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Por que a tosa é 
importante para seu 

Shih Tzu?
O Shih Tzu é uma raça de cachorro de 
pequeno porte originária do Tibete.

Ele caracteriza-se por uma pelagem 
abundante e volumosa, que chega a 
arrastar pelo chão. Em geral, os fios 
são muito finos e se embaraçam com 
muita facilidade e com o crescimento 
de seus pelos contínuo a tosa se torna 
fundamental para mantê-lo limpo.

A manutenção da pelagem do Shih 
Tzu é essencial para o seu bem-estar, 
além de manter a sua boa aparência.

Outra dica importante é a escovação.
As escovações também são funda-
mentais para que os pelos não emba-
racem.

Sem esses cuidados, o Shih Tzu pode 
ficar extremamente incomodado, pode 
acumular sujeira, bactérias e causar 
alergias ou doenças de pele.

Além disso, o excesso de pelos preju-

dica a sua locomoção, que devido ao 
seu comprimento, pode fazer com que 
ele escorregue nela.

Existem muitos tipos de tosas para 
Shih Tzu que podem ajudá-lo a man-
ter toda essa pelagem saudável e ain-
da deixá-lo mais lindo com penteados 
incríveis.

O ideal é escolher o tipo mais adequa-
do ao clima de onde ele vive e à sua ro-
tina. O ideal é que ele esteja de acordo 
com a personalidade dele, com as suas 
necessidades e estação do ano.

Além disso, a tosa deve ser adequada à 
sua disponibilidade de cuidar e manter 
a saúde e a beleza da pelagem carac-
terística da raça.

O mais importante é que ele esteja 
saudável e bem cuidado.
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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

@estaciosaopedro.ead
Olha essa super novidade! O cupom Juliette garante mais de 50% 

de desconto no seu curso. Quer saber mais? 
 

Endereço: RJ 140 Km 2, 512 Loja 01 - Nova São Pedro - São Pedro 
da Aldeia - RJ ( próximo a soverteria esquimó, em frente ao pos-
to puma), E você também pode tirar todas suas dúvidas através 

do WhatsApp : (22) 99776-1828 
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PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA 
ALDEIA REALIZA O 

DRIVE-THRU SOLIDÁRIO DE 
VACINAÇÃO CONTRA A 

COVID-19

  

SA
Ú

DE

O primeiro vacinado do dia foi o prefeito, Fábio 
do Pastel, que tem 43 anos. 

“É um alívio, uma alegria tão grande depois de es-
perar tanto tempo. Eu sei da felicidade de quem 
está se vacinando, sinto a mesma coisa”, afirmou.  
 
Antes da abertura dos portões ao público o 
prefeito reuniu toda a equipe presente para 
uma palavra de incentivo. “Agradeço a cada 
profissional e voluntário que está aqui nes-
te fim de semana ajudando a salvar vidas. Te-
nho certeza que esse evento será um suces-
so, assim como foi o outro drive-thru”, disse.  
 
O drive-thru solidário arrecadou alimentos não pe-
recíveis, cobertores e agasalhos. As doações serão 
destinadas pela Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social aos cidadãos aldeenses assistidos por 
dispositivos oficiais da administração municipal.   
 
O mutirão aconteceu no estacionamen-
to da loja Havan, durante o final de se-
mana. Os veículos acessaram o local pela 
Estrada dos Passageiros, na área de carga e des-
carga aos fundos da loja, com saída pela RJ-140.   
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Poderam se vacinar os morado-
res com 35 anos ou mais, todos 
os grupos inseridos anteriormen-
te no calendário e os cidadãos 
aptos a receber a segunda dose 

(D2).

Informações ASCOM/PMSPA
Fotos: ASCOM/PMSPA

PRINCIPAIS SINTOMAS
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 BALNEÁRIO DAS 
CONCHAS RECEBE 180 

METROS DE 
MANILHAMENTO

Em continuidade ao resgate das ruas do 
município, a Secretaria de Serviços Pú-
blicos de São Pedro da Aldeia realizou 
a instalação de redes de manilhamento 
no bairro Balneário das Conchas. A ação 
ocorreu em três vias da localidade ao lon-
go desta semana. Ao todo, foram 180 me-
tros de manilhas colocadas nas ruas Antô-
nio Melo, Rua 4 e Rua 2. 
Além do Balneário das Conchas, o bairro 

Porto da Aldeia também foi contemplado 
com os serviços. A rua Ramiro Antunes 
teve 130 metros de rede substituída. Fo-
ram realizados, ainda, os serviços de ma-
nutenção de iluminação pública, remoção 
de entulhos e patrolamento em áreas ru-
rais. 

O setor de iluminação esteve em 12 bairros 
e substituiu cerca de 180 lâmpadas, 160 re-
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lés e 45 braços de postes com luminárias. 
Foram beneficiados pontos dos bairros 
Flexeira, Rua do Fogo, Ponta do Ambró-
sio, Vinhateiro, Porto do Carro, Fluminen-
se, Jardim Soledade, Estação, Parque Dois 
Meninos, São João, Colina e Centro.  A Es-
trada São Mateus, no sentido assentamen-
to Ademar Moreira, recebeu o serviço de 
patrolamento. O objetivo é facilitar o es-
coamento da produção agrícola da região. 
No bairro Ponta do Ambrósio, a equipe de 
limpeza urbana removeu 12 caminhões de 
entulho ao longo da semana. A manuten-
ção da limpeza depende, em grande parte, 
do apoio e da conscientização da popula-
ção, um dos principais problemas enfren-
tados pela gestão pública diariamente.

Segundo o secretário de Serviços Públi-
cos, Raimundo Teixeira, as intervenções 
atendem aos pedidos da comunidade, mas 
seguem o cronograma estratégico estipu-
lado pela pasta. “Procuramos atender às 
solicitações mais urgentes, que são adap-

tadas de acordo com as possibilidades do 
cronograma. Um dos nossos focos é o sa-
neamento básico. Temos feito o máximo 
que conseguimos com as ferramentas que 
temos e contamos com a colaboração dos 
munícipes”, disse. 

Melhorias no saneamento básico alcançam 
outros pontos do município 

Em outras regiões do município, os servi-
ços de melhoria na área de saneamento 
básico já foram executados. Recentemen-
te a Rua Seis, também no bairro Balneário 
das Conchas, recebeu manilhamento. No 
bairro Morro dos Milagres, a Rua Duque de 
Caxias teve 60 metros de manilhas substi-
tuídos no último mês, assim como trechos 
do bairro Rua do Fogo. Por ser antiga, a 
rede de escoamento aldeense apresenta 
problemas como parte das peças quebra-
das e assoreadas.
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 APROVADOS NO 
CONCURSO 2009, EM 

CABO FRIO, SÃO 
CONVOCADOS PARA 

PERÍCIA MÉDICA

Os candidatos aprovados no concurso de 
2009, em Cabo Frio, e que apresentaram 
documentação em dezembro de 2020, 
deverão se apresentar para perícia médi-
ca nos próximos dias 26, 27 e 28 de julho 
na sede da Prefeitura. O cronograma com 
datas e horários para apresentação está 
disposto na edição número 241 do Diá-
rio Oficial do município, publicado nesta 
quinta-feira (15) no Portal da Transparên-
cia. 

Estão convocados para a perícia os can-
didatos inscritos nos seguintes cargos, 
conforme cronograma: Docente I - En-
sino Fundamental e Educação Infantil e 

Docente II - Português, Inglês, Educação 
Infantil, Supervisão Escolar e História. Es-
tes deverão apresentar documento de 
identificação com foto e exames com lau-
do médico de Raio X de tórax, audiome-
tria e avaliação fonoaudióloga. Quem não 
comparecer na data e hora agendada será 
desclassificado. 

A relação dos candidatos aptos para pos-
se será divulgada no dia 28 de julho, e a 
solenidade, com a presença do prefeito 
José Bonifácio, está marcada para o dia 
30 de julho, às 9h na sede da Prefeitura. 

  

CABO FRIO
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BÚZIOS
 10ª CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

A 10ª Conferência Municipal de Assistên-
cia Social acontecerá no dia 27 de agosto, 
de forma híbrida e em local a ser defini-
do. Para garantir o debate dos cinco eixos 
propostos, o Conselho Municipal de Assis-
tência Social em conjunto com a Secreta-
ria de Desenvolvimento Social, Trabalho e 
Renda definiu, então, um calendário com 
cinco encontros de pré-conferência.
O primeiro encontro acontecerá na próxi-
ma terça-feira, dia 20 de julho, às 9h no 
Creas, onde serão debatidas propostas a 
respeito do Eixo 1 com o tema: “A prote-
ção social e o princípio da equidade como 
paradigma para a gestão dos direitos so-
cioassistenciais.”
A intenção é garantir a discussão de pro-
postas com os trabalhadores do SUAS e 
usuários, mas evitando aglomerações. 
Para isso, cada um deles será realizado em 
um equipamento diferente.
Agenda das Pré-Conferências de Assis-
tência Social:

Eixo 1: A proteção social e o princípio da 

equidade como paradigma para a gestão 
dos direitos socioassistenciais - 20 de ju-
lho, às 9h. Creas – Travessa dos Pescado-
res, nº. 111, Centro.

Eixo 2: Financiamento e orçamento para 
uma gestão de compromissos - 23 de ju-
lho, às 9h. Local: Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, Trabalho e Renda –Travessa 
dos Pescadores, nº. 111, Centro.

Eixo 3: Controle social - 27 de julho, às 9h. 
Cras de Cem Braças – Rua Progresso, nº. 
448, Cem Braças.

Eixo 4: Gestão, benefícios e transferência 
de renda como garantia de direitos -29 de 
julho, às 9h- Cras da Rasa – Rua Álvaro Elí-
dio Gonçalves, nº. 17, Lot. Praia Baia For-
mosa, Rasa.

Eixo 5: Atuação do SUAS em Situações de 
Calamidade Pública - 28 de julho, às 9h, 
Crervip – Estrada da Rasa nº. 700 , Baia 
formosa.
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SAÚDE
São Pedro da Aldeia segue 

com índices estáveis e 
mantém bandeira amarela
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CIDADE

São Pedro da Aldeia segue com o De-
creto n° 120 na regulamentação de me-
didas de contenção da Covid-19. Com 
o avanço na campanha de imunização, 
os índices relacionados à doença con-
tinuam em estabilidade no município, 
possibilitando a manutenção do ban-
deiramento amarelo. A gestão muni-
cipal destaca, no entanto, que os mo-
radores que já receberam a primeira 
dose (D1) da vacina devem permane-
cer atentos aos prazos para a aplicação 
da segunda dose (D2) para garantir a 
imunização completa contra o vírus. 
A Secretaria de Saúde ressalta que, 
embora os dados atuais indiquem bai-
xo risco de transmissão da doença, a 
colaboração popular é fundamental 
para manutenção do combate ao co-
ronavírus. O uso de máscaras, a correta 
higienização das mãos e o distancia-
mento social devem ser rigorosamente 
seguidos. As medidas devem ser man-
tidas, inclusive, por moradores já imu-
nizados.

Seguem liberadas as apresentações de 
música ao vivo e a transmissão de ati-
vidades esportivas em estabelecimen-
tos comerciais. O limite de ocupação 
máxima em locais fechados continua 
em 70% do espaço. Continua proibida 
a venda de bebidas alcoólicas a clien-
tes que não estejam sentados. A pre-
feitura destaca que os servidores pú-
blicos acima de 60 anos que já tenham 
recebido as duas doses da vacina de-
vem retornar ao trabalho. O descum-
primento desencadeará falta para o 
funcionário. 

As medidas visam garantir o equilíbrio 
epidemiológico e fomentar a econo-
mia na cidade, garantindo à população 
o direito de ir e vir, assim como o direi-
to ao trabalho. 

Confira abaixo as medidas 
adotadas:

Ambiente de trabalho

Os servidores ou empregados públicos 
ou contratados por empresas que pres-
tam serviço ao município, que apresen-
tarem febre ou sintomas respiratórios 
(tosse seca, dor de garganta, mialgia, 
cefaleia e prostração, dificuldade para 
respirar e batimento das asas nasais) 
passam a ser considerados casos sus-
peitos e devem adotar protocolo de 
atendimento específico, além de en-
trar em contato com a administração 
pública para informar a existência dos 
sintomas. 

No caso de gestantes, fica determina-
do que as mesmas devem permanecer 
afastadas das atividades de trabalho 
presencial, sem prejuízo de remunera-
ção, seguindo a Lei Federal nº 14.151. 

Os servidores públicos com mais de 60 
(sessenta anos), que não tenham sido 
imunizados, mesmo que não possam 
atuar na modalidade de home office, 
possuem a prerrogativa de permane-
cerem em suas residências, exceto pro-
fissionais de saúde. A gestão municipal 
reforça que o público citado que já te-
nha recebido as duas doses do imuni-
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zante e não comparecer ao trabalho, 
terá falta registrada.

Comércio

Os estabelecimentos comerciais estão 
vetados de vender bebidas alcoólicas 
a clientes que estejam em pé. Está au-
torizada a utilização de música ao vivo 
nos estabelecimentos, além da trans-
missão de atividades esportivas.

Deve ser respeitado o limite de 70% 
da capacidade do local, devendo, tam-
bém, realizar a higienização das mãos 
e a aferição da temperatura dos clien-
tes no momento de acesso ao interior 
da loja e ter álcool em gel disponível 
aos consumidores. Os ambientes inter-
nos devem ser mantidos com ampla 
ventilação e as filas organizadas com 
o distanciamento de, no mínimo, 1,5m 
(um metro e meio) entre os clientes. 
A disposição das mesas também deve 
ter distanciamento mínimo de 1,5 m 
(um metro e meio) entre elas. Os esta-
belecimentos comerciais deverão dis-
ponibilizar os equipamentos de prote-
ção individual (EPIs) aos funcionários, 
conforme orientação das autoridades 
de saúde, devendo manter, ainda, a de-
sinfecção diária de todos os seus es-
paços. 

Os estabelecimentos privados ficam 
proibidos de praticarem valores abu-
sivos, principalmente sobre mercado-
rias essenciais à higienização pessoal e 
ambiental em relação ao coronavírus.

Quanto à fiscalização das medidas 
determinadas pelo documento, a Se-
cretaria Municipal de Segurança e Or-
dem Pública terá veículo, devidamente 
identificado, para ronda permanente, 
enquanto persistir o período de pan-
demia. O estabelecimento que não se-
guir as determinações estará sujeito à 
aplicação de advertência, cassação do 
Alvará e multa.

Eventos e lazer

Estão vedados eventos com a presen-
ça de público que envolvam aglome-
ração de pessoas. Fica a encargo dos 
condomínios a regulamentação das 
atividades de lazer em piscinas e áreas 
comuns, respeitando as medidas de 
distanciamento e enfrentamento da 
doença.O acesso às praias do municí-
pio está liberado, assim como o funcio-
namento dos quiosques. 

Mais informações em nosso Portal de 
Notícias. 

noticiasdesaopedrodaaldeia.com.br
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Já está publicada a Portaria n° 569 que 
oficializa a seleção de São Pedro da Aldeia 
para implantação da escola-cívico militar 
do Governo Federal. O documento do Pro-
grama Nacional das Escolas Cívico-Milita-
res (PECIM) confirma a escolha da E. M. 
Miriam Alves de Macedo Guimarães como 
a unidade nomeada para o novo conceito 
de gestão. Na manhã desta segunda-feira 
(12), a direção da escola e representantes 
da Secretaria de Educação realizaram uma 
reunião de boas-vindas com os oficiais de 
Gestão Educacional da Marinha do Brasil. 
Participaram do encontro Capitão de Cor-
veta, Novaes, e o Capitão-Tenente, Viní-
cius, que ficarão responsáveis em realizar 
a ligação entre a unidade de ensino e o 
PECIM.

Além da acolhida inicial, o encontro teve 
como objetivo o esclarecimento de dúvi-
das e o estreitamento de laços entre as 
equipes. Dando ênfase às questões huma-
nas, o grupo também teve como pauta o 
resgate de valores, o sentido de cidadania 
e a disciplina. Os assuntos serão trabalha-
dos com os alunos de 6º ao 9º ano aten-
didos na escola situada no bairro Flumi-
nense.

A subsecretária de Educação, Kátia Mo-
reno, esteve presente na reunião e falou 
sobre como o novo modelo de ensino irá 
favorecer no crescimento do aluno. ““Edu-
cação é feita de amor e de acolhimento, e 
esses valores terão evidência com o auxí-

lio que teremos após o início do programa 
na escola Miriam. É uma felicidade ver que 
os alunos irão ter esses ensinamentos, que 
muitas vezes não recebem tanto destaque 
no seu dia a dia, como os temas que se-
rão abordados no Projeto Valores”, disse 
Kátia, citando projeto já estabelecido na 
unidade.

Para o secretário de Educação, professor 
Elias Valadão da Mota, a realização é um 
marco para a Educação aldeense. “Fico 
profundamente feliz em ver que a educa-
ção está sempre caminhando rumo a fei-
tos grandiosos para a cidade. Essa opor-
tunidade será um diferencial na formação 
dos nossos alunos e também um marco, 
que será refletido em uma sociedade mais 
competente e dedicada em fazer o bem”, 
afirmou Elias.

Durante o encontro, também foi citada a 
seleção realizada pelo Ministério da Defe-
sa para convocação de 10 militares vete-
ranos para a área de monitoria da escola. 
A medida é interna e contará com o apoio 
de oficiais com formações que irão auxiliar 
nas atividades propostas pelo novo mode-
lo de ensino.

O Programa Nacional das Escolas Cívico-
-Militares é uma iniciativa do Ministério da 
Educação, em parceria com o Ministério 
da Defesa, que apresenta um conceito de 
gestão nas áreas educacional, didático-
-pedagógica e administrativa com a par-

Escola cívico-militar em 
São Pedro da Aldeia é 

oficializada em Portaria
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ticipação do corpo docente da escola e 
apoio dos militares. De acordo com o MEC, 
os professores e demais profissionais da 
educação seguem como responsáveis 
pelo trabalho didático-pedagógico, e os 
militares atuam apenas no apoio à gestão 

escolar e educacional.

Com informações da ASCOM/PMSPA
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SAÚDE

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia 
estende a campanha nacional de 
vacinação para toda a população acima 
dos seis meses de idade. Os moradores 
devem procurar os 14 postos de saúde 
que realizam a imunização (confira os 
locais abaixo). O atendimento acontece 
de segunda a sexta-feira, das 8h ao 
meio dia, até a duração dos estoques 
do imunizante. Até o momento, 8.599 
moradores receberam as doses. O 
número está abaixo das projeções do 
Ministério da Saúde. O objetivo da 
campanha é reduzir as complicações, 
internações e mortalidade decorrentes 
das infecções pelo vírus da gripe, além 
de reduzir os impactos dos serviços de 
saúde em tempos de pandemia. 

Levando em consideração que a 
campanha da vacinação contra 
gripe e da Covid-19 acontecem 
simultaneamente, o Ministério da 
Saúde recomenda que a vacinação 
contra o coronavírus seja priorizada 
pelos moradores. O intervalo entre as 
duas vacinas deve ser de, no mínimo, 
14 dias. Confira os locais e horários:

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

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

Esf. Ponta do Ambrósio: Rua Antônio 
Luiz Araújo, nº 120 – Ponta do Ambrósio;

Esf. Parque Arruda: Avenida dos 

SÃO PEDRO DA ALDEIA ESTENDE 
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA 

MORADORES ACIMA DE 6 MESES DE IDADE
Bandeirantes, nº 23 – Parque Arruda;

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

UBS Poço Fundo: Estrada do Boqueirão, 
s/nº – Poço Fundo;

UBS Mossoró: Rua Ramiro 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 Antônio 
Júnior, s/nº – São Mateus;

Esf. Vinhateiro: Travessa Antônio de 
Araújo Mendonça, s/nº – Vinhateiro;

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 
exclusivamente às quintas-feiras, 
das 13h30 às 15h. 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.

Com informações da ASCOM/PMSPA
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Sejam todos muito bem-vindos ao Ressignificando o Saber 
 

Ressignificando o Saber é um espaço totalmente pensado para at-
ender as necessidades pedagógicas do seu filho.  

 
No bairro Estação em São Pedro da Aldeia, agora você pode contar 
com aulas extras que vão trazer conhecimento e expandir a mente 

do seu pequeno(a). 
 

•No Reforço Escolar do Pré ao 5º ano, os estudantes são atendidos 
em aulas extras. O objetivo específico é promover condições de 

aprendizagem diferenciadas. 
 

Entre em contato, e venha nos fazer uma visita! 
 

(22) 99951-8359

CIDADE
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COMO TUDO 
ACONTECE

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Quem nunca ouviu a expressão 
“Deus ajuda a quem cedo ma-
druga”? Mas será que é só você 
acorda cedo e trabalha com afin-
co e dedicação, que se dará bem 
na vida? Acredito que não! 

Para alcançar resultados positi-
vos e realizar sonhos, temos que 
acreditar em nós mesmo. 

COM A PALAVRA, O EDITOR
Você é a única pessoa que pode 
impedir seu sonho de se realizar. 
Muitas das vezes, eu vi pessoas 
próximas torcendo o nariz para 
um de meus projetos e a minha 
reação foi buscar mais força e 
motivação para realiza-los. Acre-
ditar faz toda a diferença na sua 
vida, independente da hora que 
se acorda. 

Não importa sua religião, acredi-
te em Deus, pois a força positi-
va que vem dele é a mágica que 
transforma projetos em realida-
de. 

Levante a cabeça, planeje, colo-
que sua ideia no papel, trabalhe, 
faça o bem e seja uma boa pes-
soa. Deus vai te ajudar e você, 
acreditando em si mesmo, terá 
tudo a seu favor para realizar 
seus sonhos. 

É dessa forma, simples, como 
tudo acontece.
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“Você é a única 
pessoa que pode 

impedir seu 
sonho de se 

realizar. ”

27

Aldeia 
                      Magazine



Há uma distancia cultural entre Bra-
sil e Portugal. Um desequilíbrio diria, 
enquanto a musica popular brasileira 
pode ser ouvida nas rádios portugue-
sas, chegando mesmo a existir rádios 
com programação inteiramente volta-
das para a MPB, raríssimas são as au-
dições de música portuguesa no país. 
Nada ou pouco sabe se sobre os com-
positores, cantores e cantoras portu-
gueses da atualidade. Talvez algumas 
das cantoras da nova geração do fado, 
como: Carminho, Ana Moura, Gisela 
João e Mariza, destacaram Carminho, 
com várias incursões no Brasil, cantan-
do em dueto com Chico Buarque, Mil-
ton Nascimento, Nana Caymmi, Marisa 
Monte, Caetano Veloso, Cesar Mendes 
e Tom Veloso, e mesmo gravando dis-
cos exclusivamente com MPB, lançado 
em 2016: Carminho Canta Tom Jobim. 
Não apenas de cantoras há na nova 
geração de fadistas, conheci no final 
de 2019, a guitarrista portuguesa Mar-
ta Pereira da Costa, esteve no Brasil no 
Festival Mimo, sendo a primeira e única 
guitarrista profissional de fado a nível 
mundial, com carreira internacional de 
sucesso.
O fato é que hoje quase vinte dois anos 
depois da morte de Amália Rodrigues, 
ela continua sendo o expoente maior 
da cultura portuguesa, sendo a artista 
mais conhecida no Brasil, os primeiros 
discos da Amália foram todos grava-
dos no Brasil. Em 1945, ela se apresen-
tou no Rio de Janeiro e o concerto teve 
uma repercussão muito grande. Casou-
-se em 1961, no Brasil, com o Engenhei-
ro César Henrique de Seabra Rangel, 
viveu dez meses no Brasil.
Assisti recentemente ao filme: O Miú-

Flavio Machado
 

Nasceu 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 participou de diversas Antolo-
gias Literárias, sendo premiado 
em importantes concursos literá-
rios. Publicou os livros Sala de Es-
pera (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 Edi-
tora LiteraCidade, e Livro Branco 
(2017), pela Editora Pará.Grafo, 
Livro Amarelo (2018), pela Edito-
ra Ixtlan, e Poemas para a luz do 
lampião (2019), Editora Costelas 
Felinas. Hoje radicado em Cabo 
Frio, RJ. Membro da Academia 
de Letras e Artes de Cabo Frio 
(ALACAF). É engenheiro agrôno-
mo e de segurança do trabalho, 
casado, com quatro filhos e dois 
netos.

O Miúdo da Bica 
Para Fernando 

Farinha

COLUNISTA
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do da Bica, lançado em 1963, um re-
lato autobiográfico e estrelado por 
Fernando Farinha. Nascido no Barreiro 
em 20 de Dezembro de 1928. Quando 
tinha apenas oito anos a família muda 
de residência para o bairro da Bica, em 
Lisboa. Esse cantor de fado, iniciou a 
cantar aos nove anos, ainda que contra 
a vontade do pai, que o queria apren-
do uma profissão honesta. Ironicamen-
te aos onze anos passa a sustentar a 
família, após a morte de seu pai, com 
cantor profissional de fado, através de 
uma licença especial que obteve para 
essa finalidade. Fernando Farinha faz 
a sua primeira viagem ao Brasil com 
23 anos. Permaneceu quatro meses, 
atuando na “Taverna Lusitana”, na Rá-
dio Record e na TV Tupi de São Pau-
lo. Ficou conhecido como o “Miúdo 
da Bica” e ao longo da carreira este-
ve em vários países, uma carreira in-
ternacional de sucesso. Veio a falecer 
em 12 de Fevereiro de 1988, tendo vi-
vido 59 anos. Fernanda Farinha é um 
dos expoentes do Fado. Estilo musical 
tradicional de Portugal retrata a alma, 
sendo a canção das emoções. Foi mar-
ginalizado pelos anos de 1820, tendo 
em comum com o samba, o fato de, ser 
ignorado pelos intelectuais mais con-
servadores da época.

Originário nos bairros de Alfama e 
Mouraria, em Lisboa, era presente nos 
cafés, tabernas e ambientes conside-
rados transgressores, frequentados 
por prostitutas, marujos, artistas e mú-
sicos. Atualmente essa ideia ruiu, e o 
fado ganhou notoriedade e respeito, a 
Unesco em 2011 o declarou Patrimônio 
Cultural Imaterial da Humanidade.     
Considerada por muitos como uma 
“música triste” e “melancólica”, vem 
ganhando força nos últimos anos, fado 
significa destino, originário do latim: 
fatum. No entanto, o fado não se resu-
me a essa limitada visão, existem vá-
rias correntes, e fados cujas letras por 
diferenças linguísticas entre o portu-

guês falado no Brasil e o de Portugal, 
podem parecer de baixo calão, como 
no caso de o Engatatão (conquista-
dor) das Dúzias, cantado por Fernan-
do Farinha, ou Os Putos (derivado do 
latim putu - menino) na voz de Carlos 
do Carmo, outro grande expoente do 
fado.
O desequilíbrio cultural acentuou-se 
com a invasão das novelas brasileiras 
em Portugal, fenômeno que perma-
nece nos nossos dias, e com emigra-
ção de brasileiros para Portugal. Não é 
raro se ouvir bossa nova nos cafés ou 
livrarias, espaços culturais mais sofis-
ticados, como me relatou amigos que 
estiveram em Óbidos. Ou pude ouvir 
em um sarau na Foz da Arelho em Cal-
das da Rainha, músicas, digamos mais 
populares. 
Após assistir ao filme autobiográfico 
de Fernando Farinha, disponível no 
You Tube, percebo que existe essa la-
cuna, e o desconhecimento da cultura 
de um país tão próximo e tão distan-
te. Uma cultura extensa muito além de 
Fernando Pessoa, Jose Saramago ou 
Castro Alves. Através de seus canto-
res, fadistas e artistas de outras áreas 
como o cinema. Então deixo uma re-
comendação final para que se procure 
informar sobre o que atualmente se faz 
em termos artísticos em Portugal.       

Link para o filme: O Miúdo da Bica: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=m-
VKjuE9pkg8

COLUNISTA
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Olá queridos leitores, tudo bem?
Alguns já me conhece, mas para aque-
les que ainda não, vou me apresentar. 
Eu sou a Laura da Luna Gostosuras, sou 
confeiteira a alguns bons anos e hoje 
estou aqui com esse novo desafio, que 
é levar receitas deliciosas para você e 
sua família. Espero que estejam prepa-
rados, porque essa semana nós temos 
nada além de Torta de limão, huum. 
Essa delicia vai muito bem como sobre-
mesa dos fins de semana. Mas se você 
for como eu, sabe que coisas boas são 
boas a qualquer hora. Então delicie se 
com mas essa receita.

LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves

Ingredientes
Massa
2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo
3 colheres de (sopa) de manteiga
1 colher (chá) de fermento
2 colheres (chá) de açúcar
1 ovo
Manteiga para untar

Recheio
1 ½ xícara (chá) de leite condensado
½ xícara (chá) de creme de leite
½ xícara (chá) de suco de limão
Folhas de hortelã ou raspas de limão 
(opcional)

Modo de preparo
1. Coloque em uma tigela a fari-
nha de trigo, a manteiga, o fermento, o 
açúcar e o ovo. Misture bem, até que se 
torne uma massa firme.

2. Coloque a massa em uma forma 
de (20cm x5cm) de fundo removível 
untada com um pouco de manteiga. 
Com os dedos, acomode a massa por 
toda a borda da forma. Faça diversos 
furos na massa com um garfo, leve ao 
forno e deixe assar até dourar. 

3. Enquanto a massa estiver no 
forno, coloque no liquidificador o leite 

Torta de Limão
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condensado, o creme de leite e o suco 
de limão e bata bem.

4. Despeje o recheio sobre a massa 
já assada. Leve a torta à geladeira por 
ao menos três horas. Decore com fo-
lhas de hortelã ou raspas de limão.

E tcharammmm, nossa sobremesa esta 
prontinha.

Nós siga no Instagram 
@luna.gostosuras e 

conheça um pouco mais 
de nós. Te espero na 

próxima edição.
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O jornalista e escritor Renato Fulgoni 
está concorrendo ao Prêmio Literarte 
2021. Residente em São Pedro da Al-
deia, o autor concorre na categoria LI-
VRO DO ANO, com o livro “O Livro dos 
Sonhos – O Caçador de Espíritos”, lan-
çado em 2019 pela Editora Foco.
O anúncio dos vencedores será dia 9 
de outubro e acontecerá em Caxias do 
Sul – Rio Grande do Sul. O vencedor do 
Livro do Ano recebe a premiação, tro-
féu, diploma, o valor de R$ 1.000 .00 
(Hum mil reais) e um final de semana 
de hospedagem até o final de 2021 na 
Casa dos Poetas em Petrópolis. 
“Obrigado a todos pela torcida e espe-
ro vencer o Prêmio Literarte 2021. A Re-
gião dos Lagos tem muitos escritores 
talentosos e fico feliz em poder levar o 
nome da minha cidade num evento tão 
especial”, destacou o escritor.
Renato Fulgoni também explicou que 
o terceiro volume da sua trilogia “O 
Livro dos Sonhos”, com o título de 
“O Colecionador de Almas”, sobre o a 
saga do personagem Adolpho Mister, 
lançado em 2021, está disponível para 
a venda no site da Livraria da Aldeia. 
Segundo ele, o evento de lançamento 
do livro está programado logo após do 
término das restrições por causa da 
pandemia da Covid-19.
Nascido na cidade do Rio de Janeiro/
RJ, Renato Fulgoni é cidadão Aldeense 
reconhecido pela Câmara de Vereado-

res e membro das Academias de Le-
tras da Região dos Lagos (ALeART), 
Cabo Frio (ALACAF) e a de São Pedro 
da Aldeia (ALSPA). O escritor já foi 
agraciado com o Prêmio São Pedro da 
Aldeia de Literatura em 2019, após o 
lançamento do seu segundo livro. 

Sobre o livro:
Quantos anos uma sede de vingança 
pode durar? Adolpho Mister está de 
volta e uma nova cidade será alvo da 
sua vingança. No primeiro livro da tri-
logia chamado, “A Vingança de Adol-
pho Mister”, Aroeiras sofreu com uma 
série de assassinatos misteriosos. Ago-
ra, no livro “O Caçador de Espíritos”, 
é a vez dos moradores de Boa Vista 
conhecerem a sede de vingança desse 
espírito maligno. Abraão Clement che-

Escritor Renato Fulgoni 
concorre ao Prêmio 

LITERARTE 2021
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ga à cidade para caçar Adolpho e terá 
um grande desafio pela frente. Serão 
três histórias que giram em torno do 
misterioso livro escrito por
Adolpho Mister, um homem que viveu 
no século XV e, após algum estudo e 
observação, escreveu um livro no qual 

revelava os significados dos sonhos. 
Perseguido pela
Inquisição, Adolpho foi queimado numa 
fogueira. Contudo, antes de morrer, ele 
ainda teve tempo de amaldiçoar a hu-
manidade.
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Dicas de modelos de 
box para banheiro

Escolher um modelo para o box do 
banheiro é muitas vezes ignorado por 
muitas pessoas na hora de construir. 
Em projetos residenciais com estilo 
moderno o box se tornou uma parte 
da decoração com a intenção de pos-
suir um design sofisticado para otimi-
zar o espaço. Atualmente existem no 
mercado vários modelos em que cada 
um deles possui uma proposta diferen-
te para atender o estilo do seu banhei-
ro. Separamos 3 modelos de Box que 
você vai gostar: 

DECORAÇÃO

Box sanfonado: funciona como uma 
porta articulada. Formada por várias 
folhas de vidros que ficam agrupados 
quando abrem.

Box ângulo: é para os cantos de ba-
nheiro, com instalação de portas for-
mando um ângulo de 90 graus.

Box de acrílico: são os simples e le-
ves. É utilizado para substituir o vidro 
no fechamento das portas, com um 
preço bem mais acessível.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Aline Araújo,
candidata a Musa do 

Brasileirão, é a 
entrevistada de Renato 

Fulgoni
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ENTREVISTA

Aline Araújo tem 30 anos e é musa Rio 
de Janeiro 2021, nascida na cidade de 
São Gonçalo, mas, atualmente mora 
em Araruama. Solteira e formada em 
Bombeiro Civil e Brigadista, porém não 
trabalha na área, no momento, se dedi-
ca em tirar fotos e nas postagens que 
faz no Instagram e Facebook. Aline é 

candidata a Musa do brasileirão, repre-
sentando o Flamengo. Já participou de 
diversas matérias em jornais e revistas, 
como top model e Revista Diva Brasil.  
“Quem dorme sonha, quem vive reali-
za”, destacou a modelo.

MODELO DE ARARUAMA É 
CANDIDATA A MUSA DO 

BRASILEIRÃO
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Você está representando o Flamengo no Musa do 
Brasileirão. Quando surgiu sua paixão pelo Rubro-
-negro Carioca?

Sempre gostei do Flamengo, mas, quando eu tinha 18 anos co-
nheci, em uma boate, um jogador que jogava no clube, através 
dessa amizade fui, a cada dia mais, me interessando e hoje re-
presento o meu Flamengo.

Confira a entrevista de Aline Araújo com Renato 
Fulgoni:

O que te faz feliz?

O que me faz feliz e fazer outras pessoas felizes. Um exemplo 
disso, foi quando ajudei moradores em situação de rua, no Cen-
tro, RJ, e em São Gonçalo e ao ver a felicidade, amor que aque-
las pessoas estavam sentindo, me fez sentir muita felicidade. 
Amor ao próximo não tem preço.

Você é muito elogiada nas Redes Sociais pelos seus 
fãs. Alguns dos comentários foram “Muito gata”, 
“Perfeita” e “Maravilhosa”, mas, todos nós sabemos 
que existem pessoas maldosa, que costumo chamar 
de “Juízes da Internet”, que julgam e condenam as 
pessoas sem motivo algum. O que você acha dessas 
pessoas? 

Nós que lhe damos com o público temos que saber aceitar crí-
ticas e elogios. Temos que saber lhe dá com a situação e, infe-
lizmente, todos nós passaremos por isso.
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Você tem fotos provocantes que demostram muita 
sensualidade e charme. O que você faz para cuidar 
do seu corpo e manter suas curvas?

Nunca malhei, apenas dieta e foco na alimentação. O meu ideal 
de corpo perfeito é ser magra, nem acima do peso, nem abaixo. 
Faço consumo de coisas leves sem gorduras, frutas, saladas. 
Para eu ter o corpo saudável, não consumo doces e gorduras, 
mas sim coisas que fazem bem à saúde e beber muita água que 
é o mais importante para nosso corpo e saúde.

Quantas tatuagens você tem e qual é a mais provo-
cante?

9 tatuagens e a mais provocante são as rosas do bumbum.
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Pedra Fundamental do 
novo cinema é lançada 

em São Pedro da Aldeia

O fomento à cultura e à economia lo-
cal foram destaque na cerimônia de 
lançamento da pedra fundamental 
do novo cinema de São Pedro da Al-
deia, realizada nesta sexta-feira (9). O 
evento é mais uma etapa do projeto 
de construção do complexo audiovi-
sual, localizado ao lado do Teatro Mu-
nicipal, no bairro Nova São Pedro. A 
solenidade contou com a presença do 
governador do Rio de Janeiro, Cláudio 
Castro e demais autoridades. A inicia-
tiva faz parte do programa Cinema da 
Cidade, parceria entre a Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do Esta-
do e a Agência Nacional do Cinema. A 
prefeitura cedeu o local para a cons-
trução do cinema que, após concluí-
do, terá gestão privada. O prefeito 
Fábio do Pastel ressaltou a colabora-
ção com o estado e frisou, ainda, que 
seguirá com novas solicitações para 
as demais áreas do município. “Pos-
so dizer que São Pedro da Aldeia está 
recebendo um belo presente. Nossa 
cidade merece um complexo audio-
visual. Muito obrigado a todos os en-
volvidos, desde os governos federal, 
estadual e municipal, até os colabora-
dores que já estão trabalhando para 
executar essa obra tão importante no 
município. É uma felicidade receber o 
governador, Cláudio Castro, que tem 

ouvido meus pedidos para a cidade. 
Vejo o empenho da equipe da Secreta-
ria de Cultura do Estado, que mantém o 
diálogo com a prefeitura. Destaco que 
vou seguir pedindo incansavelmente 
ao governo estadual recursos para a 
nossa cidade. Precisamos contar com 
essa parceria também para as demais 
áreas do município”, apontou o chefe 
do executivo na ocasião. O governador 
do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio 
Castro, reforçou que o diálogo com o 
município segue aberto. Ele destacou 
também que a política estadual é de-
mocratizar os recursos. “Essa é a era 
da infraestrutura. Se antigamente o es-
tado tinha um recurso destinado a uma 
só região, agora essa infraestrutura vai 
chegar no estado inteiro. E ter um pre-
feito parceiro e alinhado com as políti-
cas estaduais, como o Fábio do Pastel, 
é muito importante para que a gente 
possa democratizar ainda mais os re-
cursos”, relatou.

O vice-prefeito de São Pedro da Al-
deia, Dr. Júlio Queiroz, destacou a im-
portância popular da iniciativa. “É um 
anseio antigo da população que irá ge-
rar entretenimento e desenvolvimento 
na nossa cidade. Com essa parceria, o 
município ganha evolução em todas as 
áreas, da cultura à economia”, ressal-

CIDADE

Cerimônia contou com a presença 
do governador do Estado, Cláudio 

Castro 
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tou.

Para o secretário municipal de Cultura, 
Thiago Marques, a colaboração das es-
feras estaduais e federais com o municí-
pio representam importante fator para 
o desenvolvimento da cidade. “Estou 
muito feliz com essa parceria. É pensar 
no desenvolvimento da nossa cidade e 
da nossa cultura como um fator impor-
tante para a economia. Sabemos que 
a implantação de um cinema ao lado 
do Teatro Municipal vai desenvolver a 
nossa cidade como um todo. É extre-
mamente satisfatório observar como a 
parte cultural funciona como um vetor 
econômico também, desenvolvendo o 
comércio e a economia local. Tenho só 
que agradecer”, destacou.

A cerimônia contou com a presença do 
secretariado e de vereadores do mu-
nicípio. Também participaram da sole-
nidade os representantes da Agência 
Nacional do Cinema (Ancine), além da 
secretária estadual de Cultura e Eco-
nomia Criativa, Danielle Barros; e do 
secretário estadual de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, doutor Serginho. A 
solenidade teve, ainda, a presença de 
deputados federais e estaduais, além 
de autoridades de municípios vizinhos, 
como o prefeito de Iguaba Grande, 
Vantoil Martins. O evento contou ainda 
com o apoio das polícias Civil e Militar, 
Guarda Municipal e Defesa Civil.

Após o evento, o prefeito Fábio do 
Pastel acompanhou o governador a 
uma visita às obras do novo Centro de 
Abastecimento do município (CEASP). 
Incentivo à cultura e fomento da eco-
nomia
A grande aposta do complexo cinema-
tográfico é gerar o fomento à econo-
mia local, além de criar um polo cul-
tural no bairro Nova São Pedro. Para 
a secretária de Cultura e Economia 
Criativa do Estado do Rio de Janeiro, 
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Danielle Barros, destacou a geração de 
empregos. A secretária ressaltou tam-
bém os benefícios de acesso à cultura 
em um ambiente estruturado.

“Estamos muito felizes com mais essa 
iniciativa de lançamento de pedra fun-
damental, já nesse momento trazendo 
para a cidade a possibilidade de em-
prego, com o início das obras. Temos 
muito orgulho de poder entregar em 
breve um complexo audiovisual com 
duas salas muito potentes, sendo uma 
delas 3D, completando esse comple-
xo cultural aqui na cidade, ao lado do 
Teatro Municipal. Trabalhamos para a 
democratização do acesso, expansão 
dos equipamentos culturais e para a 
aproximação da cultura à população”, 
relatou Danielle Barros.

As obras do cinema são executadas 
com recursos federais da Agência Na-
cional de Cinema (Ancine) e segundo o 
diretor presidente substituto do órgão, 
Mauro Gonçalves, a agência trabalha 
pela expansão dos cinemas nos muni-
cípios.”Esse evento personifica o prin-
cípio da eficiência na administração 
pública. O trabalho é a melhor forma de 
demonstrar que a gestão pública não 
está parada. É um evento importante 
que agrega à política de expansão do 
parque exibidor, que são os cinemas. 
A Ancine, junto ao Governo do Esta-
do, está implementando esse incentivo 
nos municípios, especialmente em São 
Pedro da Aldeia”, contou.

O secretário estadual de Ciência, Tec-
nologia e Inovação, Dr. Serginho, decla-
rou que a parceria entre as esferas visa 
à democratização do acesso à cultura. 
“É de grande importância levar a cultu-
ra a todo o interior do estado. É com a 
parceria do governo federal com o go-
verno estadual que a gente começa a 
democratizar o acesso à cultura. Estou 
muito feliz”, relatou.
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PLANTIO DA CANA-DE-AÇÚCAR
Para a implantação de um canavial, de-
ve-se fazer, iniciamente, o planejamen-
to da área, realizando um levantamento 
topográfico. Nos locais de plantio é fei-
to um trabalho de engenharia, conhe-
cido como sistematização do terreno, 
no qual subdivide-se a área em talhões 
e aloca-se os carreadores principais e 
secundários.
Atualmente, busca-se obter talhões 
planos mantendo linhas de cana com 
grande comprimento para evitar ma-
nobras das máquinas, otimizando ope-
rações mecanizadas. Em geral, os ta-
lhões de cana são subdivididos quanto 
à topografia e homogeneidade do solo 
e apresentam, em média, entre dez e 
20 hectares. 
Os princípios de conservação do solo 
e a execução de terraços devem orien-
tar todo o planejamento da sistemati-
zação do terreno. Antes do plantio, é 
necessário, também, planejar o plantio 
das mudas ou buscar no mercado um 
fornecedor idôneo. O plantio da cana 
pode ser efetuado manualmente ou 
mecanicamente.

O plantio compreende, basicamente, 
três etapas principais:

corte de mudas;
distribuição no sulco;
corte dos colmos em pedaços meno-
res, dentro do sulco;
cobertura.

Porém, antes de realizar a distribuição 
das mudas nos talhões, muitas variá-
veis devem ser levadas em considera-
ção, como:
Amostragem do solo para fins de ferti-
lidade. Assim que terminar a sistemati-

zação do terreno, o produtor deve co-
letar amostra de solo em cada talhão 
para análise com vistas às operações 
de correção do solo e adubação.  
Escolha da cultivar e formação de mu-
das sadias

É muito importante que, antes do plan-
tio, o produtor escolha a cultivar que 
se adapta às características do local 
onde sua propriedade está estabe-
lecida, com o objetivo de melhorar o 
aproveitamento dos recursos natu-
rais e, conseqüentemente, aumentar 
a produtividade. Daí a importância de 
certificar-se se a cultivar escolhida é 
resistente às principais moléstias que 
podem ocorrer em canaviais. Após a 
escolha da cultivar, é importante, ain-
da, que o produtor verifique a proce-
dência das mudas escolhidas, se são 
sadias e se realmente são da variedade 
escolhida.

Épocas de plantio

A escolha adequada da época de plan-
tio é fundamental para o bom desen-
volvimento da cultura da cana-de-
-açúcar, que necessita de condições 
climáticas ideais para se desenvolver e 
acumular açúcar. Para seu crescimen-
to, a cana necessita de alta disponibili-
dade de água, temperaturas elevadas e 
alto índice de radiação solar. A cultura 
pode ser plantada em três épocas dife-
rentes: sistema de ano-e-meio, sistema 
de ano e plantio de inverno.

Sistema de ano-e-meio (cana de 18 
meses): A cana-de-açúcar é plantada 
entre os meses de janeiro e março. Nos 
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primeiros três meses, a planta inicia 
seu desenvolvimento e, com a chega-
da da seca e do inverno, o crescimento 
passa a ser muito lento durante cinco 
meses (abril a agosto), vegetando nos 
sete meses subseqüentes (setembro 
a abril), para, então, amadurecer nos 
meses seguintes, até completar 16 a 18 
meses. Este período (janeiro a março) 
é considerado ideal para o plantio da 
cana-de-açúcar, pois apresenta boas 
condições de temperatura e umidade, 
garantindo o desenvolvimento das ge-
mas. Essa condição possibilita a brota-
ção rápida, reduzindo a incidência de 
doenças nos toletes.
Sistema de ano (cana de 12 meses): 
Em algumas regiões, a cana-de-açú-
car pode ser plantada no período de 
outubro a novembro. Esse sistema de 
plantio precisa ser utilizado de forma 
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restrita, pois apresenta vantagens e 
desvantagens.
Quantidade necessária de mudas

A quantidade necessária de mudas va-
ria entre dez e 15 toneladas por hec-
tare. Quando a época de plantio é 
adequada e a qualidade da muda está 
excelente, pode-se optar por menores 
quantidades de mudas. As mudas são 
canas jovens, com oito a dez meses, 
plantadas em condições ótimas, bem 
fertilizadas, com controle de pragas e 
doenças. É necessária a distribuição de 
ao menos 12 gemas por metro de sul-
co. Para o plantio em épocas de estia-
gem, é necessário dar preferência para 
densidade de 15 a 18 gemas por metro. 
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COLUNISTA

MINI  AUTOBIOGRAFIA DE 
ALINE SANTOS

Hoje, gostaria de falar um pou-
co sobre a minha trajetória. aos 
poucos dando passos, realizando 
sonhos. Embora esses anos fo-
ram intensos, mas consegui ter 
um pouco dos frutos. Fiz alguns 
cursos. Liberdade profissional 
que até um desligamento me dei-
xava insegura. Como Escritora, 
Educadora ou pessoa sonhadora 
tenho desafios a cumprir. Como 
todos os ciclos da vida! Porém 
feliz! Por adquirir independência 
emocional, profissional. Quem 
não tenta não consegue. Mesmo 
errando tente. Estou aprendendo 
essa nova fase. Gratidão ao Re-
nato pela oportunidade de de-
sabafo de texto. Vou deixar essa 
pequena, singela mensagem...  
viva a vida.. mas bem vivida, pois 
em segundos passamos por ela 
e sem perceber. abrace, agarre, 
confiei, erre, aprenda, lute, cante, 
brinque e seja feliz! Um brinde a 
vida.

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

EMI,
cantora, atriz e digital 

influencer , é a 
entrevistada de Renato 

Fulgoni

F
o

to
g

ra
fi

a:
 Ia

ra
 M

ac
h

ad
o

50

Aldeia 
                      Magazine



ENTREVISTA

Inspirada por Anitta, Lexa e Gabily, EMI 
lança o funk empoderado “Toma”, nes-
sa sexta-feira (09) em todas as plata-
formas e em seu canal do Youtube.
Natural de Juiz de Fora, EMI se mudou 
para o Rio de Janeiro para estudar tea-
tro na CAL – Casa das Artes de Laran-
jeiras e vencer a timidez. As aulas aca-
baram ajudando a artista, de 21 anos, 
a driblar a insegurança de começar a 

cantar e se dedicar ao seu verdadeiro 
sonho profissional. 
“Ainda estou em fase de aprendizado, 
mas do meu primeiro trabalho – lança-
do no final de 2020 – para esse, já con-
sigo dizer que estou mais segura, com 
mais atitude e com a autoestima mais 
elevada”, destaca EMI.

Além de cantora e atriz, EMI também é 

INSPIRADA POR ANITTA E 
LEXA, EMI LANÇA “TOMA”
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No mundo da música, você já sofreu preconceito por 
ser mulher?

Infelizmente como vivemos em uma sociedade muito retró-
grada, as pessoas tendem a ter um certo preconceito quando 
veem uma mulher buscando sua ascensão nessa carreira, prin-
cipalmente no mundo do funk. 

Confira a entrevista de EMI com Renato Fulgoni:

Como a música pode ajudar as mulheres a se posi-
cionarem em relação ao empoderamento feminino?

A música veio com a capacidade de conceder a mulheres luga-
res que antes não eram acessíveis. Através da música, as mu-
lheres conseguem papéis de liderança, criando suas próprias 
letras e se sentindo mais potentes e empoderadas. Cada mu-
lher pode criar a própria personagem de sua história e fazerem 
suas vozes serem ouvidas. 

digital influencer e costuma trocas ex-
periências com seus seguidores sobre 
seu universo: dança, música e humor. 
“Todo o meu conteúdo é feito mostran-
do a minha verdade”, explica a artista.

Sobre “Toma”, EMI exalta o feminismo 
com letra empoderada e mensagem 

clara de valorização do papel da mu-
lher numa relação. “Espero que gos-
tem dessa música que fala para mulhe-
res não deixarem de ter atitude num 
relacionamento”, enfatiza a artista que 
tem ainda mais 4 singles para lançar 
até o final de 2021. EMI promete!
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O funk empoderado “Toma” é o seu segundo traba-
lho e você já prometeu mais 4 singles para lançar 
até o final de 2021. Você já pode adiantar mais sobre 
esses novos lançamentos?

Adoraria contar todos os detalhes, mas o que eu posso adian-
tar até agora é que estamos trabalhando muito para entregar 
o melhor conteúdo aos nossos ouvintes. Estamos criando mú-
sicas que conversem entre si, enaltecendo sempre o universo 
feminino. 

Muitos artistas têm a carreira impulsionada através 
da internet. Como você vê a importância das Redes 
sociais e a Web na carreira artística atualmente?

Atualmente encontramos na internet o nosso maior veículo de 
comunicação, é extremamente importante que um artista invis-
ta nas redes sociais, porque, dessa maneira, o artista consegue 
conquistar um público muito maior, mostrando seus trabalhos 
e seu dia a dia nos stories, fazendo com que seus seguidores se 
aproximem mais dessa realidade artística. 

Onde você busca inspiração para realizar seu traba-
lho?

Em primeiro lugar, tiro minha inspiração das pessoas que acre-
ditam no meu potencial, que apoiam o meu trabalho e torcem 
para que tudo dê certo, esse é o maior impulso que tenho para 
correr atrás dos meus objetivos. Em segundo lugar, tenho algu-
mas artistas nas quais me inspiro, através da garra e da força de 
vontade delas, e acima de tudo, da persistência. 
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Ficha técnica: 
Direção e Produção: PUG 360
Captação: Wanderson Chan
Musical: Ternário Music
Edição: Wanderson Chan
Direção de fotografia: Wanderson Chan
Figurino: Rodrigo Barros
Ballet: Nicole e Mapu
Fotografia: Iara Machado

“Toma”
Eu era emocionada
Tu não valia nada
Pegava geral na minha frente
E eu ali de otária

Agora eu to mudada
Mais uma chance e nada
Já entendi que vacilão nasceu para va-
cilar
Eu me entreguei d+.
Já não me satisfaz Quem não quer sou 
eu.
Eu me entreguei d+.
Já não me satisfaz Quem não quer sou 
eu.
Toma toma
Toma na sua cara cara, você não vale 
nada nada não adianta me procurar
Toma toma
Toma na sua cara cara, você não vale 
nada nada não adianta me procurar
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As carpas ornamentais, coloridas ou 
estampadas, surgiram por mutação 
genética espontânea das carpas co-
muns, na região de Niigata, no Japão, 
aperfeiçoando suas características, 
chegando a obter três tipos híbridos: o 
Higoi (carpa vermelha), o Asagui (car-
pa azul e vermelha) e o Bekko (branca 
e preta). As Nishikigois estão sempre 
presentes em lagos de jardins públicos 
e privados de todo mundo, pois são 
bastante exuberantes. A paixão pelas 
carpas é tão grande, que muitas espé-
cies participam de exposições durante 
toda a sua vida. Além de lindas, sempre 
gostei de criar carpas, pois são bastan-
te resistentes. Atualmente tenho duas 
em meu lago, mas já cheguei a ter dez. 

As carpas alimenta-se de pequenos 
vermes, animais, plantas e matéria or-
gânica encontrados no fundo da areia 
ou lama, ou seja, come de tudo. São 
predadores de larvas e ovos de peixes 
nativos, podendo interferir na diversi-

dade da fauna nativa. Um dos pontos 
negativos, é que ela é um peixe que 
destrói a vegetação, o que aumenta 
a turbidez da água. A palavra carpa 
vem do alemão Karpfen. É um peixe 
teleósteo de nome científi co Cyprinus 
carpio (L.), da família da família Cypri-
nidae. Muito encontrado em lagos de 
água doce e rios da Ásia (mais especi-
fi camente da China), Europa e África, 
pode ser criado em vários ambientes, 
adaptando-se bem a tanques externos. 
Possui escamas cicloides bem grandes, 
podendo revestir todo seu corpo ou 
apenas alguns aglomerados em cer-
tos pontos, dependendo da variedade. 
Possui um corpo bastante arqueado no 
dorso e mais retilíneo na região ventral. 
Possui uma boca pequena, repleta de 
barbilhões curtos, ao invés de dentes. 
Os machos diferenciam-se das fêmeas 
pela grande nadadeira ventral. É um 
peixe onívoro e come todo o tipo de 
alimento. Pode chegar a 1,2 m e 20 kg.

PET

CARPA COLORIDA
Por Renato Fulgoni
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É NECESSÁRIO LIMPAR OS 
BRINQUEDOS TODOS OS 

DIAS?

OOs brinquedos das crianças 
geralmente são encontrados em 
todas as partes da casa e é co-
mum serem levados à boca. De-
pendendo do micro-organismo, 
ele pode sobreviver apenas algu-
mas horas nos brinquedos depois 
de contaminados ou até meses.  
É importante que os brinque-
dos usados em casa sejam higie-
nizados com certa frequência. 
 

1 Brinquedos que os bebês costu-
mam levar à boca devem lavados 
diariamente.
 
2️ Os de tecido, lavados semanal-
mente;
 
3 Bichos de pelúcias empalhados 
devem ser sacudidos ou aspira-
dos a cada 3 dias, sendo lavados 
uma vez por semana;
 
4️ Se o seu filho estiver se recupe-
rando de uma doença, você deverá 
limpar e desinfetar seus brinquedos 
diariamente, para evitar recaídas. 
 
Móbiles, bichos de pelúcia co-
locados em prateleiras e outros 
enfeites acumulam poeira e resí-
duos que, mesmo sem contato fí-
sico, podem facilitar a ocorrência 
de doenças alérgicas e infecções. 
 
Esse conteúdo foi útil para você? 
Compartilha com mamães e pa-
pais que vão gostar dessas infor-
mações também! 

 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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Júnior Cruz, 
do Projeto 

Brasil 
Reciclado,  é o 
entrevistado 
de Marcello 

Lyca no Palco 
do Groove
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Quando começou seu amor pela arte? 

Sou de Campina Grande Estado da Paraíba, mas radicado no 
Rio de Janeiro desde os dois anos de idade, (porém sempre à 
música), minha casa era muito musical dia de semana minha 
mãe ouvia rádio e nos fins de semana, meu pai ouvia discos de 
vinil. Todos meus antepassados trabalharam com madeira, na 
minha infância tive convivência assídua com meu pai, tio, vovô 
e primos. Isso me formou profissionalmente, e por conta disso 
tive a oportunidade de trabalhar com o saudoso ator Walmor 
Chagas na construção do teatro Ziembinski onde aos 2️0 anos 
de idade tive o privilégio de fazer cenários para 3 peças do Mil-
lôr Fernandes, (nesse mesmo período íntegro) uma banda de 
rock tocando contrabaixo nos anos 90, me dediquei a trabalhar 
com madeiras e acabo mudando a percepção de tudo pois eu 
era um garoto de família simples mas, convivendo em um am-
biente mais sofisticado, a zona Sul do Rio de Janeiro!

Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 

Da Música à Arte na madeira inspirado em um grande Artista Português! 
A peregrinação pelas praias fazendo coleta de resíduos, à cultura da educação 
ambiental, Júnior Cruz e suas inspirações Ecológicas!

Quando e como surgiu o projeto Brasil Reciclado?

Em 2️011 resolvi morar na Região dos Lagos e nesse ambiente e 
com mais tempo decidi me expressar de maneira artística. Mais 
ou menos a princípio eu ia trabalhar só com sobras da marce-
naria, mas durante uma caminhada na orla de Tamoios o lixo 
espalhado acabou me chamando a atenção e comecei a catar 
objetos de plástico para a confecção de uma peça, depois de 
pronto ao colocá-la na parede percebi que o meu trabalho além 
de artístico era ecológico.
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E essa ideia de expressar sua Arte no mapa?

Primeiramente me inspirei no Joaquim Tenreiro (Artista Portu-
guês), conheci seu trabalho em meados dos anos 2️000 e fiquei 
perplexo e encantado ao saber que um marceneiro também 
era um artista reconhecido, Adriano de Aquino artista plástico 
com quem tive o privilégio de trabalhar como assistente e Lucia 
Rodrigues artista plástica e amiga de infância. A grande missão 
quando comecei foi seguir em sentido oposto a esses artistas 
para não correr o risco de cometer algum tipo de plágio.
Em relação ao MAPA, todo dia no minuto em que acordo não 
sei explicar, mas, tenho contato com uma espécie de ser de luz 
o um portal com o universo, de fato não sei explicar, porém, é 
no minuto em que acordo que tenho as grandes ideias e ins-
pirações para o meu dia a dia e foi simplesmente assim com o 
mapa um belo dia acordei e tive essa ideia.

Obra Três Tons 
feito em madeira
 de demolição 
e palets.
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Como se deu o processo de início até começar a fa-
zer exposição?

Difícil e doloroso, alguns amigos e familiares não entendiam por 
que eu fazia esse trabalho que não me dava nenhum tipo de 
retorno, mas, mesmo assim eu continuava fazendo, até que re-
cebi a visita de uma amiga que ficou encantada com o trabalho 
e convenceu a direção de um resort em Búzios a fazer uma 
Exposição que foi a primeira exatamente cinco anos depois, na 
primeira semana vendi uma peça é aí não parou mais já fiz mais 
de 2️0 exposições em 8 cidades.

Em algum momento bateu insegurança?

Insegurança propriamente não, o que me deu foi uma insatisfa-
ção pessoal em 2️017, fiquei me indagando se me intitulo artista 
ecológico o que eu estou fazendo de fato pelo meio ambiente? 
Então resolvi a colocar a mão na massa de fato e comecei a 
organizar mutirões de limpeza da praia de Tamoios, peregrinar 
por diversas praias durante o verão fazendo coleta de resíduos 
e montando um mapa itinerante na areia e fazendo exposição 
em escolas públicas e privadas para de algum jeito difundir a 
cultura da educação ambiental.

Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 
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Como foi criar nesse período de pandemia e seus 
próximos projetos?

Muito difícil, a princípio falo pelo caos que isso nos trouxe, mas 
falando de mim foi louco pois eu estava com uma Exposição 
enorme no Galpão das Artes Urbanas na Gávea e simplesmente 
tudo fechou, depois virou virtual foi frustrante, o trabalho com 
a marcenaria ficou devagar, mas aos poucos fui me adaptando 
não parei de trabalhar e acabo de fechar uma trilogia de pe-
ças feitas com base em plástico coletado nas ruas de Tamoios 
Cabo Frio e derretido. Fiz uma peça com dupla homenagem, 
aos que se foram e aos sobreviventes da covid 19 até aqui, tam-
bém fiz uma Exposição no mês de maio, Museu Casa de Casi-
miro de Abreu em formato online e agora já montei uma nova 
exposição na Casa de Cultura Estação Casimiro em Casimiro de 
Abreu. Agora me adaptando ao novo normal estou canalizando 
todos meus esforços na marcenaria ecológica e aproveitando 
isso, estou juntando pregos retirados dos palet’s para uma ses-
são de peças;

Obra Brasil  Múltiplo e Colorido feito 
em pregos de palets, lixo eletrônico, 
tampas de garrafas pet ,madeira de 
demolição, sucata de plástico, solda 
de piso vinilico com  validade venci-
da, cacos de cerâmica.

Obra Reconstrução Brasileira feito 
em madeira coletada no Mangue de 
Pedra durante a pandemia.
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Obra Recolhendo 
resíduos no 
Mangue de Pedras 
em Búzios.
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Mutirão de saúde 
realiza consultas e 

vacinação contra a gripe 
no Assentamento 
Ademar Moreira

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, 
por meio da Secretaria de Saúde, rea-
lizou um mutirão de atendimentos no 
Assentamento Ademar Moreira, no 
bairro Botafogo, nesta quinta-feira 
(15). O objetivo foi identificar as ne-
cessidades das famílias de agricul-
tores rurais residentes no espaço. A 
ação contou com consultas médicas, 
aferição de pressão arterial e de glico-
se, além da vacinação contra a gripe. 
O prefeito, Fábio do Pastel, acompa-
nhou os serviços executados.   
No local foi montada uma sala de 
atendimento com mobiliário médico 
para a realização de futuras ações. O 
chefe do executivo municipal enfati-
zou que a meta é dar continuidade 
aos atendimentos uma vez por mês. 
“A prefeitura estará presente sempre 
que possível aqui no assentamento 
para que, aos poucos, consigamos 
atender de uma forma que sonhamos, 
conforme a necessidade de todos. É 
uma felicidade estarmos junto com 
vocês, trazendo um atendimento de 
saúde”, disse. 
O presidente da Associação de Mo-
radores do assentamento, Edmar de 
Oliveira Pinto, falou sobre as facilida-

des trazidas pelo mutirão. “É muito im-
portante para a comunidade essa visi-
ta porque nem sempre podemos nos 
deslocar daqui até o posto de saúde 
mais perto. O dia de hoje está sendo 
muito bom e esperamos que daqui pra 
frente seja ainda melhor”, comentou. 
Além dos atendimentos, foi realizada 
avaliação das carteiras de vacinação 
para identificar defasagem de imuni-
zantes do público local. A previsão é 
que a próxima visita execute ações de 
saúde bucal. “A intenção para a pró-
xima visita é que aconteça o ‘escovo-
dromo’, visando ao cuidado da saúde 
bucal, principalmente para crianças, 
que receberão orientações sobre as 
práticas de um boa escovação dental”, 
informou a diretora da Atenção Básica, 
Jaqueline Tinoco.  
A convite da Médica  Ângela Del Rosá-
rio, dois membros do Grupo Treze Flor 
de Lis dos escoteiros do Rio de Janei-
ro, Vera Lúcia Gonçalves de Lima Ma-
tos e Telma Gonçalves de Lima Matos, 
promoveram recreação com as crian-
ças da comunidade com brincadeiras, 
dinâmicas de busca de cognitividade, 
inteligência, criatividade, além de aju-
dar na organização do local.  Também 

CIDADE

Prefeito Fábio do Pastel participou 
da ação voltada às famílias de 

agricultores rurais 
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CIDADE

estiveram presentes na ação o secre-
tário de Agricultura, Trabalho e Pesca, 
Thiago Ribeiro; o presidente da Câma-
ra Municipal, Denilson de Souza Guima-
rães, e o vereador Jean Pierre Borges.  

A equipe da Secretaria de Saúde foi 
composta pelo médico Luciano Tostes 

Perissé, o dentista Marconi Marques da 
Silva e o enfermeiro Thiago Oliveira de 
Azevedo, além da secretária executiva 
de Atenção Básica, Izilda Maria Amaro, 
da diretora da Atenção Básica, Jaque-
line Tinoco e Ana Maria Ribeiro de Sou-
za, coordenadora do setor de Doenças 
e agravos não transmissíveis (DANTS).

67

Aldeia 
                      Magazine



ARRAIAL DO CABO 
PREFEITURA INICIA 
REGULARIZAÇÃO 

DAS TRILHAS

REGIÃO

A Secretaria do Ambiente e Sanea-
mento de Arraial do Cabo, iniciou, nes-
te sábado (17), em parceria com a Fun-
dação do Meio Ambiente e Secretarias 
de Obras e Turismo, o diagnóstico da 
trilha da Praia do Forno, localizada no 
Parque Municipal da Praia do Forno.  

A iniciativa é parte do Projeto de Re-
gularização das trilhas do Munici-
pio, cujo objetivo é garantir mais se-
gurança aos turistas e moradores. 
Os vereadores Professor Tayron e Jú-
nior Chuchu acompanharam a comiti-
va.
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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PLANO MUNICIPAL DE 
TURISMO É TEMA DO 
PRIMEIRO FÓRUM DE 

TURISMO DA CIDADE  EM 
IGUABA GRANDE

O primeiro Fórum Municipal de Turis-
mo em Iguaba Grande aconteceu du-
rante o dia de hoje (13), com o tema 
sobre a importância do Plano Munici-
pal de Turismo para o desenvolvimen-
to da nossa cidade. Para a secretária de 
Turismo, Esporte e Lazer e Presidente 
do Conselho Municipal, Carla Valle, fa-
zer o inventário turístico, conhecer os 
pontos fortes da cidade e quem nos 
visita é necessário para retomar o tu-
rismo da cidade. “Iguaba hoje conta 
com a ajuda de alguns deputados para 
a nossa recuperação do turismo e no-
vos atrativos. Como o projeto do pór-

tico, nosso mirante municipal, a Maria 
Fumaça, nossa sinalização turística e 
muito mais. Resgataremos o turismo 
da nossa cidade. Esse é  um objetivo 
da nossa gestão” – ressaltou a secre-
tária. Para dar início ao fórum, o Con-
selho Municipal de Turismo de Iguaba 
Grande recebeu para a Mesa de Aber-
tura, tendo como  tema:  um breve pa-
norama sobre o cenário turístico de 
Iguaba Grande, o secretário Estadual 
de Turismo, Gustavo Tutuca, e tam-
bém o Presidente da TurisRio, Sérgio 
Ricardo para o bate-papo.

REGIÃO
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O presidente da TurisRio lembrou que 
foi turista de Iguaba por muitos anos, 
e afirmou que essa gestão do Gover-
no do Estado do Rio olha muito para o 
interior. De acordo com ele, o principal 
emissor do turismo do interior é o ca-
rioca da capital, então o principal de-
safio é fazer circular esse turismo para 
atrair esses estrangeiros que vão para 
a capital. “Depois dessa pandemia, va-
mos todos reaprender e retomar o tu-
rismo. Iguaba tem um potencial enor-
me,  pousadas em frente a laguna,  um 
calçadão ótimo, um clima agradável e  
uma gastronomia boa. Tem que se tra-
balhar regionalmente o turismo e em 
conjunto.” – explicou Sérgio Ricardo.

De acordo com o secretário Estadual 
do Rio de Janeiro de Turismo, Gustavo 
Tutuca, na pandemia o setor de turis-
mo foi o mais prejudicado, pois foi o 
primeiro a precisar parar suas ativida-
des e será o ultimo a voltar com totali-
dade. Porém, para ele, isso trouxe uma 
nova situação para o setor. “A pande-
mia trouxe uma nova realidade para 
todo o mundo. No turismo foi reforça-
da uma modalidade que a gente chama 
de turismo de proximidade, aonde as 
pessoas procuram destinos próximos a 
sua casa e com deslocamento no veí-
culo próprio. Nosso estado é destaque 
nisso, pois tem um  pequeno território 
e com muitos atrativos no interior.” – 
esclareceu Gustavo Tutuca. 
Para o Prefeito Municipal de Iguaba 
Grande, Vantoil Medeiros Martins, a 
prefeitura está trabalhando para reto-
mada em grande estilo do turismo do 
nosso município. “Temos recordação, 
principalmente da década de 80, quan-
do entrávamos na lagoa com água no 
peito e víamos o pé. Nós queremos 
potencializar toda essa grandiosida-
de adormecida de Iguaba Grande, nós 
que estamos no centro da Região dos 
Lagos e a pouco mais de uma hora da 
Capital Rio de Janeiro. Sabemos que 
reunimos todas as credenciais para 
aproveitar essa retomada que teremos 
do turismo, nós temos uma lagoa ma-
ravilhosa, além de um grande potencial 
para o turismo rural. Não tenho dúvidas 
que o nosso governo conseguirá cor-
responder a toda essa expectativa. O 
turismo com certeza é a solução para 
geração de empregos e  de trabalho e 
renda.” – declarou o prefeito. 

Continuando as ações do Fórum Mu-
nicipal, foi realizado a Mesa Redonda 
I: O que é e para que serve um Plano 
Municipal de Turismo? Com a presença 
do Prof. Dr. Aguinaldo Cesar Fratucci 
– Professor do Programa de Pós Gra-
duação em Turismo e Hotelaria da UFF.

Dando seguimento, aconteceu a Mesa 
Redonda II: Experiências e práticas 
acerca da elaboração e execução de 
Um Plano Municipal de Turismo, com 
a presença da Profª Tânia Omena, da 
Escola de Turismo da UNIRIO, membro 
do Comitê Nacional e Vice-presidente 
para a Região Sudeste da Associação 
Brasileira de Turismólogos e Profis-
sionais do Turismo/ABBTUR Nacional; 
Marco Navega, Presidente na Federa-
ção de Conventios& Visitors Bureaux 
do Rio de Janeiro; José Alexandre Al-
meida – Secretaria de Promoção e Pro-
jetos Especiais de Maricá, Evany Noel 
–Turismóloga, Diretora de Turismo e 
Eventos da Secretaria de Turismo de 
Petrópolis e Vice-presidente do COM-
TUR e Ana Claudia Melo Vieira – Coor-
denadora do SEBRAE na Região dos 
Lagos.

Para finalizar, o Grupo de Trabalho: Le-
vantamento e caracterização das ofer-
tas e demandas turísticas do município 
de Iguaba Grande do Fórum Municipal 
de Turismo contou com a presença do 
Gabriel Pesce, especialista na área de 
Empresas e atuante como moderador 
em eventos de planejamento partici-
pativo e na instrução de pessoas para 
elaboração e gestão de planos.
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TENDÊNCIAS 
OUTONO/INVERNO

ORO

Chegou a hora de renovar o guar-
da-roupa, os cuidados com o cor-
po, a pele e o cabelo. Afinal, com 
a mudança das estações do ano, 
é natural que a gente sinta os im-
pactos de um clima mais seco, 
mais frio, menos solar, e com mais 
luzes artificiais com as horas diá-
rias reduzidas. E, com isso, vem a 
pergunta: como adaptar os ócu-
los para as tendências dessa nova 
estação?

Responder essa pergunta é fácil 
quando se está por dentro do que 
dizem os fashionistas e, é claro, 
as passarelas. Neste ano, os des-
files da semana de moda de Nova 
York, Paris, Milão e Londres foram 
marcados pelo gender neutral: 
sem definições de gênero, que 
fosse confortável tanto nas co-
leções femininas quanto mascu-
linas. Além de, é claro, seguirem 
os novos protocolos da Covid-19.

LENTES COLORIDAS

Um dos destaques da tempora-
da outono/inverno 2021 para os 
óculos de sol, além das lentes 
mais claras, são as lentes colori-
das. Para cada uma delas, um be-
nefício se faz crucial para passar 
pela temporada mais fria do ano 
de uma maneira mais confortável, 
garantindo uma visão mais nítida 
e cores mais vivas (especialmente 
nesse período, com menos luz).

Lentes marrons

Mais comuns no mercado, as len-
tes marrons são excelentes para 
aumentar o contraste da cor de 
ambientes, além de melhorar a 
nitidez. Isso acontece porque, 
como a lente marrom é capaz 
de bloquear uma parte da luz, os 
olhos sofrem menos com as osci-
lações. Dessa forma, são perfei-
tos para atividades ao ar livre e 
dias (ou regiões) com muitas va-
riações de clima.

Lentes laranjas

Se o dia está nublado, as lentes la-
ranjas são perfeitas para aumentar 
a saturação e o contraste das cores.  
Para conferir outras  ma-
téria, acesse o nosso blog: 
orooticas.com.br/blog
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RESENHA DE O MISTÉRIO DE 
LADY NATALIE

Se prepare que esse li-
vro vai tocar seu coração! 
Livro: O Mistério de lady Natalie 
Autora: Karoline B. Santos
 
Foi o melhor romance de época 
que li este ano! E nacional! Orgulho! 
A sequência do livro O segredo 
de Annelise Clarke, em minha opi-
nião, se superou! A história gira em 
torno de Natalie, uma jovem rica, 
bem tímida e discreta, poucas pa-
lavras, não se interessa por roman-
ces, prefere ficar sozinha pintando. 

Talvez por ela ser diferente das mocinhas 
convencionais, gostei tanto dela! Ela é 
meio antipática e até apática às vezes.  
Mas Natalie nem sempre foi assim. Ela 
esconde um segredo para ser assim.
 
Porém ao conhecer sir Michael, um 
homem totalmente diferente dela, ca-
rismático, simpático, brincalhão e con-
versador, seu coração aos poucos vai 
amolecendo. Ele não esconde que gosta 
dela, mas Natalie não quer ceder, devi-
do à uma situação horrível que passou. 
 
O livro é muito válido! Foi o primei-
ro romance que li falando sobre abu-
so, assédio sexual. E por ser num ro-
mance de época me impressionou 
ainda mais! É super necessário falar 
sobre isso. As consequências, seque-
las que a vítima sofre, como lidar. 
Como é difícil ela se abrir para o amor! 
 
Natalie cresce durante o desenro-
lar do enredo e é muito bom acom-

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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panhar a trajetória do casal. (Dá 
muita pena do sir Michael e admira-
ção também, ele é um gentleman!) 
Esse romance vai te arrancar suspiros 
e até lágrimas! O romance de Michael 
e Natalie não foi fácil de se consolidar. 
Disponível e-book na Amazon e livro 
físico na UICLAP! 

Obs.: recomendo para a partir de 16 
anos.

Comenta aqui no site Notícias de São 
Pedro da Aldeia. 

Filme disponível na Netflix.
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Hoje trataremos de alguns atributos 
que compõem uma marca registrável. 
É a partir deste norte que o INPI tem a 
condição de constatar tecnicamente se 
determinada marca é registrável ou não. 
 
Para começar a liceidade é a condição 
da marca em ser lícita, o manual de mar-
cas do INPI anota: “...não interdição le-
gal por motivo de ordem pública ou por 
razão da moral e dos bons costumes.”  
 
A distintividade como nos ensina  o 
mestre Lelio D. Schmidt “é a princi-
pal característica que a marca deve 
observar para poder cumprir a fun-
ção que lhe é destinada, de distinguir 
um produto ou um serviço no mer-
cado. Observe também o que o ma-
nual de marcas apresenta: “conclui-se 
que tal exigência se relaciona com a 
própria função da marca, consisten-
te em distinguir o objeto por ela as-
sinalado, de maneira que seja possí-
vel sua individualização de outros de 
mesmo gênero, natureza ou espécie.”  
 

NEGÓCIOS

E a veracidade?? Por fim e de forma 
bem resumida, trata-se da observa-
ção se marca proposta possui em sua 
construção, estrutura verdadeira, uma 
vez que a marca representa um pro-
duto ou um serviço, a sua condição 
não poderá ser enganosa. O manual 
de marcas do INPI explica: “proíbe o 
registro de sinal enganoso quanto à 
origem, procedência, natureza, fina-
lidade ou utilidade dos produtos ou 
serviços que o mesmo visa assinalar.”. 
 
Os atributos aqui assinalados, devem 
ser fundamentos de base para um 
empreendedor construir a sua marca.  
 
Vejo sinais marcários construídos 
sem nenhum critério, sem apoio 
profissional, técnico, especializa-
do e por óbvio o resultado em re-
gra é o indeferimento da marca.  
 
O sucesso de um empreendedor nes-
ta demanda começa muito antes deste 
abrir as portas do seu negócio pela pri-
meira vez. Uma marca forte, protegida, 
é um ativo no empreendimento, dife-
rente disto, o risco de se transformar 
em um passivo é infinitamente maior. 
Portanto, marca protegida, forte e va-
lorizada é marca registrada.

O QUE É A LICEIDADE, 
DISTINTIVIDADE E A 
VERACIDADE DA 
MARCA
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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
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“O dono do tempo é Deus e, 
como tal, determina o nosso 
hoje e escreve o nosso amanhã. 
Tenha a certeza de que, em nos-
sa vida, só irá acontecer o que 
Ele quiser.! Não adianta apressar 
o passo, isso não irá mudar a si-
tuação a seu favor. É o dono do 
tempo que nos ensina que exis-
tem momentos necessários, que 
precisam acontecer para nos 
fortalecer, nos fazer crescer e 
nos preparar para as vitórias que  
buscamos. O agir de Deus é lin-
do na vida daquele que Nele põe 
a sua total confiança. Creia no 
tempo de Deus e Ele transforma-
rá lágrimas em sorrisos, dor em 
felicidade e lutas em vitórias!” 
 
  O meu Deus é o meu maior re-
fúgio

O Dono do tempo!

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU

É o dono do tempo que nos ensina que 
existem momentos necessários, que 

precisam acontecer para nos fortalecer, 
nos fazer crescer e nos preparar para as 

vitórias que  buscamos.

COLUNISTA
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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
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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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Antes de tudo, preciso falar o se-
guinte:
 
 
Estamos passando por um mo-
mento delicado, é muito difícil 
para as pessoas se concentra-
rem em uma única atividade. 
A tecnologia acaba nos “obri-
gando” a ser multitarefas. 
 
Com as crianças não é diferen-
te. Cada vez mais cedo, elas 
têm contato com smartpho-

Reflexoterapia

Por Anna Moreira

Seu filho está com dificuldades 
para se concentrar?

nes, tablets e televisão, e esses 
hábitos contribuem para a fal-
ta de atenção e concentração. 
 
Na Reflexoterapia estimula-
mos o sistema nervoso central, 
aumentando o poder de con-
centração, fortalecendo a mus-
culatura e ajudando a se de-
senvolverem de forma natural. 
 
É importante acompanhar os 
hábitos para avaliar se seu fi-
lho é apenas distraído ou 
se tem algum distúrbio que 
pode acabar dificultando o 
processo de aprendizagem. 
 
Agora de mãe para mãe, como 
está sendo as aulas online por aí?

86

Aldeia 
                      Magazine



Loja virtual de roupa feminina.  Envios para São Pe-
dro 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 
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BAIXE O APLICATIVO!

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

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

diosapp5.bellademaiswebrdioordioemevoluo  

CIDADE
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CULTURA

ESCRITOR 

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

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

 Disponível em E-book na 
amazon.
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Juventude Aldeense 
com Wagner Muniz

MÍDIAS SOCIAIS: 
POPULARIDADE, 

ACEITAÇÃO E ILUSÃO
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A adolescência e o colégio é uma den-
tre as fases mais deleitosas da vida, 
onde vivemos aos extremos; os so-
nhos, as amizades, os amores, as fes-
tas, os flashes, a idealização de um fu-
turo perfeito e a deplorável estação de 
se ter um coração partido ou partir o 
de alguém, que atire a primeira pedra 
o jovem que nunca colecionou triste-
zas, incertezas, mágoas, ansiedade e 
afins por conta de algo ou alguém. En-
fim, todas essas são etapas do amadu-
recimento para a vida jovial, que por 
natureza é inconsequente e ao mesmo 
tempo pode ser prudente, esse apren-
dizado nos faz crescer e notar que no 
mundo adulto temos outras preocu-
pações e prioridades: o passado ser-
ve de referência e não permanência. 
 
No filme adolescente e sucesso de bi-
lheteria “Meninas Malvadas” – estreado 
em 2004 por Lindsay Lohan –, famoso 
por ser um marco para a cultura pop 
e por seus memes, em tese, tem por 
objetivo evidenciar o quão reprovável 
são as atitudes de um grupo de adoles-
centes (obcecadas por poder e status) 
no colegial, cometem certos atos para 
se manterem no topo (excluir pessoas, 
determinar padrões, serem falsas, cau-
sarem intrigas, fofocas e rivalidades), 
essas são algumas das características 
das personagens centrais, “as plásti-
cas”, lideradas por Regina George. A 
personagem supramencionada de an-
tagonista tornou-se protagonista da 
trama; por ser admirada, copiada e 
temida. As demais garotas do colégio 
eram seguidoras fiéis da Regina, o fato 
é que, a produção deveria ser um re-
flexo de como não ser, porém, muitos 
jovens na realidade reproduzem as ati-
tudes da persona até os dias de hoje. 
 
A superficialidade é tão quotidiana no 
meio dos jovens quanto a falsa nar-
rativa e conceito de felicidade, status 
e aceitação nas redes sociais. Em Eli-
te, série de origem espanhola e uma 

COLUNISTA

das superproduções da Netflix, temos 
como epicentro da trama o Colégio 
elitista Las Encinas, onde o dinheiro, 
o sobrenome, o status e a popularida-
de dos alunos é o que importa (para 
a maioria). Nesse contexto, chega ao 
colégio uma nova jovem que é bolsis-
ta e filha da faxineira (mas ninguém 
sabe), para ser incluída e aceita, Ca-
yetana, através de seu perfil nas redes 
sociais sustenta um falso padrão de 
vida luxuoso com fotos em mansões, 
bolsas e vestidos de grife e marcas fa-
mosas, benquista nas mídias sociais, 
Caye é invejada por muitas persona-
gens da série, contudo, a mentira ora 
sustentada é descoberta e a persona-
gem passa por situações vexatórias. 
 
 As pessoas literalmente adoram o su-
cesso, pouco importa o que você fez 
para chegar no espaço no qual ocupa, 
o que realmente levam em conside-
ração é a sua popularidade e a acei-
tação pública, afinal, é assim que ve-
mos o reflexo da sociedade. O perigo 
do crescente número de jovens que 
se permitem a esta falsa realidade é 
enorme e muito nocivo, principalmen-
te por causar dependência emocional 
em seus respectivos usuários, essa 
busca por aceitação cria uma falsa 
sensação de prazer no dito cujo ao re-
ceber atenção em suas mídias sociais.   
 
Ademais, o primeiro episódio da ter-
ceira temporada do seriado britânico 
“Black Mirror” traz em sua trama uma 
sociedade na qual a vida de seus ha-
bitantes é totalmente dependente do 
bom status nas redes sociais e nesse 
âmbito, a personagem central Lacie 
ao ser convidada para o casamento 
elitista de sua amiga de infância per-
passa por inúmeras situações desas-
trosas até chegar ao seu destino. Ao 
decorrer do episódio, a personagem 
vai se degradando e perdendo pontos 
(popularidade), logo, sendo excluída 
daquele convívio. A obsessão da per-
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sonagem principal para ser notada nas 
mídias sociais a faz ter diversas atitu-
des somente com o objetivo de au-
mentar a sua popularidade que por si-
nal, comprometem a sua saúde mental 
em prol de uma suposta “vida feliz” e 
glamurosa exposta nas mídias sociais.  
 
Por conseguinte, em um panorama ge-
ral, pode-se concluir que o jovem sen-
te a necessidade de pertencimento e 
aceitação por parte das pessoas, con-

COLUNISTA

Wagner Muniz

Graduando em Direito 

(Universidade Estácio de Sá 

— RJ), Palestrante, Ativista 

Social pela Educação e 

Informação, Influenciador 

Digital e Empreendedor. 

Wagner é morador de São 

Pedro da Aldeia - RJ e atua 

em prol da Defesa dos 

Direitos Humanos de Crianças, 

Adolescentes e Jovens.

tudo nem sempre (ele) percebe que 
essas atitudes podem ser fatais. Fora 
das produções televisivas, séries e 
afins têm grandes exemplos verídicos 
ao nosso redor, dentre os quais pode-
mos pôr em evidências uma gama de 
influenciadores digitais que sustentam 
máscaras e mentiras em prol duma fal-
sa felicidade ou apenas por questões 
de mercado: marketing, publicidade e 
vendas.
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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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 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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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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Produtos Personalizados, 
Criativos e Únicos!

(22) 2041-3189 
(22) 98838-1088

De seg a sex: 11h às 18h, 
sáb: 9h às 13h
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Caros leitores, muitas são as razões 
para que nossos dias sejam difíceis, ou 
brindados com certo desencanto. Mas, 
como uma moeda de duas faces, vale 
a pena olhar o outro lado. Somos hu-
manos, não somos máquinas. Não pre-
cisamos aderir à frieza de alma para 
simular uma resistência inexistente. O 
corpo tem limites e a alma grita na so-
matização de  doenças. Na aridez do 
deserto, o oásis representa vida. Pare, 
desligue seu “piloto automático” e sin-
ta! Sinta suas emoções e escolha regar 
aquelas que fazem com que você se 
sinta bem e que lhe tragam a alegria e 
o prazer de, simplesmente, viver. Per-
mita-se, ao menos um instante de pau-
sa, para sentir, falar ou pensar algo que 
lhe faça bem.

  

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”
COLUNISTA

 AMOR  
O que é o amor, 

Senão grito de socorro 
Em tempos de aflição. 

O que é o amor 
Senão cores multicores 

Em mundo cinza. 
O que é o amor 
Senão fantasia  

A dourar duros dias. 
O que impede de amar? 

Não é a forma, 
Infinitas são as formas de amar. 

Não é rigidez de padrões 
Amor se vive como é possível 

vivê-lo. 
Por que dele não experimentar, 

Por que nele não mergulhar? 
Amor não destrói, 

Une, acolhe. 
Uma simples palavra 

Banhada nas águas do amor 
Faz nascer o mais belo sorriso, 
Abre a alma para o sol do dia. 

Venha,  
Não tema banhar-se nessas 

águas, 
Não tema sorver essa doce bebi-

da, 
Não tema viver! 

Venha,  
Ame, 

Ame-se 
E deixe-se amar.
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Pelo menos até o momento em 
que escrevo esse texto, ainda não 
se obteve sucesso na captura do 

assassino chamado Lázaro. Fazendo 
uma pesquisa rápida e superficial, sabe-
se que fugiu três vezes da prisão, sendo 
que na segunda estava em regime 
semi-aberto. As atividades criminais 
do Brasil começaram praticamente, 
juntos com sua história. Os índios 
foram ludibriados pelos portugueses 
para trabalharem para eles em troca 
de objetos sem valor. Nas Capitanias 
hereditárias, o rei de Portugal obrigou 
os proprietários a receberem em suas 
Capitanias, todo tipo de criminosos, 
com intuito de esvaziar as prisões de 
Portugal. Sendo que os crimes seriam 
prescritos e aqui seriam homens livres, 
ficha limpa. Isso te lembra alguma coisa? 
Talvez por isso, nossas leis sejam tão 
brandas e toleráveis com os infratores 

Ilton Santos

O PARAÍSO DO 
CRIME

COLUNISTA

de todos os tipos. Autores de crimes 
hediondos são soltos cumprindo nem 
metade da pena. Mulheres morrem 
aos montes todos os dias, porque 
fizeram mais de cinco B.O.s, mas não 
tiveram atenção da justiça. Motoristas 
que se embriagam, pegam no volante 
e matam pessoas, deixando-as no 
local sem prestar socorro, alegando 
medo ou tensão. E cumprem penas 
brandas, algumas alternativas, alguns, 
pena nenhuma. Políticos, executivos e 
empresários que fraudam previdência 
e outros órgãos públicos e são tratados 
como “doutor”. Doutor de quê? Não 
deveria haver títulos na prisão, a 
não ser o de “presidiário”. Falando 
em doutor, ainda não me lembro 
de nenhum falso médico que teve o 
que realmente merece. Por falar em 
presidiário, que presídios são esses, 
que o preso tem privilégios, celulares, 
boa comida e ainda comanda ataques 
e ações internas e externas de dentro 
da sua confortável cela? Como pode 
pessoas que agridem outras por não 
concordar com sua orientação sexual 
ou por ter aversão  à cor da pele, 
serem tratadas como cidadãos de bem 
pela justiça? Que “bem” seria esse? 
Mudam conceitos, fazem promessas, 
trocam presidentes, criam-se debates, 
mas enquanto não mudarem as leis 
e quem as faça cumprir, creio que o 
Brasil continuará sendo esse paraíso às 
avessas!
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AÇÃO SOCIAL

O Conselho Tutelar de São Pedro da 
Aldeia ganhou novo espaço de funcio-
namento. A sede do órgão foi trans-
ferida para a Rua Hermógenes Freire 
da Costa, no Centro, ao lado do Pro-
con. O atual imóvel conta com insta-
lações mais adequadas de trabalho 
e de atendimento à população. O ór-
gão, cuja manutenção é provida pela 
Assistência Social e Direitos Humanos 
(SASDH), zela pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente 
do município. 

De acordo com a secretária da SASDH, 
Diana Alves, a mudança de endereço 
faz parte do cumprimento de metas 
da pasta. “A casa anterior não tinha 
instalações adequadas para realizar 
um atendimento ideal para a popula-
ção que procura os serviços do órgão. 

Daqui para frente, com melhores con-
dições de trabalho, os conselheiros po-
derão prestar uma excelente assistên-
cia à população”, destacou Diana.  

O funcionamento do espaço acontece 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
Demais atendimentos podem ser soli-
citados por meio do celular de plantão 
(22) 98818-7649 e pelo e-mail: conse-
lhotutelarspa@hotmail.com.   

O Conselho Tutelar é um órgão perma-
nente e autônomo, independente de 
qualquer esfera governamental, e não 
jurisdicional. Sua missão é proteger e 
defender o público que teve seus direi-
tos violados ou que estão em situação 
de risco, previstos pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). 

CONSELHO TUTELAR DE SÃO PEDRO 
DA ALDEIA TEM NOVO LOCAL DE 

FUNCIONAMENTO
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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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Desde os primórdios os seres 
humanos se comunicam sem parar 
e de várias formas. Por causa da 
comunicação relacionamentos 
começam e terminam, por causa 
da comunicação sociedades 
se tornam empresas de 
sucesso e também encerram 
suas atividades, por causa da 
comunicação empresas se 
mantém há anos no mercado.

O que é a comunicação?
De acordo com a Wikipédia, a 
comunicação é um processo 
que envolve a troca de 
informações entre dois ou mais 
interlocutores por meio de signos 
e regras semióticas mutuamente 
entendíveis. Trata-se de um 
processo social primário, que 
permite criar e interpretar 
mensagens que provocam uma 
resposta.

Por que a comunicação é tão 
importante?
A comunicação constrói e 
mantém relacionamentos. Os 
relacionamentos são construídos 
e podem ser mantidos por 
encontros positivos com outros.

Sabe aquela história de que o 
óbvio precisa ser dito?

É verdade. Dizer para o outro 
o que pensa de forma que seja 
compreendido é essencial para 
uma boa comunicação. Tenha em 

Qual a sua forma 
de comunicar?

CIDADE

mente que a outra pessoa não 
adivinha o que você pensa e a 
vivência dela é diferente da sua.

Dentro das empresas o maior 
problema não é a falta de 
processos definidos, a falta de 
gestão, o maior problema é a 
falta de comunicação.

Como melhorar a qualidade da 
comunicação?
Quando um colaborador é 
contratado para determinada 
função, ele precisa primeiro 
conhecer o formato de 
trabalho da empresa, mesmo 
que assuma uma função já 
exercida antes. Cada empresa 
tem a sua peculiaridade e é de 
extrema importância que todos 
os direitos e deveres sejam 
descritos detalhadamente. E 
essa descrição das funções, 
relembradas periodicamente 
para  que não haja um 
esquecimento das mesmas e 
nenhuma tarefa deixe de ser 
executada. O mesmo ocorre para 
colaboradores que já estejam 
na empresa que está sendo 
reorganizada através de um 
trabalho de consultoria. Neste 
caso explorar a comunicação 
nem sempre é algo fácil, mas 
garanto que é compensador. 
Sempre rende ótimos resultados.

Como escolher o melhor canal 
de comunicação?
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE

Existem várias formas e 
ferramentas para comunicar, 
aplicativos, emails, memorandos, 
quadros de avisos e a velha e 
boa reunião.

O importante é analisar qual é 

mais eficiente e adapta melhor 
a sua empresa e equipe. Qual o 
meio que você mais utiliza?
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de
iaUm lugar que eu amo. Paisagens lindíssimas para quem 

gosta de fotografar. Quando fui pela primeira vez na 
Praia da Baleia a água da Lagoa de Araruama não 
estava clara, fiquei muito triste na época, pois o lugar 
é muito legal para passear com a família. Hoje, com a 
lagoa recuperada e a água cristalina a Praia da Baleia se 
tornou um paraíso. 

GASTRONOMIA

No local tem alguns restaurantes que serve uma tainha 
frita perfeita. No píer, que tem bem em frente a Praça do 
bairro, dá para se observar o trabalho dos pescadores e 
muitas aves marinhas. 

PRAIA DESERTA

Eu gosto muito de ir andando pela rua, no sentido 
da Fazenda dos Cardeiros (Roberto Marinho), onde 
existem algumas praias desertas sensacionais. Sempre 
vou e faço um piquenique com meus filhos e esposa. É 
um verdadeiro paraíso de águas mornas e cristalina. 

PRAIA DA BALEIA 
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TURISMO
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Roupas e artigos 
esportivos é na 

loja SPA Fitware 
em São Pedro da 

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

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

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

REGIÃO
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GOSTOU DO ANÚNCIO?
FALE COM A GENTE NO WHATSAPP (22) 999836366
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SEJA + DEPIL
AGENDE SEU HORÁRIO NO WHATSAPP 

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

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

CABO FRIO (ALACAF) E DA 
ACADEMIA INTERNACIONAL 

MULHERES DAS LETRAS. 

AUTORA DOS LIVROS CAFÉ 
POESIA E FLORESCER PENS-

AMENTOS. POSSUI PAR-
TICIPAÇÃO EM DIVERSAS 
ANTOLOGIAS, INCLUINDO 

ANTOLOGIA POÉTICA LUSO-
BRASILEIRA 2020-2021.

“Não é o que acontece com 
você, mas como você reage que 
importa.” - Epitecto.

Caros leitores, apresento-lhes um 
novo método de ver a vida, um 
novo olhar para o mundo e  um 
novo jeito de lidar com ele. Sinta-
se mais leve e feliz praticando o 
Estoicismo!

Na verdade não é um método 
inovador, não para todos, pois o 
Estoicismo surgiu em torno de 
300 anos AC, durante o período 
helenístico, na Grécia antiga. 
Alguns dos seus principais 
seguidores foi o imperador Marco 
Aurélio, também Zenão, Sêneca, 
Posidonio, Epitecto entre outros.

Seu objetivo é trazer a paz 
interior através das nossas ações. 
Em seu conceito, o homem é o 
microcosmo no macrocosmo e 
estaremos todos sintonizados 
com a natureza e toda sua força 
cósmica, como as reservas que a 
vida tem a nos ofertar. 

VIVER,
PENSAR, 
POETIZAR.

COLUNISTA

LEVE UMA VIDA 
LEVE, 

PRATICANDO O 
ESTOICISMO

 Luciana
 Mendonça
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Porém bem sabemos que lidar 
com a vida não é uma tarefa fácil 
para ninguém. A vida tem seus 

dissabores, que independem da 
nossa vontade e lidar com isso 
pode ser frustrante e desanimador. 
Mas o Estoicismo nos dá um guia 
prático de como lidar com a 
imprevisibilidade do mundo e das 
pessoas, pois seu método é fazer 
com que permaneça feliz mesmo 
com as adversidades da vida, pois 
a felicidade está na ataraxia, que 
significa ausência de perturbação 
da alma. 

Para isso, o Estoicismo conta com 
3 virtudes principais: A sabedoria 
em reconhecer o que é bom e o 
que é  ruim; a coragem, temer 
apenas o que lhe colocar em 
perigo real e a justiça,  dar a cada 
um o que lhe é devido.

Sendo assim, o Estoicismo propõe 
que tenhamos ações mais efetivas 
diante dos fatos. Não desperdiçar 
nossa energia com fatos que não 
dependem de nós e de nossas 
atitudes. 

Como não temer a morte, já que é 
um fato inevitável.  Se preocupar 
somente com o que temos o 
controle em mudar, com o que não 
temos, apresentar controle com 
nossas emoções e serenidade 
diante dos acontecimentos, como 
não supervalorizar a opinião 
dos outros sobre nós,  pois nós 
nos conhecemos melhor do que 
ninguém. Não se incomodar se 
alguém falar mal da sua pessoa, 
pois você tem como controlar as 
suas atitudes, mas não tem como 
controlar o que o outro pensa ou 

COLUNISTA

faz.  Dar valor ao que depende 
de você, realizar suas funções 
da melhor maneira possível, 
não se comparar aos outros, 
aceitar a sua vida como ela é, ser 
menos reativo às adversidades e 
transformar as dificuldades em 
combustível para ir além de onde 
está. 

Com essas pequenas mudanças, 
certamente se tornará uma 
pessoa mais tranquila e 
consequentemente mais feliz. 

De acordo com Marco Aurélio “ 
Escolha não ser atingido e você 
não se sentirá atingido. Não se 
sinta atingido e você não terá 
sido”.

Ao não reagir agressivamente ou 
ansiosamente aos eventos que 
independem de suas escolhas, 
você estará escolhendo viver em 
paz.

“ Apressa-te a viver bem e pensa 
que cada dia é,  por si só,  uma 
vida”. -Sêneca.
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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

A minha resposta: depende 
do resultado de uma avaliação 
minuciosa da sua capacidade 
funcional e cardiorrespiratória.

Agora te pergunto: você 
percebeu o quanto de massa 
muscular perdeu depois da 

COVID19?.

Pegue a dica de ouro da 
fisioterapeuta. Quanto mais 
massa muscular você perde, 
menos força você tem, mais 

falta de ar vai sentir nas 
atividades básicas do dia a dia 

e/ou durante os exercícios.

Logo, apenas exercícios 
isolados, “respiratórios” não irão 

levar ao êxito no tratamento. 
Pulmão, coração e os músculos 

de braços e pernas são uma 
engrenagem única.

A reabilitação respiratória vai 
além de soprar as bolinhas, 

levantar os braços prendendo 
a respiração e fazer uma 

caminhada.

Então, você já deu início a 
Reabilitação pós COVID19? Me 

conte sua experiência..

Meu nome é Luciana eu te ajudo 
a recomeçar .

 ATENÇÃO  
. 

Me chama que eu te ajudo 
Luciana Bezerra Bouth 

(22)99814 0033 
.

COLUNISTA

QUANDO VOU 
VOLTAR A SER 
COMO ANTES?
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MONIQUE BITTENCOURT

SOU MONIQUE OU MELHOR NIQUE, 

TENHO 40 ANOS, SOU MÃE AO 

CUBO DE IGOR, CECÍLIA E LETÍ-

CIA, CASADA, CARIOCA DE DUQUE 

DE CAXIAS, MORANDO NA CIDADE 

DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NA 

REGIÃO DOS LAGOS, CAPRICOR-

NIANA. ADORA CONVERSAR, MAS 

PORÉM É BEM SELETIVA COM RELA-

ÇÃO A AMIGOS. ADORO DAR RISA-

DAS, FALAR BESTEIRAS, VICIADA 

EM SERIADOS. QUER SABER MAIS, 

ME SEGUE NAS REDES SOCIAIS (@

MAAOCUBO). SOU REAL O TEMPO 

TODO.

Um dos grandes desafios de mamães 
e papais é encontrar alimentos 
saudáveis e saborosos para as crianças. 
Na correria do dia a dia, muitas vezes 
nos rendemos às comidas prontas e 
industrializadas, mas o ideal é evitá-
las pensando na saúde dos pequenos.

Sendo assim, que tal planejar um 
tempinho no final de semana para 
fazer receitas saudáveis e deliciosas 
junto com as crianças? Desta forma, 
elas se distraem um pouco das telas, 
aprendem coisas novas e têm a 
oportunidade de se divertir ao seu 
lado na cozinha!

Veja a seguir algumas ideias de 
comidinhas deliciosas e bem fáceis de 
preparar, perfeitas para incrementar 
o cardápio de café da manhã ou fazer 
um lanche da tarde super gostoso!

1 – Pão de queijo caseiro

Pão de queijo vai bem em qualquer 
hora, né? Acompanhado do cafezinho 
preto, achocolatado ou suco natural, 
é um prato tipicamente brasileiro que 
praticamente toda criança adora!

Claro que é mais prático comprar pão 
de queijo pré-pronto, pois é só colocar 
alguns minutinhos no forno para assar, 
mas a receita caseira também é bem 
fácil e mais saudável. Além disso, 
envolver a criançada no preparo fica 
super divertido!

Você vai precisar de:

Batata doce, Polvilho doce, Polvilho 
salgado, Ricota, Azeite e Sal.

Preparo:

COLUNISTA

RECEITAS SAUDÁVEIS E 
DELICIOSAS PARA FAZER 

COM AS CRIANÇAS
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Cozinhe 500g de batata doce. 
Esprema a batata e misture junto 
com 300g de polvilho doce, 200g de 
polvilho salgado, 150ml de azeite, ½ 
xícara de ricota e sal a gosto.

Separe pequenas porções, amacie 
e faça as bolinhas de pão de queijo. 
Se quiser dar um toque de sabor 
diferenciado, passe as bolinhas no 
gergelim. Unte uma forma e leve os 
pães de queijo ao forno para assar por 
40 minutos.

2 – Danoninho de iogurte natural

Iogurte danoninho tem gostinho de 
infância, né? Costuma ser um dos 
doces preferidos da criançada. Pois 
saiba que, além de gostoso, esse 
alimento é muito nutritivo quando 
escolhidos os ingredientes certos para 
o seu preparo!

Super fácil de preparar, o danoninho 
caseiro é uma das melhores receitas 
para fazer com as crianças e perfeito 
para deixar o cardápio de café da 
manhã mais saudável e delicioso.

Você vai precisar de:

Morangos, Gelatina, Mel, Iogurte 
natural e Biomassa de banana verde.

Preparo:

Separe 10 morangos bem higienizados, 
acrescente 1 pote de iogurte natural, 1 
colher de sopa de mel, 1 colher de sopa 
de biomassa de banana verde e bata 
tudo no liquidificador. Depois, adicione 
1 pacote de gelatina hidratada e bata no 
liquidificador mais uma vez. Deposite a 
mistura em pequenas formas e deixe 
esfriar no refrigerador por no mínimo 3 
horas antes de consumir.

3 – Chips saudáveis de batata doce

Sempre é bom ter snacks práticos para 
aquela fome fora de hora – às vezes 
ela vem no meio da manhã ou durante 
a tarde! Mas você e seus filhos não 
precisam abrir mão da alimentação 
saudável quando forem “beliscar” uns 
petiscos.

Uma ótima ideia de  snack  saudável 
para ter sempre a mão, cuja receita é 
super fácil de preparar com as crianças, 
é o chips de batata doce.

Você vai precisar de:

Batata doce, Azeite e Sal.

Preparo:

Corte algumas unidades de batata doce 
em rodelas bem finas (a quantidade 
fica a seu critério, pois os chips duram 
bastante tempo em recipientes bem 

COLUNISTA

Pão de queijo caseiro
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vedados). Acrescente um fio de azeite, 
sal a gosto e leve as rodelas ao forno. 
Deixe assar até os chips adquirirem 
aparência tostada e consistência 
crocante.

Viu como não tem mistério para fazer 
receitas saudáveis e deliciosas com as 
crianças?

Basta escolher os ingredientes certos 
e usar um pouco de criatividade. 

Aproveite outras dicas aqui do blog 
para ter mais saúde e momentos de 
qualidade com seus filhos!

Monique Bittencourt (Criadora do Blog 
Mãe ao Cubo)Monique Bittencourt 
(Criadora do Blog Mãe ao Cubo)

*Este artigo faz parte do blog Mãe ao 
Cubo, para conferir a matéria completa 
visite: www.maeaocubo.com

Danoninho de iogurte natural

Chips saudáveis de batata doce
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 A utilidade completa de alimentos é 
uma alternativa capaz de propiciar às 
pessoas melhor consumo nutricional, 
melhoria da economia relacionada aos 
alimentos e a relação ecológica entre 
o homem e o meio ambiente em que 
se vive, uma vez que o aproveitamento 
tem como consequência a redução 
do lixo. Através do aproveitamento 
das partes comumente inutilizadas, é 
possível não só alimentar um número 
maior de pessoas, mas também 
reduzir as deficiências nutricionais que 
possuam existir, uma vez que cascas, 
sementes, folhas e talos apresentam 
até 6 vezes mais nutrientes que 
a própria polpa do alimento. 
   Diante da problemática enfrentada 

APROVEITAMENTO 
INTEGRAL DOS 

ALIMENTOS  

NUTRI SHEILA CUNHA

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

Gostou dessa 
informação?
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Vamos a Receita e Bom Apetite!
 

SALADA DE CASCA DE 
ABÓBORA

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

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

 
Garanto que vai ser sucesso!
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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

129

Aldeia 
                      Magazine



Há muitas técnicas para simular o efeito 
de realidade nos elementos da pintura, 
como árvores, solos, animais e pessoas, 
fazendo com que pareçam naturais.

 Sopa de letrinhas
A língua portuguesa é linda! Pena 
que muitos usem estrangeirismos 
desnecessários. Na minha área de 
formação acadêmica – informática 
– os anglicismos imperam, e ainda 
complicam muito com adaptações 
inadequadas. Quando ouço alguém 
usando “deletar” (derivado do inglês 
“delete”) em vez de delir, ou “codar” (do 
inglês “to code”) em vez de codificar, 
meu coração bate em síncope e, se 
não me controlar, sou capaz de reagir 
deseducadamente.

A arte é repleta de termos estrangeiros 
dependendo do local onde foi criada 
ou se destacou. A notação musical 
utiliza termos italianos para expressar o 
andamento das peças, como “Adagio“, 
“Allegro“, “Vivace” e aí por diante.

A pintura – arte que pratico – usa 
anglicismos (termos derivados do 
inglês), galicismos (derivados do 
francês) e italianismos. Vejo como 
exercício para minha dificuldade em 
lidar com enxertias no português 
e sempre que posso, uso o “similar 
nacional”. No brasil prefiro pintar ao 
ar livre do que praticar “Plein air” ou 
“outdoor”.

Esfumado (Sfumato)

Busto Romano pintado com sanguínea

A palavra em português, numa tradução 
direta do italiano, seria 

PAULO JORGE 
ARTISTA PLÁSTICO MEMBRO 
DA ALEART - ACADEMIA DE 

LETRAS E ARTES DA REGIÃO 
DOS LAGOS. NASCIDO EM 

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

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

FRIO - RJ

PARA CONHECER AS OBRAS 
DO ARTISTA PLÁSTICO 

ACESSE 

WWW.PAULOJORGE.ART.BR

PINTANDO O SETE

COLUNISTA

EM BUSCA DO MUNDO REAL
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Busto Romano pintado com sanguínea

GRADIENTE, ou seja, a mudança 
gradual de um tom para outro, mas 
a tradução usual é ESFUMADO, ou 
TONALIZADO. Já falamos sobre a 
importância de desfocar o fundo 
em pinturas. Vimos como o primeiro 
plano realça com esse efeito e produz 
a sensação de realidade. O método 
provavelmente surgiu na escola 
italiana, onde Leonardo da Vinci foi 
um dos responsáveis pelo seu uso na 
pintura, migrando a técnica utilizada 
no desenho a carvão e sanguínea 
(espécie de giz vermelho composto 
de minerais e óxido de ferro) para 
as telas. O uso consiste em espalhar 
os resíduos com uma boneca de 
pano, trapo, esponja, dedo ou pincel, 
suavizando as bordas e tonalizando o 
fundo. Assim surgiu uma nova forma de 
pintar, mostrando mais realismo com a 
profundidade representada nas obras. 
Facilitou muito o trabalho dos artistas, 
principalmente para o desenho de 
figuras humanas. Um errinho ou outro 
pode, com essa técnica, ser facilmente 
dissimulado. Há maneiras diversas 
de conseguir efeitos semelhantes na 
pintura à óleo ou acrílica.

COLUNISTA

Degradê na pintura

Moinho da Aldeia1 (Paulo Jorge)

Para conseguir fundir duas cores numa 
gradação suave, basta pegar a primeira 
e misturar com a segunda, criando uma 
terceira formada com a mescla. Pinta-
se a primeira, a mistura e a segunda, 
nesta sequência. Depois com um pincel 
maior (22 ou 24) limpo e seco, ataque 
a tela (literalmente) com pinceladas 
cruzadas até formar o degradê. Se 
necessitar, aplique um pouco mais 
de tinta onde achou deficiente, e 
pinceladas nela! No caso da tinta 
acrílica, tem que ser rápido, pois seca 
rapidamente. Na tinta à óleo podemos 
fazer com mais calma, com pincel 
mais macio – é mais fácil conseguir o 
efeito. Se achar necessário, pode usar 
quatro misturas ou mais. Com o tempo 
conseguirá a receita adequada ao seu 
estilo.

Costumo usar essa técnica para pintar 
céu, mas devemos tomar algum 
cuidado:

Limpar bem os pincéis. Há um ditado 
que diz: “Quem tem sujo o pincel não 
entra no céu”.

Cuidado com o amarelo! Ao pintar um 
pôr do sol somos tentados a mesclar 
o amarelo com o azul. Então surge 
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o indesejado verde, que até pode 
aparecer em situações específicas, mas 
com pequena intensidade. Para evitar 
isso há uma solução prática: utiliza-se 
um alaranjado entre o azul e o amarelo, 
pois o vermelho, presente no laranja, 
se funde muito bem com o azul.

Veladuras

Se temos céu, que venham as nuvens! 
Para outras atividades elas podem ser 
inconvenientes, mas na pintura podem 
ser a solução ou um complicador se 
não temos práticas em pintá-las. Céu 
limpo, o famoso “céu de brigadeiro”, 
geralmente fica sem graça na pintura.

Pintar nuvens não é tarefa muito difícil, 
se alguns detalhes forem observados:

A parte inferior quase sempre é 
mais difusa e escura do que a parte 
superior (se não está sendo iluminada 
diretamente pelo sol poente, nascente 
ou a lua).

O lado que recebe luz é mais iluminado.

Raramente o branco da nuvem 
é realmente branco, já que sofre 
influência do entorno.

Evite formas simétricas (são bastante 
irregulares ou difusas, dependendo do 
vento).

Veladura – iluminando 
nuvens
COM TINTA À ÓLEO – Ao pintar o 
céu pode-se deixar algumas lacunas 
para pintar as nuvens, ou não deixar 
e sobrepor posteriormente com 
camada mais gorda de tinta, ou ainda 
usar técnica mista. Depois, suavizar 
mesclando as partes inferiores com o 
fundo, usando as técnicas descritas 
anteriormente neste artigo.

COM TINTA ACRÍLICA prefiro pintar 
todo o céu (é mais fácil fazer o degradê 
assim) para depois pintar as nuvens 
em branco de titânio que é opaca e 
tem excelente cobertura. Os reflexos 
e sombreados faço com veladuras 
e esfregaços. Este último efeito 
abordaremos no próximo artigo.

Veladura – iluminando nuvens

VELADURA
É o efeito que se consegue ao pintar 
com tinta bem diluída (rala) sobre 

uma camada seca. Funciona melhor 
com tintas transparentes. A veladura 
se assemelha a um “véu”, objeto que 
derivou este termo, funcionando de 
modo análogo. Se o véu é grosso 
demais, vai ofuscar o objeto.

A veladura é muito útil para:
1) Colorir retratos pintados 
anteriormente em escala de cinza 
(monocromático).

2) Sombrear áreas específicas.

3) Iluminar elementos.

4) Enevoar determinadas áreas da 
pintura (nevoeiro, fumaça e outros)

5) Suavizar mesclas que tenham ficado 
imperfeitas.

6) Suavizar contornos quando não 
puder usar outras técnicas.

7) Corrigir o valor tonal de algum 
elemento da pintura.

MOINHO DA ALDEIA - AST 50 X 70 - 
Painel (Paulo Jorge)

MOINHO DA ALDEIA – Painel 50 x 70 
(Paulo Jorge)

Pintura realizada com a técnica de 
VELADURA.
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(Acervo da Casa de Cultura Gabriel 
Joaquim dos Santos – Prefeitura 
Municipal de São Pedro da Aldeia)

Referências

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

h t t p : //w w w. c o z i n h a d a p i n t u r a .
com/2011/05/tecnicas-de-pintura-em-
camadas-parte.html

h t tp : //www.coz inhadap in tu ra .
com/2011/04/tecnica-de-pintura-em-
camadas-parte-ii.html

h t tps : //pt .w ik iped ia .o rg/w ik i /
Sangu%C3%ADnea

ht tps : //pt .w ik iped ia .o rg/w ik i /
Leonardo_da_Vinci
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Casa com 4 dormitórios 
à venda, 206 m² por R$ 

350.000- Cond. Fechado - 
Fluminense - São Pedro da 

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

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

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

ACEITA FINANCIAMENTO BAN-
CÁRIO

Fale com nosso corretor Vander-
lei Gomes Alves

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

98179-8325
(22) 2621-6946   

REMAX

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

para te atender!
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REMAX

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

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

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

São Pedro 
da Aldeia

TURISMO
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