o ABC Paulista, em Santo André. Era distante dali, mas, aos 
18, voltei para a mesma casa onde nasci, para nossa filha nascer 
exatamente no mesmo local que eu.

Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 

A MÚSICA, A ARTE 
E A MISSÃO COM O 

UNDERGROUND!

QUEM ESCOLHEU SEU NOME?

Digamos que meu pai era um garoto que como eu, amava os 
Beatles e os Rolling Stones. De qualquer forma, já toquei bate-
ria e até pouco tempo ainda tinha uma.
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COMO FOI SUA INFÂNCIA?

Falar de uma infância triste é muito comovente, é atraente, é 
mais emocionante, mas não posso reclamar da minha. Era o 
xodó da Família, tinha carinho, incentivo, e todos os brinquedos 
que toda criança queria. Dentre eles, sempre tinha material de 
desenho e Pintura. Eu adorava e eles sabiam disso.

ONDE A MÚSICA ENTROU NA SUA VIDA, JÁ QUE A 
ARTE JÁ SE FAZIA PRESENTE?

Eu nasci em casa, as 13H, então eu literalmente nasci e cres-
ci cercado de Músicos, cabeludos, instrumentos, em uma épo-
ca onde a novidade fervia, uma música diferente, que ousava 
discordar de tudo que já era padronizado e pré-determinado. 
Todo Jovem sonhava em ter uma banda e meu irmão já trazia 
aquela galera pra casa, pra tocar, pra ouvir discos de Vinil.... Eu 
Estava sempre presente! 
Uma das coisas que não esqueço era de um rapaz que passava 
todas as tardes com o carrinho de doces e aquela buzina tradi-
cional. Eu ia correndo pro portão, onde já me esperava. Cantava 
uma Música pra ele e ganhava um Monte de doces. Todo dia!

O QUE VOCÊ OUVIA, QUAIS ERAM SUAS REFERÊN-
CIAS? 

Nos anos 60, menino de tudo, Beatles, Elvis, The Hollies, e a ga-
lera daqui que já começava a ganhar as rádios do país inteiro. 
Nos anos 70, inesquecível, YadBirds, Zeppelin, Sabbath e etc. 
Com um destaque especial para o Raul e made Inbrasil, grande 
marco em minha vida.
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E A ARTE, QUANDO VIROU TRABALHO?

Não lembro bem, mas, ainda garoto eu já ganhava “coisas” 
quando fazia capas de trabalho pros colegas, ganhava até al-
guns beijos das meninas, cigarros dos meninos, lanches, coisas 
assim. Na adolescência já desenhava em capacetes, skates e 
quartos com a boca dos Stones, o Submarino dos Beatles, a 
capa do disco do KISS, e acabei estendendo isso também para 
as roupas. O silk-screem me “Fisgou” de forma fulminante, e o 
que eu fazia artesanalmente para mim e para os meus amigos, 
acabou virando uma profissão também. Trabalhei muito com 
silk, e até tive duas estamparias mas, anos depois senti que a 
propaganda visual seria a maneira mais segura de usar meu 
trabalho, e faço isso até hoje.

“Primeiras Transmissões do HTDR! Com a 
parceria de Flávio Souza, Marco e Bruninho 
(incentivador do Programa e do Ruann Vega 
/ Filho do Ringo)”

“Preparando o estúdio para as primeiras 
apresentações do HTDR”
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COMO E POR QUE VEIO PARAR EM BÚZIOS? 

Acaso, destino, consequência, ou um pouco de tudo. Na verda-
de, eu já tinha vindo pro RJ outras vezes, a trabalho numas das 
filiais das empresas de minha irmã, próximo a estação central. 
Mas dessa vez foi numa das minhas “Caminhadas”. Ás vezes 
eu “Pegava a Estrada”, sem destino, sem propósito. Acontece 
que andei tanto nessa ocasião, que “apaguei”. Claro que estou 
resumindo muitíssimo, mas, desmaiei (Mesmo!!!) Em frente a 
um grande muro com portão verde. Era Emaús! Uma Instituição 
fantástica que abrigava população de rua. Eu não era exata-
mente um mendigo mas, adorei o tratamento. Fui super bem 
acolhido e usei o meu trabalho para ajudá-los no belo trabalho 
deles. Mais uma vez a Música e arte estavam presentes. Lá co-
nheci um anjo que desempenharia um papel decisivo em minha 
vida aqui. A Escritora, pedagoga e Assistente Social DALVA de 
MAGALHÃES!
Ela me “Adotou”, foi amor a primeira vista, e me trouxe para 
Búzios, no bairro da Rasa, para dar aula e posteriormente aju-
dar na administração de sua ONG, a COEDOC-Rasa. Bem, antes 
trabalhei também na fazenda modelo (campo grande), visitei 
várias instituições semelhantes, inclusive a Leão XIII. Aqui visi-
tei a APAE várias vezes, inclusive com musicoterapia e Silk. Na 
COEDUC continuei meu trabalho com crianças e adolescentes, 
e lá conheci NICOLE B. D’ALINCOURT, grande até hoje! 

E SUA FAMÍLIA ATUAL, QUEM CONSEGUIU TE PA-
RAR NAS SUAS ANDANÇAS, FINCAR RAÍZES? 

Após 2 anos na COEDUC, eu já era muito popular e saí para 
seguir a “Carreira Solo”. Passei a me dedicar mais aos trabalhos 
externos e já não tinha mais tempo para me dedicar a COEDUC 
como ela merecia. Minha madrinha, (era assim que Dalva de 
Magalhães se auto-intitulava), ficou muito triste, mas, acabou 
entendendo. Ainda deu tempo de criarmos o Projeto Artesão 
2001, com a parceria de uma funcionária do Senac-Rio. Nes-
ta feira, “achamos” muitos artesãos talentosos e anônimos em 
nossos bairros. Lembro-me que fazíamos nossas reuniões no 
Cilico’s Pizzaria tradicional da época. Pouco depois eu já estava 
morando fora da COEDUC. Acho que era 2003 quando conheci 
a MARCINHA, e com ela, o Ruan, bem pequeno, e hoje já temos 
18 anos juntos, ela sempre me apoiou em tudo, inclusive na Rá-
dio outra grande paixão.

ENTREVISTA
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Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 

...ISSO MESMO QUE IA TE PERGUNTAR, E A RÁDIO 
ONDE SE “ENCAIXA” NESSA HISTÓRIA? 

Pois é, o Ruan ainda não era o RUANN VEJA, isso aconteceu 
mais tarde, quando apesar de crescer ouvindo rock, se apaixo-
nou por outro estilo musical. Apesar de não ser a “Minha Praia”, 
como bom Pai, quando vi que era de verdade, apoiei e passei 
minhas experiências para ele, além de montar um estúdio com 
vários instrumentos para incentivá-lo. Ele tinha um parceiro, o 
Ediandro, e eu treinei os dois severamente, com rigor. Fizemos 
várias apresentações juntos, pois além disso, eu também tocava 
bateria, e nos acústicos, o Cajón. Bem, depois Ruann Vega en-
trou em cena, como artista solo que tinha um enorme apoio da 
Rádio local, a Rádio Arrasa Comunidade FM. Bruninho, o dono 
era um garoto que conheci bem pequeno, e agora, apoiava o 
meu garoto. Era pequeno na época, mas, já era bem popular. O 
Ruann Veja ia sempre pra lá, ao vivo, participar das Programa-
ções. Foi aí que me envolvi com a Rádio. O Bruninho, conhece-
dor das várias reuniões musicais em minha casa, sugeriu que eu 
fizesse um Programa de Rock. Claro que hesitei, mas, ele me 
incentivou tanto, que acabei topando. Após pensar muito, con-
videi dois grandes apoiadores. O Marco e o Flávio esse segundo 
recém chegado de Minas, e nos identificamos imediatamente. 
Algumas reuniões e surgiu o HOJE TAMBÉM É DIA DE ROCK. 
O nome vem de uma justa homenagem á um antigo programa 
de rádio, que acompanhávamos tempo atrás. Esse nome foi, in-
clusive, sugerido pelo Marco! Fazíamos tudo em equipe, apesar 
de ser o criador do Programa, dei autonomia á todos, até hoje, 
desde que claro, não fujam do formato original do programa. 
Sempre irreverente e focado no Rock, aos poucos fomos nos 
dedicando exclusivamente ao Underground. Não tocamos fa-
mosos de forma alguma! A não ser, claro, que o famosão entre 
na live e participe com todos os outros, daí sim, eu toco o som 
dele com prazer toda vez que ele entrar. Atualmente sou auxi-
liado pelo Renato Santos. 

ENTREVISTA
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E QUEM MANTÉM O PROGRAMA? 

Anunciantes! Não é nada fácil tocar um Programa. Você sabe 
disso pois também tem um Programa incrível, o PALCO do 
GROOVE, que também divulga apenas autorais, Underground. 
Inclusive você já até apresentou meu Programa comigo, em ou-
tra rádio, e hoje faço parte da atual rádio que você também 
trabalha, que é a RÁDIO CIDADE BÚZIOS. Sabe bem como é 
difícil, ainda mais trabalhando só com Underground. Já perdi 
parceiros e até parte do público por não tocar famosos, mas, 
outro público se fez, outros parceiros surgiram, e hoje estamos 
com um público altamente qualificado. 

COMO VOCÊ CONSEGUE CONCILIAR SEU TRABA-
LHO COM A RÁDIO, JÁ QUE SUA “MISSÃO” COM O 
UNDERGROUND VAI ALÉM DOS PROGRAMAS? 

Nada fácil! O programa tem vários segmentos que se esten-
dem durante a semana toda, além disso, sou muito procurado 
na região pelo meu trabalho. Numa época em que as gráficas 
e as técnicas modernas invadiram a cidade, ainda tem muitos 
clientes que preferem o trabalho feito a mão! Bem, sem dúvida 
é mais artístico e dura muito, muito mais!

ENTREVISTA

”Primeiras transmissões (ainda com a ajuda do Bruninho, pois nos “Enrolávamos” 
nos controles”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Deixo aqui o meu abraço á todos os músicos independentes, á 
todos os apoiadores que tem me ajudado muito apesar da cri-
se atual, á todos os profissionais de rádio e á essa cidade linda, 
que me acolheu á 21 anos atrás e me tratou com tanto carinho e 
respeito. Obrigado a você Marcello Lyca e a Revista Aldeia Ma-
gazine, que me deu mais essa oportunidade de mostrar minha 
arte.
Eu dedico essa entrevista á minha “Madrinha” DALVA de MA-
GALHÃES (In Memorian), minha parceira de todas as horas!

ENTREVISTA

”As vezes não cabia tanta gente no estúdio, muitas visitas e sorteios antes da 
Pandeia”

Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 
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”Homenagem á Minha ‘’Madrinha’’ DALVA de MAGALHÃES e minha Amigona NI-
COLE B. D’ALINCOURT”

ENTREVISTA
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Eu que agradeço a oportunidade, um abração para todos!!!
Siga as redes sociais do Ringo no Instagram: @loucutorringo @hojetambeme-
diaderock no Youtube: Canal Hoje Também é Dia de Rock e no Facebook: Hoje 

Também é Dia de Rock
Siga também as Redes Sociais do PALCO do GROOVE: (Instagram, Facebook, 

Youtube e Spotify) @palcodogroove  
Siga Também as Redes Sociais da RÁDIO CIDADE BÚZIOS: (Instagram e You-

tube: @radiociddadebuzios) no Facebook: radio.cidade.buzios

ENTREVISTA
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“minha paixão”
MODA

Musa Jhuly 
Ketlyn 
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MODA

A modelo e musa do Vasco da Gama 
Jhuly Ketlyn posou para ensaio com o 
tema de ballet, uma de suas paixões. 
Nascida em Cabo Frio, Rio de Janei-
ro, a modelo começou a estudar balé 
clássico ainda lá, aos 6 anos de idade, 
e começou a dar aulas de ballet clássi-
co aos 15 anos. 

“É uma paixão desde criança. Eu amo 
dançar, sempre gostei de todos os rit-
mos, mas pelo ballet clássico tenho 
uma paixão especial.” Declara a musa 
vascaína. 
Confira algumas fotos do ensaio da 
musa;

MUSA JHULY KETLYN FAZ 
NOVO ENSAIO COM TEMA DE 

BALLET: “MINHA PAIXÃO”
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Está chegando em São Pedro da Aldeia a 
AMPERLUZ. 

Trabalhamos com Instalação e Manutenção Elétrica 
em Geral. 

Construção * Reformas * Faz tudo Residencial

CIDADE
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PONTO DO PLEXO SOLAR

CIDADE

Na Reflexoterapia estimulamos esse 
ponto junto com outros pontos para 
relaxar e o sistema nervoso poder atuar 
e responder mediante aos estímulos. 
 
A técnica da massagem nos pon-
tos dos pés (ou mãos) pode aju-
dar nesse processo de dentro para 
fora - equilibrando o sistema hormo-
nal e fornecendo o que o seu cor-
po precisa produzir naturalmente.. 
 
Quer experimentar uma ses-
são dessa massagem terapêutica? 
Link na bio ou me chame no direct.

@anna.reflexoterapeuta Anna - Reflexoterapia
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O evento teve a participação do Su-
perintendente de Esporte do Esta-
do, Anderson Lopes e definiu ta-
bela dos jogos intermunicipais, 
data, locais dos jogos. A competi-
ção vai ser iniciada em setembro. 
 
Representantes de mais seis cidades 
da Costa do Sol, além de Arraial do 
Cabo, participaram do Encontro - Cabo 
Frio, São Pedro da Aldeia, Saquare-
ma, Búzios, Rio das Ostras e Rio Bo-
nito. As modalidades serão as seguin-
tes: futebol, vôlei, futevôlei e atletismo, 
nas categorias masculino e feminino. 
 

Palestras - O Secretário de Turismo 
de Arraial do Cabo, Marco Simas, e o 
presidente da Fundação Municipal do 
Meio Ambiente, Maycon Victorino, mi-
nistraram respectivamente, palestras 
sobre Turismo e Esporte e Esportes em 
Áreas Protegidas. O criador da Escola 
Social de Vela “Filhos do Vento”, An-
derson Wilnes, que atende a 30 crian-
ças, na praia dos Anjos, em Arraial do 
Cabo, fez a apresentação do projeto 
Velas Abertas para o Futuro. O Secre-
tário Municipal do Ambiente, Jorge 
Oliveira, também participou do evento.

ARRAIAL
REGIÃO

JOGOS INTERMUNICIPAIS DA 
COSTA SOL COMEÇAM EM 

SETEMBRO
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366

77

Aldeia 
                      Magazine



V
iu

 q
ue

 e
sp

aç
o

 le
g

al
 p

ar
a 

d
iv

ul
g

ar
 s

ua
 e

m
p

re
sa

. F
al

e 
co

m
 a

 g
en

te
 p

el
o

 W
ha

ts
A

p
p

 (
22

) 
9

9
9

8
3-

6
36

6

CIDADE

78

Aldeia 
                      Magazine



CIDADE

79

Aldeia 
                      Magazine



FLIG 
ESTE ANO 

ACONTECERÁ 
DE 1º A 16 DE JULHO

Ainda que, por conta da pandemia não 
ter chegado ao fim, a Feira Literária 
de Iguaba Grande- FLIG, promovida 
pela secretaria de Educação e Cultura, 
acontecerá de maneira virtual de 1º a 
16 de julho, com o tema: “Dos livros às 
telas…Luz…Câmera e EducAção”.
A FLIG faz parte do calendário anual 
de eventos da rede de ensino do muni-
cípio de Iguaba Grande, que visa con-
templar a realização de campanhas de 
estímulo a leitura e as demais formas 
de cultura como: lançamentos literá-
rios, artes plásticas, apresentações 
teatrais, musicais, entre outros.
Neste ano, a proposta do tema: ” Dos li-
vros para as telas…Luz…Câmera e Edu-
cAção” tem por finalidade incentivar o 
processo de desenvolvimento da leitu-
ra, por meio da relação entre literatura 
e cinema, de forma lúdica, utilizando-
-se de obras literárias, que se destaca-
ram também nas telas de cinema do 
mundo inteiro.
Segundo o secretário da Educação, 
Fred Carvalho, “mesmo com a pande-
mia não poderíamos deixar de incen-
tivar o hábito da leitura e mostrar aos 
nossos alunos essa relação fantástica 
entre a literatura e a arte do cinema”.
De 1º a 16 de julho os alunos de todas 
as quinze escolas municipais poderão 
fazer exposições de seus trabalhos e 
sarau literário de maneira on -line, além 
de participarem do Concurso de carac-
terização de personagens (Cosplay).
O consurso, que terá julgamento e pre-

miação, será para as seguintes cate-
gorias :
– Categoria Kids – para os alunos do 
3º ao 5º ano
– Categoria Teen – para alunos do 6º 
ao 9 º ano
– Categoria Master – Profissionais da 
educação das escolas da rede munici-
pal de ensino do município.
Todos os trabalhos dos alunos serão 
capitados pela direção de cada es-
cola, que montará um stand virtual, 
ficando à disposição no facebook, na 
página oficial da escola e da secreta-
ria de Educação, partir do dia 14 de 
julho.
Em relação ao concurso de Cosplay, 
cada escola terá dois finalistas, sendo 
um escolhido por votação popular e 
outro por critério técnico, avaliando 
os quesitos: indumentária, dificuldade 
de execução, a similaridade dos trajes, 
interpretação, qualidade do impacto e 
da apresentação.
A final será dia 16 de julho (em ho-
rário ainda ser definido), na sede da 
APIERJ, com transmissão ao vivo, 
cumprindo todos os protocolos de se-
gurança, quanto a Covid-19.
Os participantes, dois por escola, nes-
te dia concorrerão a seguinte premia-
ção:
-> 1º lugar: com notebook + uma cesta 
de livros;
-> 2º lugar: com tablet + cesta de li-
vros;
-> 3º lugar: um fone sem fio + cesta de 

IGUABA
GRANDE

REGIÃO
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livros.
O secretário de Educação e Cultura, 
Fred de Carvalho, esclarece que, “es-
colhemos este espaço da APIERJ com 
muito cuidado por saber que lá tem 
capacidade para 4.600 pessoas, por-
tanto haverá marcações pré-definidas. 
Cada participante poderá levar apenas 

um acompanhante, impossibilitando 
aglomerações”.
Vale lembrar que exposição de 
todos os trabalhos e seus resul-
tados ficarão postados no face-
book por todo mês de julho.
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DAR VOZ 
A QUEM TEM VOZ

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.

Como uma adolescente de 14 anos que 
sou, usando inteiramente uma das mi-
nhas maiores ferramentas que é o po-
der do uso da palavra, vivendo num 
mundo eminentemente dominado 
pelos homens, aproveito esse espaço 
concedido pela Literatura para explorar 
a temática do “empoderamento” femi-
nino de forma abrangente, evidencian-
do a opressão, na relação de igualdade 
homem-mulher sob meu ponto de vis-
ta único e singular. Prometo fazer bom 
uso. Logo, sigam nessa leitura através 
de um olhar crítico sendo capazes de 
se desnudarem totalmente. E indepen-
dente de gênero e do seu “status quo” 
(“in statu quo res erant ante bellum” - 
no estado em que as coisas estavam 
antes da guerra) se abram para que 
possam se permitir a essa beleza que é 
ser ou ter uma mulher dentro de você. 
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Afinal, o que é empoderamento? 
 
Termo de origem inglesa, segundo Kle-
ba e Wendhausen, “empowerment”, 
estaria na Literatura voltada para “me-
lhorar a situação de grupos mais vulne-
ráveis” (Idem) “na tradição anglo-saxô-
nica do liberalismo civil e religioso, a 
palavra “empower” tem como tradução 
os verbos transitivos autorizar, habilitar 
ou permitir” segundo as autoras, reto-
mando Stotz e Araújo, 2004. Em nosso 
texto a palavra empoderamento, será 
adotada no sentido de fortalecimen-
to da condição feminina e de igualda-
de de direitos, conforme já utilizaram 
outros autores da língua portuguesa:  
 
Há dois sentidos de empoderamen-
to mais empregados no Brasil: um se 
refere ao processo de mobilizações 
e práticas que objetivam promover 
e impulsionar grupos e comunida-
des na melhoria de suas condições de 
vida, aumentando sua autonomia; e o 
outro se refere a ações destinadas a 
promover a integração dos excluídos, 
carentes e demandatários de bens ele-
mentares à sobrevivência, serviços pú-
blicos etc. em2 sistemas geralmente 
precários, que não contribuem para or-
ganizá-los, pois os atendem individual-
mente através de projetos e ações de 
cunho assistencial (GOHN, 2004 apud 
KLEBA; WENDHAUSEN, 2009, p. 735).  
Porque as mulheres são questiona-
das e duvidadas pelo simples fato de 
ser mulher? Será que o “x” da ques-
tão é a igualdade? Lugar de mulher 
é na cozinha? Amélia é sinônimo da 
mulher recatada e do lar? Sabemos 
que essa história é antiga e a con-
quista da mulher pela igualdade nos 
leva além dos anos 1900 e nos revela 
histórias inspiradoras. E todas as mu-
danças ocorridas numa linha tênue 
do tempo foram graças às mulheres 
corajosas e poderosas, que devota-
ram suas vidas para mudar a história. 

Vamos mergulhar no tempo e através 
dele conhecer outra Amélia ou outras 
Amélias, não a estereotipada, como por 
exemplo a Amelia Earhart, primeira mu-
lher a voar o Oceano Atlântico – 1928; 
e outras grandes mulheres tais como:  
Leola N. King, a primeira guar-
da de trânsito dos EUA – 1918 
Gertrude Ederle, a primeira mulher a 
cruzar o Canal da Mancha a nado – 1926 
Sarla Thakral, a primeira indiana a con-
quistar uma licença para pilotar – 1936;  
Sabiha Gökçen, turca que se tor-
nou a primeira pilota de caça – 1937 ;  
Winnie the Welder, uma das 2 mil mu-
lheres que trabalharam em navios du-
rante a Segunda Guerra Mundial– 1943 
Erika, húngara de 15 anos que lu-
tou contra a União Soviética – 1956 
Annie Lumpkins, ativista pelo 
voto feminino nos EUA – 1961;  
Kathrine Switzer, a primeira mu-
lher a correr a Maratona de Bos-
ton (mesmo após tentar ser impe-
dida pelos organizadores) – 1967;  
Ellen O’Neal, uma das primei-
ras skatistas profissionais – 1976 
Anne Fisher, a primeira mãe 
a ir para o espaço – 1980 
Novamente adentramos no cerne da 
questão e como diria Frida “eu não me 
kahlo! “, e o convite também é reveren-
ciar essas grandes mulheres empode-
radas e revolucionárias. Vale a pena ci-
tar também Joana D’arc e tantas outras 
que nem sabemos os nomes e nem as 
histórias, mas para que nasçam, uma 
por dia, pois nossa luta atual é por to-
das elas. A conquista não pode ser in-
dividual, tem que ser coletiva, por isso 
é importante que cada vez mais mu-
lheres ocupem espaços e sigam juntas 
em prol de dar a voz a quem tem voz! 
A inglesa Jane Austen também tem 
sua belíssima participação e eviden-
cia em seu romance “Orgulho e Pre-
conceito” (1813), abordando o mes-
mo tema em outros de seus livros. 
Ela mesma foi uma pioneira, ao ousar 
publicar livros na condição de mulher, 
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embora seu nome, como autora, fosse 
mantido em sigilo por muito tempo. 
O cinema também é um forte alia-
do através dos tempos tendo como 
o ícone feminino do século XX, Coco 
Chanel. Em 2009, são lançados dois 
filmes sobre Chanel: “Coco – antes de 
Chanel” (2009), com direção de Anne 
Fontaine; e “Coco Chanel & Igor Stra-
vinsky” (2009), do diretor Jan Kounern. 
Baseado na obra de Edmond Charles-
-Roux (1974), a história retrata o desti-
no de uma mulher que exerceu o seu 
poder à frente de uma grande empre-
sa, foi o ponto focal de uma era, em-
bora tenha sido considerada, ao longo 
de sua existência, uma marginal, “irre-
gular”. Nascida em uma classe social 
inferior, abandonada em um orfanato, 
lutou com as armas de que dispunha, 
no caso, os amantes para poder galgar 
seu lugar na sociedade da época. Sua 
vida marca a transição da jovem “con-
servadora e contida” em “moderna”, 
bem de acordo com o espírito da épo-
ca, obtendo seu “empoderamento”. 
Com roteiro baseado no romance 
de mesmo título, de Chris Greenhalg 
(2009), o outro filme é dirigido por Jan 
Kounen e apresenta uma Coco (Ana 
Mouglalis) nada submissa e senhora de 
seus atos, totalmente “empoderada”, 
graças ao apoio de Boy Capel. Na pri-
meira cena, de posse de uma enorme 
tesoura, com um cigarro aceso nos lá-
bios, tenta nervosamente arrancar os 
colchetes do espartilho que está usan-
do, exclamando para Boy Capel (Ana-
tole Taubman), que a questiona sobre 
o que queria fazer: “Eu quero respirar! ” 
Essa cena traduz a figurativização 
da mulher rompendo com valores e 
revestindo o tema “desejo de liber-
dade” imprimindo o seu estilo e pos-

teriormente postura adotada pelas 
mulheres da época: sem amarras, sem 
opressões no vestir. E o cigarro nos 
lábios e a destruição do espartilho 
constituem a marca da mulher rom-
pendo com os valores do passado. 
Devemos, ainda, reconhecer a atuação 
de ícones revolucionárias como Coco 
Chanel que, não temendo a opinião 
pública, ousaram impor novos valores, 
apresentando a mulher como um ser 
mais independente, livre das opres-
sões, pelo rigor dos tabus das classes 
sociais e capazes de expor sua real 
natureza, de forma muitas vezes hipó-
crita, mas com um fim em si mesma. 
Apesar dessas conquistas, a cartilha 
da ONU lançada em 2016, evidencia 
que no aspecto profissional, a mulher 
ainda sofre discriminações, com sa-
lários menores que os dos homens, 
embora ocupem cargos que outrora 
seriam impensáveis para o sexo femi-
nino, como diretora de grandes em-
presas. Coco Chanel tornou possível 
evidenciar que às mulheres tudo era 
possível, desde que ousassem deixar a 
condição de submissão a que se rele-
garam durante toda a história. Por con-
seguinte, é dada a voz a quem tem voz! 
Diante do exposto concluo que a mu-
lher vai além de poder vestir o que 
se gosta ou trabalhar com o que se 
quer. Empoderar é tratar assuntos 
sobre respeito, sobrevivência, liber-
dade, independência e amor próprio.  
Porque as mulheres são poesias que en-
cantam e emocionam com o perfume 
inigualável que exalam de seus corações 
e vão à luta em busca do seu lugar ao sol. 
E as mulheres, ah as mulhe-
res... tão lindas são as mulheres! 
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MOLDE ÚNICO

Um molde é utilizado quando al-
guém deseja reproduzir determi-
nado objeto em formato pré deter-
minado, então se deposita nesse 
molde o material a ser utilizado 
e o resultado esperado é obtido. 
 
Em salmos 139:13 e 14, diz que Deus 
possuíste nossas entranhas e nos co-
briu ainda no ventre de nossa mãe 
e que Suas obras são maravilhosas, 
ou seja, esse feito foi maravilhoso. 
 
A personalidade que cada ser hu-
mano detém, foi possuída e mol-
dada pelas mãos do Senhor e dis-
posto em nossas entranhas ainda 
quando estávamos em formação.  
 
No versículo 15 o autor completa di-
zendo que nem mesmo nossos ossos 
foram encobertos de Deus. Nada cria-
do, foi, pode ser, ou será escondido do 
criador, tendo em vista que Ele quem 
conduz cada processo da formação de 
todo ser vivo é toda coisa que existe. 
 
O versículo 16 mostra que o Senhor 
nos observa e nos acompanha des-

Por Gabrielle A. Moreira 
Engenheira ambiental

COLUNISTA

de quando ainda éramos informes. 
 
O criador em toda sua criativida-
de e infinita beleza moldou cada 
ser de forma única. Cada um é 
uma edição limitada de si mesmo. 
 
Por qual motivo então, os dons, ca-
racterísticas, capacidade criati-
va e habilidades não seriam dignos 
de serem usados para Sua glória?  
 
Nossa personalidade e caracterís-
ticas devem ser utilizadas também 
em prol do Reino de Jesus. Todas as 
arestas devem ser aparadas para que 
aquilo que é único em cada um seja 
para o louvor de Sua honra e glória. 
 
Deus moldou cada um em especial 
para que assim possamos ser entroni-
zados no plano de salvação e reden-
ção do mundo.

EM SALMOS 139:13 E 14, 
DIZ QUE DEUS POSSUÍSTE 

NOSSAS ENTRANHAS E NOS 
COBRIU AINDA NO VENTRE 
DE NOSSA MÃE E QUE SUAS 

OBRAS SÃO MARAVILHOSAS, 
OU SEJA, ESSE FEITO FOI 

MARAVILHOSO. 
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“AMIGAS PARA SEMPRE”: 
A SÉRIE QUE ME FEZ CHORAR 

EM TODOS OS EPISÓDIOS
Essa série me surpreendeu muito, não 
achei que fosse gostar porque já es-
perava muito drama. Assisti o primei-
ro episódio com minha irmã Jéssica, 
por escolha dela e já tive resistência. 
 
Porém dias depois quando estava num 
bad day. Pensei “Já estou mal mes-
mo, vou essa série deprê”. Realmente 
tem muito drama. Mas é muito boa! 
 
A série conta a história de duas ami-
gas Tully e Kate ao longo de déca-
das. Começa nos anos 1970, o que é 
outro fator legal. Muito interessante 
o figurino e objetos de cada década.   
A história tem muito drama, prepa-
re-se para chorar! Tallulah, a Tully, de 
certa forma tem mais destaque, é a 
extrovertida da amizade. E tem um 
histórico familiar, de vida muito tris-
te, o que a fez se tornar uma pessoa 
forte, no entanto, às vezes insensível. 
 
Kate, por sua vez, por não ter pais tão 
relapsos quanto de Tully, é mais sensí-
vel. Porém, pela falta de comunicação, 
sua família sofre bastante também.   
A série aborda vários assun-
tos importantes como abuso, se-
xualidade, maternidade, abor-
to, negligência familiar, divórcio…   
Ensina que devemos ter empatia, a 
nossa história é totalmente diferente 
da do outro, e este outro pode ser até 
mesmo alguém da sua própria casa. 
Não é só porque somos íntimos de 
alguém que podemos mandar nessa 
pessoa, controlá-la.

 
Enfim, assista! (Respeitando a classifi-
cação indicativa). O final termina bem 

aberto, que deixa dúvida, acredito 
que deve ter uma segunda tempora-

da. Já assistiu? O que achou? 

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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Já faz um tempo, havia um empresário 
muito bem sucedido do ramo serviços, 
o seu nicho era o desenvolvimento e 
gestão de projetos. O trabalho da em-
presa era tão bom e apoiado em uma 
estratégia de marketing bacana, refle-
tia como resultado um número consi-
derável de clientes nos diversos luga-
res do Brasil para contrata-los. 

Em suma havia uma sinergia enorme 
do seu líder com a equipe e destes 
com a marca. A marca por sua vez ti-
nha uma presença e vivacidade, as co-
res da figura, tal como o seu nome, re-
presentava tudo aquilo que eles em 30 
anos de atividade construíram. 

Certo dia, o diretor da empresa ligou 
para o seu advogado, o ar de apavora-
mento e uma fala extremamente carre-
gada de angustia, transmitida tal como 
uma cena de suspense o medo que 
cortava o ar. Não obstante, que contar 
para o seu advogado que havia rece-
bido uma notificação, nunca foi tão di-
fícil. O tema da notificação propunha 
que a empresa parasse de usar aquela 
marca imediatamente, pois que outra 
empresa, a notificante, reclamava o 
seu direito de uso e propriedade inte-
lectual por já ter o registro da marca, 

NEGÓCIOS

concedido aproximadamente uns 15 
meses.

A notificação bem explicativa, chega-
va a ser didática, outrossim, o texto de 
tão assertivo fazia a questão de que 
o notificado não errasse a interpreta-
ção para qualquer linha em sua leitura, 
continha o número do processo junto 
ao INPI, certificado de registro e tudo 
mais. O diretor da empresa estava em 
colapso, ele não acreditava no que es-
tava acontecendo com o seu prospero 
negócio naquele exato momento. De 
fato ele nunca levou a sério tal necessi-
dade, quando lhe ofereciam o serviço, 
ele tratava de dispensar, pois não de-
sejava ter aquela despesa.

Assim, após, conversas com o advoga-
do e buscas por estratégias, tal como 
respostas por notificações e ações ju-
diciais, não teve jeito, a marca realmen-
te manteve-se com o seu real titular, 
que havia alcançado o registro anos 
antes com exclusividade.
O resultado não menos esperado foi o 
colapso na empresa, mudança de mar-
ca, mudança de toda a estratégia de 
marketing, mudança de tudo. Além de 
uma despesa estarrecedora com no-
tificações, ações judiciais e as indeni-
zações, sim, a empresa foi condenada 
a indenizar a dona da marca pelo uso 
indevido.

O impressionante 
caso da marca 
que não 
era sua
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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

O nobre empresário descobriu da pior 
maneira o que estava fazendo de erra-
do e no final ao fazer as contas, o va-
lor que ele gastaria com o pedido de 
registro daquela marca, não teria sido 
sequer 1% do que ele gastou com toda 
a sua negligência ao longo deste tra-
balhoso processo.
Este é sem dúvidas um caso real, com 
dados 100% alterados no intuito de 
preservar os negócios envolvidos. Cer-
to é que a marca de uma empresa, em 
regra só será dela se houver um regis-
tro plenamente certificado pelo INPI 
após processo regular, diferente disto 
é contar com a sorte. A marca é um 
patrimônio do seu negócio, pode ser 
mensurada e ter valor financeiro ex-
presso. 

Concluindo, a marca de um negócio 
nunca será uma despesa, é investimen-
to, é oportunidade gerar novas opções 
para o seu negócio. Despesa de ver-
dade vai ser mesmo quando precisar 
provar que a marca é sua, sem de fato 
ela ser.
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 Trazei-me um tangedor 
... (levita) 

 
Ora , pois, trazei-me um tangedor (le-
vita) .Quando o tangedor tocava, veio 

o poder de Deus sobre Eliseu. 
É maravilhoso quando alguém é  re-
quisitado para a obra do Senhor e 
este alguém se apresenta para tal. 

Eliseu estava vivendo um momento 
de instabilidade emocional , e por um 
momento recusou-se a responder ao 
rei de Israel o que ele mais desejava  

saber naquele instante. 
Mas reconhecendo a piedade religio-
sa do rei Josafá , Eliseu chamou al-

A  IMPORTÂNCIA DO LOUVOR

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU
COLUNISTA

guém com o dom inefável da música 
ungida o que preparou o espírito do 
profeta para a comunhão com Deus.  
Ainda hoje se faz necessário na obra 
de Deus pessoas como este levita, al-
guem com uma música de qualidade 
é inspirada por Deus, quando Saul es-
tava vivendo uma conturbação espi-
ritual (1 sm 16 : 23) Davi foi o homem 
escolhido para dedilhar sua harpa e 

trazer libertação ao rei. 
Uma das razões do sucesso de Davi 

como músico além de tocar bem e ser 
gentil (não arrogante) era que o Se-

nhor era com ele.  
Cantar hinos inspirados, e acompa-

nhados por músicos também ungidos 
e inspirados pelo Espírito Santo de 
Deus traz para a igreja reunida uma 
atmosfera de santificação além de 

preparar o ambiente para aquele que 
vai pregar a palavra ,  também prepa-
ra os corações dos demais para rece-
be-la , Eliseu não tinha uma palavra 

revelada no momento que foi consul-
tado pelo rei de Israel, mas ao ouvir 

as notas musicais consagradas ao Se-
nhor o Espírito do Senhor veio sobre 
ele e logo  ele profetizou: Assim diz o 
Senhor ... e o que profetizou se cum-
priu ( 2reis 03 : 16-20) que ainda hoje 
o Senhor te requisite para você tocar 
em sua casa, pois além fo tangedor-
-mor (Espírito Santo), Deus também 
ti quer na casa dEle tangendo  o seu 
instrumento consagrado e que está 
pendurado nos salgueiros da vida. 

Deus abençoe os músicos e cantores 
de sua casa, a igreja de Cristo.
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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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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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 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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C O L U N I S TA

Juventude Aldeense 
com Wagner Muniz

O ACESSO À JUSTIÇA: 
GRATUIDADE, 

HONORÁRIOS E 
CUSTAS JUDICIAIS

COLUNISTA
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Compreender o benefício da gratui-
dade de justiça e o seu alcance faz-se 
necessário para o cidadão comum. A 
gratuidade de justiça é uma garan-
tia constitucional assegurada aos hi-
possuficientes (pessoas desprovidas 
de recursos financeiros) e uma forma 
de acesso à justiça com base na Lei 
Maior, tal garantia processual deve ser 
requerida (alegada) mediante o pleito 
demandado mediante o Poder Judi-
ciário. O Estado, que é dotado de ju-
risdição (competência) deve assistir e 
assegurar a todos o acesso à justiça de 
forma isonômica e afirmo que, é públi-
co o conhecimento a respeito de ser 
garantido aos advogados as custas ju-
diciais (ao vencido) e os honorários de 
sucumbência em relação aos proces-
sos judiciais. Naturalmente, é superca-
ro ingressar com uma ação no Poder 
Judiciário e acrescento que o Rio de 
Janeiro é uma das cidades mais caras 
para exercer e demandar tal pleito, por 
isso, a grande necessidade de assegu-
rar a todos (sem exceção) o acesso à 
justiça por parte do Estado.

A obra de Mauro Cappelletti e Brya-
nt Garth, “O Acesso à Justiça” é como 
uma bussola norteadora para a com-
preensão do tema. Levando em conta 
os períodos históricos no qual a hu-
manidade enfrentou e tem passado 
em prol da luta pela ratificação, efeti-
vidade da justiça e dos Direitos Huma-
nos, faz-se necessário o entendimen-
to a respeito da evolução histórica do 
Direito no cenário global. A pesquisa 
dos autores supramencionados nos 
evidencia que; a justiça ter mecanis-
mos que facilitam o seu acesso, pos-
sibilitando que todos tenham assegu-
rado a garantia de reivindicar os seus 
direitos, conhecer as suas formas cla-
ras, objetivas e menos onerosa para o 
ingresso no Judiciário, de modo que, 
a população mais carente, desprovida 
de recursos e hipossuficientes tenham 
posto à salvo sua prestação jurisdicio-

COLUNISTA

nal. 

A Constituição nos garante que todos 
somos iguais perante a lei. De modo 
que, tenhamos o acesso à justiça pos-
sibilitado sem restrições e empecilhos, 
a obra na qual fora mencionada acima 
é uma crítica social que urge até os 
dias atuais. Devemos erradicar a po-
breza para que tenhamos um acesso 
à justiça de forma ampla, percebe-se 
que a contribuição dos autores frente 
ao sistema processual recebe conhe-
cimentos psicológicos, antropológi-
cos, científicos, econômicos e outros, 
observa-se a exposição das formas de 
ingressar no Poder Judiciário e enfati-
za a democratização da justiça gratui-
ta aos hipossuficientes e, não apenas o 
seu acesso, mas a ordem jurídica. 

Os honorários advocatícios, as custas 
processuais, a falta de informação so-
bre os direitos e propriamente sobre o 
que é o Direito é uma linha tênue para 
muitos brasileiros, a questão a respei-
to de um apanhado de debilidades 
sociais afastam o acesso à justiça, tor-
nando-o quase impossível. Provocar 
o judiciário é custoso, os processos 
são morosos e isso acarreta a demora 
da prestação jurisdicional, as maiores 
barreiras encontradas e evidenciadas 
no livro têm como enfoque a pobreza, 
a necessidade de procura de um ad-
vogado que realmente possa suprir a 
carência jurídica daqueles que são ob-
jeto de omissão e negligência por par-
te do Estado.

A título de saber, honorários advoca-
tícios é uma expressão utilizada para 
definir a remuneração na qual os ad-
vogados devidamente inscritos no 
quadro da OAB têm direito de receber 
a partir dos serviços prestados, seja 
à comunidade, seja a partir de suas 
ações impetradas no ordenamento ju-
rídico. Com base na legislação e nos 
termos dos artigos 18, da Lei 7.347/85 
e 87, do Código de Defesa do Consu-

99

Aldeia 
                      Magazine



midor (CDC), põe a salvo que na hipó-
tese de má-fé, sendo configurada esta 
não há condenação do autor ao paga-
mento de custas e honorários advoca-
tícios. Acrescenta-se que, o Novo Códi-
go de Processo Civil (NCPC/15) em seu 
artigo 82 e seguintes, trouxe algumas 
mudanças em relação aos honorários 
advocatícios, às custas processuais e 
demais despesas do processo.

Por fim, cabe enfatizar que, a Defen-
soria Pública é superimportante e por 
sinal, um grande órgão de prestação 
jurisdicional para assegurar o acesso à 

justiça aos menos providos de recur-
sos e hipossuficientes. O acesso à jus-
tiça no Brasil surge com a Constituição 
Federal de 1946, através do Artigo 141 
§4º, vale destacar um grande marco 
frente à época, a Lei 1.060/50 (apli-
cada a todo pedido de gratuidade de 
justiça e não somente na Defensoria). 
No contexto atual, tal garantia se con-
sagra no rol do Artigo 5º da Constitui-
ção Federal de 1988, conhecida como 
a Constituição Cidadã, a Carta Magna 
abraçou os Direitos Humanos, incor-
porando-o ao seu ordenamento como 
Garantias Fundamentais.

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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A Prefeitura de São Pedro da Aldeia 
realiza novo mutirão de combate ao 
Aedes aegypti nos bairros Mossoró e 
Nova São Pedro. Entre a quarta (30) e a 
sexta-feira (2), os agentes de endemia 
estarão percorrendo as ruas das duas 
localidades visitando residências, 
distribuindo material informativo, 
prestando esclarecimentos e fazendo 
inspeções. As ações terão início às 9h.  
Durante o mutirão, também acontecerá 
o uso de UBVs (Ultra Baixo Volume), 
conhecido popularmente como 
“fumacê”. A Vigilância Ambiental 
pede a colaboração dos moradores 
na recepção dos trabalhadores e no 
envolvimento com as ações. 

O mutirão tem o objetivo de evitar a 
proliferação do mosquito transmissor 
da dengue, zika e chikungunya. 
Os bairros foram escolhidos por 
conta da incidência de casos. 

CIDADE

Prefeitura de São Pedro da 
Aldeia realiza mutirão de 

combate ao Aedes aegypti a 
partir desta quarta (30)
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Caros leitores, hoje vamos de 
poesia! Compartilho com vocês 
um poema que fiz à beira-mar, 

por meio do qual busco expres-
sar um pouco do sentimento que 
me toma neste momento, junto 
a essa natureza tão misteriosa 
e bela. Essa paisagem parece 

refletir a sabedoria de um viver 
com esperança, sem deixar os 

percalços do caminho nos faze-
rem desistir. As águas preservam 
sua força, porém apenas seguem 
seu destino de preservar a vida, 
mesmo com tantos homens que 

a querem destruir. Assim nos 
ensinam a compreender que não 

podemos forçar o nosso que-
rer, mas isso não nos impede de 
querer. Querer o bem, seguir a 

missão de semeá-lo, mesmo com 
tanta corrente contrária. Amar, 
simplesmente por amar, mesmo 
sem um retornar. Segue o poe-

ma: 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”
COLUNISTA

 
Mensagem da natureza 

 
Caminhando pela praia, 

sinto a areia fofa. 
A água chega a meus pés, 
suave tapete de brilhantes 

estendido por mágicas mãos da 
natureza. 

Vejo o mar, 
suas ondas ágeis, 

organizadamente, quebram-se 
em espumas, 

espumas que mais parecem ren-
das! 

A natureza tem seus humores: 
dias cinzas, 
dias azuis, 

mar de ressaca, 
mar de calmaria. 

Penso: hoje ele está feliz! 
Sua força, seu poderio, 

estão presentes, porém recua-
dos. 

Até nós, 
chegam suaves agrados. 

Sinto-me abraçada por essa pai-
sagem, 

dela sou parte. 
As ondas me dizem para seguir, 

não desistir. 
O mar me revela o saber amar. 

Ele segue ali,  
seja com sol ou chuva, 

tempos bons ou difíceis, 
firme, intenso, 
porém sereno, 

em cumprir seu destino. 

108

Aldeia 
                      Magazine



 “Querer o bem, 
seguir a missão 

de semeá-lo, 
mesmo com 

tanta corrente 
contrária."
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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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ESPORTE

Com o objetivo de incentivar a prática 
esportiva nos ambientes naturais do 
município, a Prefeitura de São Pedro 
da Aldeia irá oferecer aulas gratuitas 
de canoa havaiana para o público in-
fanto-juvenil. As inscrições acontece-
rão entre esta sexta-feira (25) e o dia 2 
de julho. Ao todo, serão oferecidas 24 
vagas divididas em duas turmas de 12 
alunos. A atividade é uma parceria en-
tre a Secretaria Adjunta de Esportes e 
Lazer e o atleta Egas Filho do Clube 
Aldeia Va’a. 
Interessados devem procurar a sede 
da Secretaria de Esportes e Lazer, lo-
calizada na Avenida Francisco Coelho 
Pereira, ao lado da Casa da Cultura, no 
Centro, das 8h30 às 17h. Os candida-
tos devem apresentar originais e có-
pias de documento pessoal com foto, 
comprovante de residência, atesta-
do médico em caso de patologias ou 
restrições médicas. Os jovens devem 
estar acompanhados do responsável 
legal no ato da inscrição. As vagas se-
rão preenchidas pela ordem de matrí-
culas efetuadas. As atividades têm iní-
cio previsto para o dia 13 de julho. As 
aulas acontecerão às terças e quintas-
-feiras na sede do Clube de Canoa Ha-
vaiana Aldeia Va’a, localizada na Praia 
do Centro. As turmas serão divididas 
entre alunos de 8 a 12 anos e de 13 a 17 
anos, com uma hora de duração cada. 
As aulas serão das 9h15 às 10h15 e de 
10h15 a 11h15, respectivamente. 
Segundo o secretário de Esportes e 
Lazer do município, Ricardo Gaspar, o 
projeto inicia a expansão das modali-
dades oferecidas à população gratui-

tamente. “O esporte tem alto poder de 
mudança, capaz de transformar socie-
dades e aumentar a qualidade de vida 
da população, principalmente dos jo-
vens. A canoa é o início de vários pro-
jetos em desenvolvimento. Queremos 
implantar natação em águas abertas, 
esportes a vela, canoa havaiana, tria-
thlon, entre outros. Estamos trabalhan-
do, fi rmando várias parcerias para que 
todos sejam benefi ciados”, destacou 
Ricardo Gaspar.

A canoa havaiana articula o movimento 
de remo, exigindo foco e equilíbrio dos 
praticantes. A modalidade é desenvol-
vida em grupo e estimula a paciência 
e o companheirismo para a execução 
em sincronia. A modalidade é uma boa 
opção para ampliar as relações inter-
pessoais, além de oferecer benefícios 
físicos, como perda de peso, melhora 
no condicionamento, tonifi cação de 
músculos e fl exibilidade.
Parceria atende aos adolescentes do 
CAMA prática da canoa havaiana é, 
também, uma das atividades recreati-
vas da rotina dos adolescentes da Casa 
de Acolhimento Municipal (CAM), equi-
pamento social coordenado e mantido 
pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia. 
As aulas acontecem em mais uma par-
ceria com Egas Filho e a Secretaria de 
Assistência Social e Direitos Humanos 
(SASDH). O objetivo é promover o de-
senvolvimento psicológico, afetivo e 
cognitivo dos jovens a partir da prática 
esportiva aos assistidos.

SÃO PEDRO DA ALDEIA ABRE 
INSCRIÇÕES PARA AULAS GRATUITAS 

DE CANOA HAVAIANA
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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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Gerir um negócio próspero vai muito 
além de observar a concorrência, 
fazer pesquisa de mercado, controlar 
o estoque e fluxo de caixa de uma 
empresa. É importante mensurar 
os indicadores de desempenho 
para avaliar como a equipe 
está produzindo, pois reflete na 
qualidade, satisfação,  desempenho 
do atendimento ao cliente, alcance 
dos objetivos traçados e aumento 
da receita.

O que são indicadores de 
desempenho?

São ferramentas utilizadas para 
o gerenciamento do sistema 
organizacional, métricas que 
melhoram os processos internos 
e contribuem para a tomada 
de decisões  mais assertivas e 
motivação da equipe.

Como utilizar esses indicadores?

Para mensurar todas as operações 
realizadas no dia a dia, o 
planejamento estratégico deve ser 
seguido minuciosamente. Cada 
colaborador deve estar ciente das 
suas funções de forma detalhada e 
do que a empresa espera dele, o que 
facilita a comunicação e a execução 
de todos os processos.

Para facilitar a compreensão, utilizei 
dois exemplos: 

- Indicadores de desempenho para 
a função de um vendedor 

- Indicadores de desempenho de 
lucratividade de uma empresa

Indicadores de 
desempenho

CIDADE

Para avaliar o desenvolvimento de 
um vendedor precisamos entender 
dentro de um determinado período,

- Quantidade de atendimentos 
realizados, 

- Venda de produtos 
complementares, 

- Ticket  médio, 

- Quantitativo de devoluções, 

- Comparativo de orçamentos 
realizados e convertidos em 
vendas, 

- Tempo investido em treinamento,

- Metas alcançadas

Dependendo do segmento e tipo 
de planejamento estratégico, uma 
empresa mensura sua lucratividade 
utilizando,

- Quantidade de atendimentos 
diários

- Ticket médio

- Trocas e devoluções

- Perdas e avarias

- Margem de contribuição

- Lucro bruto

- Lucro líquido

- Rotatividade de pessoal

- Custo por entrega

Qualquer tipo de indicador deve 
estar alinhado com os objetivos da 
empresa, além de uma comunicação 
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE

clara e efetiva. O mais difícil é 
manter um acompanhamento ao 
longo do período planejado, uma 
vez que o tempo está cada vez mais 
escasso por conta das demandas 
do dia. 

Um profissional de recursos 
humanos ou um consultor fazem 
toda diferença dentro de uma 

empresa , caso não tenha ou não 
possa arcar com os custos de um, 
opte por pessoas interessadas em 
se desenvolver, focadas, e mesmo 
que os objetivos sejam pessoais, 
eles influenciam no crescimento da 
organização.
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Eu adoro andar de bicicleta com minha família na 
Praia do Sudoeste. O local também é muito lindo para 
fotografar o pôr do Sol. Com águas mornas e calmas, a 
praia encanta crianças e adultos.

 

Praia
A Praia do Sudoeste, localizada no bairro de mesmo 
nome, é um dos destinos mais visitados de São Pedro 
da Aldeia. Com águas tranquilas e mornas, o local é 
uma excelente opção para curtir o dia em família, além 
de oferecer uma das melhores vistas para o pôr do sol 
aldeense, um dos mais bonitos da Região dos Lagos. 

Gastronomia
Com aproximadamente 1,5 km de extensão, a Praia 
do Sudoeste possui diversos bares e quiosques, com 
mesinhas para o visitante se sentar e saborear petiscos 
acompanhados de uma deliciosa e bem gelada água de 
coco.

PRAIA DO 
SUDOESTE 

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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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.

“ Não é o mais forte que sobrevive, 
nem o mais inteligente, mas o que 
melhor se adapta às mudanças .”
Charles Darwin.

Ser flexível em sua forma de agir e 
de pensar pode ser uma questão de 
sobrevivência,  além de facilitar nossa 
forma de lidar com as adversidades. 
Mas conforme podemos observar, 
as pessoas estão ficando cada 
vez mais inflexíveis e intolerantes 
diante dos outros. Estamos vivendo, 
principalmente em nosso País, a 
polarização como característica 
principal do comportamento 
humano da atualidade. Diante de 
qualquer tema hoje abordado, 
podemos perceber traços de 
intolerância, ao passo que manter 
um diálogo sadio, com pontos de 
vista diversos, está praticamente 
impossível. Ataques e ofensas ao 
discurso do outro já se tornou banal, 
assim como a formação de grupos 
de pessoas com a mesma forma 
de pensar e a não aceitação de um 
pensamento de oposição. 

VIVER,
PENSAR, 
POETIZAR.

COLUNISTA

 Os dois lados 
da moeda e o 
relativismo

 Luciana
 Mendonça
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Mesmo vivendo em um regime de 
estado social democrático de direito, 
onde a pluralidade está integrada no 
direito do ser humano, ser oposição 
do comportamento da maioria gera  
discriminação e comportamentos 
agressivos para com os que são 
mais autênticos e agem de acordo 
com sua própria maneira de pensar, 
ao invés de seguir a maioria. 
Diante desse cenário, se faz 
importante falar em pensamento 
relativo ou relativismo, pois este traz 
de volta o 
hábito de pensar criticamente, 
ponderar sobre os fatos. É uma 
desconstrução das verdades pré-
determinadas e absolutas. É saber 
que entre o 8 e o 80 existem vários 
outros números. 
Quem usa o relativismo respeita 
a opinião do outro, acredita que o 
ponto de
vista de cada um existe de acordo 
com seus sentidos e suas vivências 
e que a verdade e a razão podem ter 
várias faces.

O relativo não é aquele que fica 
sempre em cima do muro, é aquele 
que possui opinião própria!

Quem possui pensamento relativo 
reconhece a importância do 
pensamento contrário ao seu, 
pois sabe que unindo formas de 
pensar diferentes é que extraímos 
o que há de melhor nas ideias. Ou 
seja, o pensamento relativista é 
um pensamento de construção e 
associação de ideias. 
Ao contrário da polarização 
que escraviza os pensamentos, 
discrimina pessoas, não aceita o 
que é novo, nem diferente,  não 
proporciona grandes mudanças. 
Coleciona ideologias em função de 

COLUNISTA

pensamentos que são frutos do ego 
e da vaidade,  muitas vezes não 
trazendo nenhum benefício além 
da sustentação do próprio ego e da 
vontade de estar com a razão. 
Existiu vários pensadores 
relativistas, que não concordavam 
com verdades absolutas e com 
conceito imposto de certo e errado. 
Na filosofia grega, tivemos o 
relativismo sofista, uma linha 
de pensamento que defendeu a 
subjetividade da verdade. O 
que o homem defende e acredita 
depende diretamente de sua 
vivência e experiência de vida, cada 
fato possui o seu contexto. 
Com isso, a verdade de um pode 
ser diferente da verdade do outro, 
pois será preciso contextualizar 
uma situação antes de determinar 
o seu intuito final, pois somos 
seres humanos dotados da razão, 
mas também possuímos a nossa 
forma de sentir o mundo e seus 
acontecimentos. No relativismo 
o indivíduo é levado em conta 
e respeitado, assim sendo um 
conceito em que não acontece 
tantos julgamentos como numa 
situação de polarização de ideias. 
Como Voltaire citou um dia: 
“ Posso não concordar com nenhuma 
das palavras que você disser, mas 
defenderei até a morte o direito de 
você dizê-las.”
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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

Depois de muito pensar você 
está definitivamente decidida a 
passar pela cirurgia bariátrica. 
Todos os exames em dia até 
que...ops! faltou o laudo da 
fisioterapeuta respiratória. 

. 
Te digo de forma simplificada 

que a cirurgia bariátrica 
prejudica a função pulmonar 

no pós cirúrgico imediato. 
Levando a risco de pneumonia e 
atelectasias. Considerando que 
a grande parte dos pacientes 

elegíveis para cirurgia bariátrica 
são sedentários, toda essa 

condição se complica ainda 
mais. 

. 
É possível evitar complicações 
pós cirúrgicas que podem levar 
por vezes ao óbito, melhorando 

a aptidão cardiorespiratória. 
. 

Estudos mostram que um 
programa de 04 a 06 semanas 
de fisioterapia minimizam os 

riscos e garantem o sucesso do 
seu pós cirúrgico. 

. 
Mas, Luciana! Minha cirurgia 
será por vídeo “ tranquilo, só 

uns pontinhos” 
Não se engane, os riscos serão 

os mesmos. 
. 

Vamos ajudar a compartilhar 
essa informação e garantir vida 
e bem estar após a tão sonhada, 

cirurgia bariátrica. 
Já marcou sua cirurgia? Corra 

ainda há tempo de se preparar. 
Marque uma avaliação de sua 

COLUNISTA

CIRURGIA 
BARIÁTRICA

OLHA ESSA DICA!
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capacidade cardiopulmonar e 
sucesso 

.. 
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 

.
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Quando assisti pela primeira vez ao 
filme Contatos Imediata de 3º Grau no 
antigo Cinema de Madureira, tive uma 
leitura diferente do filme da impressão 
ao assistir o mesmo filme trinta e 
quatro anos depois. Amadurecido 
o nosso olhar crítico, a visão sobre 
as mesmas situações ganha novos 
contornos, amplia-se a perspectiva.

No entanto, o que me intrigou ao 
término da segunda vez que assisti ao 
filme, aguçou a curiosidade sem ter 
relação com o enredo do filme, mas 
quis saber notícias sobre o menino que 
participou do filme em 1976. Iniciada 
a pesquisa vários links se abriram, e 
surpreendo-me com a imagem de 
Cary Guffey, agora um adulto próximo 
aos quarenta anos. Eu na época do 
filme tinha dezessete anos.

O impacto do filme naturalmente outro, 
descubro detalhes despercebidos há 
trinta e quatro anos.

Enxergo uma possível crítica ao 
governo americano, especificamente 
contra o controle da informação, 
criando um cenário sinistro, encoberto 
por um desastre ecológico, e dessa 
forma através da força evacuar toda 
uma cidade, uma cidade típica do 
interior dos Estados Unidos.

Todavia mais tocante é a constatação 
do tempo passado, transformando 
o menino ator e o expectador  
adolescente em dois adultos 
caminhando para a velhice. Soube que 
o menino ator com presença marcante 
no filme, nunca mais recebeu outro 
papel de tanto destaque no cinema 

COLUNISTA

SOBRE O ATOR CARY 
GUFFEY OU 

CONSIDERAÇÕES DO 
SOBRE O TEMPO

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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americano.

A crítica cinematográfica da época 
registrou com surpresa a atuação do 
menino ator. Podemos comprovar 
a atuação decorridos tantos anos, 
estava tão a vontade, parecia brincar 
no quintal de casa. Tento achar alguma 
identificação nas imagens de Cary 
Guffey, o menino do filme e o adulto 
nas imagens da pesquisa, percebo 
uma semelhança no sorriso.

Na pesquisa verifico que a carreira de 
ator interrompeu-se em 1985, nessa 
comparação entre as imagens do 
menino e do adulto, salta aos olhos 
o passar do tempo. E assim me vejo 
também na comparação de imagens 
do adolescente que assistiu ao filme 
em 1976, e o cinquentão que reviu o 
mesmo filme em 2010.

E não tenho respostas para os 
enigmas da vida. Tentar entender o 
que aconteceu durante esse intervalo 
de tempo, a soma de frustrações e 
desesperanças. Fazer um paralelo 
entre o menino ator, o adolescente, e 
os adultos de agora. O que havia de 
sonho para o menino ator? E para o 

adolescente expectador? As mudanças 
de rota na vida dos dois, o menino 
que não continuou na profissão de 
ator, o adolescente com tantos sonhos 
não concretizados. E hoje eles se 
encontram novamente. Frente a frente 
em outro momento. E daqui a trinta e 
quatro anos, como estarão o menino 
ator e o adolescente expectador? Será 
que ainda estarão vivos? Será que 
novas frustrações serão acrescidas 
às acumuladas nos últimos trinta e 
quatro anos? Essas são perguntas sem 
resposta.

Crônica escrita originariamente em 
2010 e reescrita em 2021. O ator mirim 
hoje tem 49 anos, e o expectador 
adolescente 62 anos. Contando o 
tempo, trinta e quatro anos a partir de 
2010, terão respectivamente: 73 e 84

anos. 

COLUNISTA
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Oi tudo bem?
Hoje vou te ensinar uma 
deliciosa receita para você 
arrasar junto com a criançada 
no fim de semana. Essa é pra 
ninguém ficar parado, até os 
baixinhos podem ajudar, mas 
antes vou me apresentar. Meu 
nome é Laura e sou confeiteira 
a pelo menos 7 anos, é a minha 
função deixar sua comemoração 
e o seu dia a dia cada vez mais 
delicioso. Na minha página do 
instagram você vai conhecer um 

LUNA
 GOSTOSURAS

LAURA GONÇALVES

pouco das várias gostosuras que 
faço diariamente. Me segue lá: @
luna.gostosuras. 
Sem mas delongas, vamos para 
nossa receita de hoje!
Bolinho de chuva
Ingredientes:
2 ovos
1 xícara de açúcar
1 xícara (chá) de leite
2 xícaras e meia de farinha de 
trigo
1 colher de sopa de fermento em 
pó
3 colheres de sopa de açúcar 
para polvilhar 
1 colheres de sopa de canela em 
pó para polvilhar
1 litro de óleo para fritar
Modo de preparo
 Misture o açúcar, os ovos, o leite 
e a farinha de trigo até obter uma 
massa cremosa e homogênea. 
Por fim misture o fermento a 
massa. Reserve.
 Em uma panela aqueça o óleo, 
quando o óleo estiver bem 
quente (180ºC), com o auxílio de 
uma colher, comece a colocar 
pequenas porções da massa, e 
frite até dourarem por inteiro. 

BOLINHO DE CHUVA

COLUNISTA
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 Coloque os bolinho sobre o 
papel toalha e depois passe os no 
açúcar com canela.
 Pronto! Agora é só chamar toda 
a galera e se deliciar. 
Bolinho de chuva vai bem com 
qualquer coisa, então, que tal um 
suco de laranja para acompanhar, 
hein?!!

Não esqueça de nos seguir no 
Instagram: @luna.gostosuras, te 
espero na próxima edição para 
mais gostosuras.
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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.

Um poema,  uma noite, nada mais. 
Se é real ainda não sei. 

 
Mais uma noite em que sensações 

se tornam indispensáveis 
 

Mais uma noite em que contar 
quantos sorrisos ele deu se torna a 
matemática mais usada por mim 

 
Mais uma rara madrugada em que 
durmo e acordo como se estivesse 

absorvida por um sonho 
 

Mais uma noite que percebo 
como estou divagando, pensando, 
sonhando, e a única coisa que eu 

consigo fazer é segurar a mão dele 
com doçura 

 
Mais uma noite insone que por um 
suspiro o amargo da ausência se 

concretizou 
 

Mas como pode deixar uma lacuna 
sem ter sido preenchida antes ? 

 
Como pode ter sopa sem letrinhas ? 

 
Como pode ter noite sem ter dia ? 

 
Como pode ? 

 
Como pode ter eu sem você? 

 
Como pode?

AMOR PLATÔNICO, 
TALVEZ

COLUNISTA
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ESTÁ COM A RECEITA DE ÓCULOS PARADA EM CASA? 
CHAME A ORO ÓTICAS NO WHATSAPP OU NOS FAÇA 

UMA VISITA, SABEMOS O QUANTO É IMPORTANTE TER 
UMA BOA VISÃO PARA REALIZAR SUAS TAREFAS DO 
DIA A DIA, E AQUI VOCÊ RESOLVE TAL PROBLEMA DE 
FORMA SIMPLES, COM TODO O SUPORTE NECESSÁRIO 

E UM ATENDIMENTO DE PRIMEIRA! 

WHATSAPP: (22) 2627-5944 

COLUNISTA
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CARTILHAS DIGITAIS AJUDAM NO 
COMBATE À ERRADICAÇÃO DO 

TRABALHO INFANTIL EM SÃO PEDRO 
DA ALDEIA

Promovidas ao longo de junho pela 
Prefeitura de São Pedro da Aldeia, as 
atividades pelo Dia Mundial contra 
o Trabalho Infantil, comemorado no 
último dia 12, ganhou um reforço 
especial para encerrar o mês da 
conscientização sobre o tema. Cartilhas 
com conteúdo que ressaltam a 
importância da erradicação da prática 
serão disponibilizadas em versão digital 
(veja aqui). O material, produzido 
pela Secretaria de Assistência Social 
e Direitos Humanos (SASDH), será 
enviado para os equipamentos sociais 
do órgão e ainda para as secretarias de 
Saúde e Educação. 

O guia pretende chamar a atenção, 
especialmente, para o risco de acidentes 
que as crianças e adolescentes estão 
expostos e, com isso, informar e 
mobilizar toda a sociedade para a 
importância da erradicação do trabalho 
infantil.   

Os Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS) seguem orientando a 
população em todo o município por 
meio do modelo impresso, também 
disponibilizado à população. Nos 
últimos dias, técnicos utilizaram o 
material explicativo para informar aos 
usuários sobre a gravidade do problema 
social dentro do Projeto Sala de Espera 
nos equipamentos sociais. No Cras 
Alecrim, por exemplo, foi promovida 
uma roda de conversa com as pessoas 
assistidas. 

“Elas receberam orientações e 
informações sobre o combate ao 
trabalho infantil. Não há problema 
em ajudar nos afazeres domésticos 
ao arrumar uma cama, ou secar uma 
louça, por exemplo. Trabalho infantil 
é tudo aquilo que priva a criança de 
ser criança, inclusive a retirada da 
escola, que muitas das vezes a expõe 
a riscos de saúde e até mesmo ao de 
morte”, explicou a coordenadora a 
coordenadora da unidade, Andrea 

Cerbino. 

A palestra foi conduzida pela 
assistente social Vanessa Fernandes, 
que destacou a responsabilidade de 
todos no combate ao trabalho infantil, 
já que se trata de uma forma cruel e 
desumana de violação dos Direitos da 
Criança, o que a impede de ter uma 
infância saudável e feliz. 

No Projeto Sala de Espera são 
esclarecidas as diferenças entre os 
atendimentos e as ações realizadas 
pela secretaria e pelo CRAS, além dos 
serviços ofertados nos equipamentos. 
As informações detalham ainda o papel 
da equipe dos centros de referências 
em relação às famílias, sobre as 
atividades de caráter continuado, 
entre outras ações. A ideia do diálogo 
com a população é facilitar tanto o 
acesso e melhoria da prestação de 
serviço, como também o de promover 
o desenvolvimento dos usuários.

CIDADE
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Já está aberta para visitação, na Casa da 
Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, a 
exposição de pinturas “Ponto de Fuga: 
Do isolamento à inspiração”. A mostra, 
assinada por Paulo Jorge dos Santos e 
Rose Mary Athayde, é resultado de uma 
parceria entre a Secretaria Adjunta de 
Cultura e o casal de artistas plásticos. 
Ao todo, 40 telas em tinta acrílica e óleo 
ficarão expostas no espaço durante um 
mês. A entrada para visitação é gratuita 
e acontece de segunda a sexta, das 
9h às 17h, com limitação de até cinco 
pessoas por vez e uso obrigatório de 
máscara de proteção facial, respeitando 
os protocolos de prevenção à Covid-19.   

Para marcar a abertura da exposição, a 
Secretaria Adjunta de Cultura promoveu 
uma live com os artistas convidados, na 
noite desta quinta-feira (17). O encontro, 
transmitido pela página da Cultura no 
Facebook, foi conduzido pelo secretário 
de Cultura, Thiago Marques. “Estamos 
muito felizes por ter o privilégio de 
conhecer e apreciar essas obras. Para 
a Cultura, é um prazer imenso receber 
artistas tão talentosos, que mesmo 
durante um período tão difícil como a 
pandemia dedicaram-se à arte e hoje 
nos inspiram. Quero também agradecer 
a toda equipe da Secretaria Adjunta de 
Cultura pelo empenho na montagem 
dessa exposição e ao incentivo do nosso 
prefeito Fábio do Pastel. A mostra está 
lindíssima”, destacou o secretário.   

As pinturas retratam paisagens 
naturais, cenários urbanos, a natureza 
morta, marinhas, embarcações e 
retratos – resultado de cerca de dois 
anos de produção de Paulo Jorge e 
Rose Athayde, a maior parte iniciada no 
período da pandemia. “O nome ‘Ponto 
de Fuga’ é uma metáfora, representa a 
fuga do tédio e do desgaste emocional 

que é ficar isolado dentro de casa. 
A pintura foi a nossa ‘fuga’ por essa 
janela que não tem tranca, nem 
dobradiça e que foi criada por nós 
mesmos, com pincéis. Além disso, 
‘ponto de fuga’ também é o nome 
de uma técnica de perspectiva linear 
na pintura. São segmentos de retas 
fictícios responsáveis por dar a 
sensação das três dimensões ao olhar 
do observador”, explicou Paulo.   

Galeria de arte 
Na Casa da Cultura, as obras ganharam 
destaque e disposição especial. Em 
um dos ambientes, a pintura do bairro 
histórico da Passagem, em Cabo Frio, 
está no centro de uma intervenção 
artística, que traz vida às retas do 
“ponto de fuga”, técnica também 
utilizada no quadro.   

As obras passeiam pelos estilos 
impressionistas e realistas, com 
pinturas que contrastam cores, luz e 
sombra e outras que buscam retratar 
a realidade objetiva. Alguns dos 
quadros têm como inspiração lugares 
reais, como a Praia do Sol, em São 
Pedro da Aldeia, o pôr do sol em 
Búzios, a cidade de São João Del Rei-
MG, o bairro da Passagem, em Cabo 
Frio, e o bondinho de Santa Teresa, no 
Centro do Rio. A maior parte das telas 
também está disponível para compra.   

Reencontro com a arte 
Durante a live, os artistas contaram 
sobre o seu processo criativo, o contato 
com a arte ainda na infância, os desafios 
enfrentados, o reencontro com a arte, 
após anos de inatividade, as aulas de 
pintura com os professores Humberto 
Leite e Roger Vianna, e a participação 
nas gincanas da Academia de Letras e 
Artes da Região dos Lagos (ALeART), 
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instituição da qual são membros desde 
2019. “As gincanas da ALeART eram 
nossos desafios de pintura. A cada duas 
semanas, nós tínhamos que reproduzir 
uma figura e postar. Assim, a presença 
da ALeART para nós foi um grande 
apoio, nos nutrindo de inspirações 
e desafios para que pudéssemos 
produzir em casa”, destacou Rose.   

Na oportunidade, Rose, que também é 
artesã, compartilhou algumas de suas 
peças de costura criativa, produzidas 
como parte de um trabalho voluntário 
para ajudar um projeto social. Já Paulo, 
que também atua como palestrante, 
poeta e escritor, recitou um poema 
de sua autoria, especialmente criado 
para a exposição. O artista também 
tem se dedicado a ensinar técnicas e 
ilustrar tutoriais de pintura para alunos 

iniciantes em sua coluna quinzenal 
na revista digital “Aldeia Magazine”. 
Todos os artigos podem ser conferidos 
em www.paulojorge.art.br, o site oficial 
do artista.   

“Gostaríamos de agradecer por 
essa abertura que o secretário de 
Cultura e sua equipe maravilhosa 
nos proporcionaram. Ficamos 
impressionados ao ver o trabalho de 
excelência que a Secretaria fez com as 
nossas obras”, enalteceu Paulo.   

Para conferir a entrevista completa com 
Paulo Jorge e Rose Athayde e fazer um 
tour pelos quadros da exposição, basta 
acessar a live que está salva na página 
da Secretaria de Cultura, no Facebook, 
em www.facebook.com/culturapmspa.
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A exposição “Ponto de Fuga” entrou 
na mira do segmento turístico em São 
Pedro da Aldeia. Nesta quarta-feira 
(23), a mostra de pinturas, em cartaz na 
Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos 
Santos, recebeu a visita das agentes 
de viagens Fabiane Freitas e Verônica 
Benite, sob a condução da turismóloga 
do município, Kátia Santos. A visita 
técnica faz parte das estratégias 
implementadas pela Secretaria 
Adjunta de Turismo para divulgar os 
atrativos turísticos do município aos 
empresários e empreendedores locais. 

Na oportunidade, as profissionais do 
setor de turismo puderam conversar e 
conhecer de perto o trabalho do artista 
expositor, Paulo Jorge Santos. Toda as 
tardes o artista fica à disposição no 
espaço para recepcionar os visitantes. 
“Poder fazer parte desse roteiro 
turístico é fantástico. Atuei por muitos 

AGENTES DE VIAGENS CONHECERAM A MOSTRA DE 
PINTURAS “PONTO DE FUGA”, EM EXPOSIÇÃO 

ATUALMENTE, DURANTE VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO 

anos como funcionário público do 
município, lutando muito para promover 
a cidade, e agora, do outro lado, a luta 
continua a mesma. Fico muito feliz de 
poder contribuir trazendo algo positivo 
para o município”, destacou o artista 
plástico, que assina parte das telas, ao 
lado de sua esposa e também artista, 
Rose Athayde. 

Durante a visita técnica na Casa 
da Cultura, as agentes de viagens 
puderam apreciar as obras de arte e 
conhecer um pouco sobre o processo 
criativo dos quadros, contado pelo 
próprio autor, bem como dados 
sobre o funcionamento, curiosidades 
e importância histórica do próprio 
prédio, que já foi sede da Prefeitura 
e da Câmara Municipal. Desde 1999, 
a Casa funciona como o centro de 
manifestações culturais do município. 
Este ano, a edificação completou 22 
anos de criação. 
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“A Casa da Cultura por si só, já é um 
patrimônio do município, mas ter a 
oportunidade de conferir de perto 
essa mostra foi um diferencial. A 
exposição está ótima. É surpreendente 
o número de telas e a qualidade das 
pinturas. Beleza, sensibilidade e 
técnica”, destacou a turismóloga, Kátia 
Santos. No local, o grupo também foi 
recepcionado pelo secretário adjunto 
de Cultura e pela diretora municipal de 
Cultura, Thiago Marques e Giselle Lima, 
respectivamente. 

O roteiro de visitas técnicas incluiu, 
ainda, dentre outros pontos turísticos, 
o Horto Escola Artesanal, a Orla 
Atlântica, a Praça Hermógenes Freire 
da Costa, o Centro Histórico e a Casa 
da Flor, um dos principais patrimônios 
artísticos e culturais da cidade. “Moro 
em São Pedro da Aldeia há dois anos 
e esta foi a primeira vez que fui à 
Casa da Cultura. Fiquei apaixonada 
pelo lugar. Conhecer esses destinos é 
fundamental para o nosso trabalho”, 
disse Fabiane Freitas, diretora da 
agência Bon Voyage. 

Segundo Kátia, a aproximação com 
proprietários e gerentes de agências 
de viagens, empresas e outros 
empreendimentos ligados ao setor 
turístico tem como proposta a troca 
de ideias e experiências. “Queremos 
conhecer os desafios e potencialidades 
de cada um para que, juntos, possamos 
trabalhar para transformar São Pedro 
da Aldeia em uma cidade melhor para 
todos, cidadãos e turistas”, afirmou. 

Os empresários e empreendedores do 
setor turístico que tiverem interesse 
em participar de uma visitação técnica 
aos atrativos do município devem 
agendar o serviço previamente junto à 
Secretaria Adjunta de Turismo, através 
do e-mail setcel@pmspa.rj.gov.br. 

Visitação 
A exposição “Ponto de Fuga: Do 
isolamento à inspiração” pode ser 
visitada gratuitamente na Casa da 
Cultura, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h. Para evitar aglomerações, a 
entrada é restrita a um número limitado 
de pessoas, mediante uso obrigatório 
de máscara de proteção facial. Ao 
todo, 40 pinturas em tinta acrílica e 

óleo compõem a mostra, idealizada 
com o objetivo de propor uma reflexão 
acerca da arte como ferramenta 
terapêutica durante a pandemia. Os 
quadros retratam temas diversos, como 
paisagens naturais, cenários urbanos, 
natureza morta, marinhas e retratos. 
As pinturas também estão disponíveis 
para compra. 

Moradores do Centro da cidade, o 
casal Willians Ribeiro e Vera Lúcia 
Ribeiro aproveitou para adquirir a 
obra “Rio das Garças”, produzida por 
Rose Athayde. “Ficamos encantados 
com a exposição. Gostamos muito dos 
quadros, principalmente das paisagens 
naturais, que resolvemos comprar 
uma tela. Com certeza, ter um espaço 
como esse na cidade, que possibilita o 
contato direto com o artista, é muito 
importante. É o que São Pedro da 
Aldeia precisa”, destacou Vera. 
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PAULO JORGE 
ARTISTA PLÁSTICO MEMBRO 
DA ALEART - ACADEMIA DE 

LETRAS E ARTES DA REGIÃO 
DOS LAGOS. NASCIDO EM SÃO 
PEDRO DA ALDEIA - RJ. DESE-
NHA 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
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A primeira edição se esgotou, e a 
Editora Traçado Editorial realiza 
até 22 de julho campanha para pré-
venda da segunda edição do livro 
“Vitalina Cherubim: neta de escravos 
em conversas com café quente”. Os 
apoiadores (compradores) terão o 
nome impresso no livro, além de outras 
recompensas que ganham nome de 
cafés. O objetivo desta campanha é 
propagar as histórias de dona Vitalina 
Alexandre Cherubim, por meio da 
conquista de novos leitores, estimular 
o fomento cultural coletivo e o hábito 
de ler. 

O menu tem como “primeira boa 
pedida” o Café Expresso, no valor de 
R$ 20, que tem como recompensa 
um e-book. A segunda oferta é o Café 
Curto, R$ 45, muito agradecido com o 
envio de um kit impresso (livro de papel, 
marcadores, postais) com frete grátis. 
Mas lá no meio de várias recompensas, 
o autor pode adquirir, por R$ 80, o 

EDITORA APOSTA EM FINANCIAMENTO 
COLETIVO PARA PRÉ-VENDA DO LIVRO 

‘VITALINA CHERUBIM: NETA DE ESCRAVOS 
EM CONVERSAS COM CAFÉ QUENTE’  

Café Duplo Social e doar um dos dois 
exemplares da recompensa a uma 
biblioteca comunitária. 

Ao todo, são dez recompensas à 
escolha do apoiador na catarse.me/
vitalina, e uma delas ainda pode ser 
suavemente perfumada para quem 
opte pelo Café Longo Aromatizado, 
a R$ 95. Esta inclui um E-book, um 
livro impresso e um aromatizador de 
ambientes produzido pela autora. 

E não para por aí, se optar por Café no 
Bule, por R$ 220, o apoiador receberá 
em seu endereço cinco kits impressos, 
contendo um livro, marcadores de 
página e postais. Com esta opção, o 
apoiador pode alimentar as bibliotecas 
de sua escola, incentivando a leitura de 
não ficção, ou antecipar os presentes 
de fim de ano. 

Quem gosta de escrever não pode 
deixar de entrar na página, pois há os 
kits Capuccino e Capuccino Especial, 

CULTURA

148

Aldeia 
                      Magazine



ferventes, com as oficinas de escrita 
da jornalista, escritora e proprietária 
da Traçado Editorial, Beatriz Santos.

 “Vitalina Cherubim” envolve o leitor 
por uma linguagem acessível, própria 
das crônicas, gênero literário escolhido 
pela autora para contar as histórias de 
mulher simples, generosa, que mostra, 
em tempos difíceis, como superar as 
dificuldades de forma simples, honesta 
e feliz. A obra versa sobre lavar a vida 
com as próprias mãos e transformar 
cafés gelados da infância no campo, na 
região da cidade de Amparo (SP), em 
mesas com café quente e bolo de fubá 
macio ao longo de 101 anos de idade 
— 80 deles na Chácara da Barra, em 
Campinas (SP).

Novidade quentinha

Já leu “Vitalina Cherubim” e deseja 
que outras pessoas tenham acesso ao 
seu conteúdo? Adquira o combo Café 
Social e doe um exemplar para uma 
biblioteca pública. 

Caso tenha interesse em estender 
esta mesa de cafés quentes, entre 
em contato com Beatriz Santos pelo 
telefone 11 99198-9396  (Beatriz 
Santos).
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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!

150

Aldeia 
                      Magazine



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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