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Quais os sintomas e como 
reconhecer a dermatite 

atópica canina
Muito incômoda, a coceira é um sinto-
ma pouco específico, podendo indicar 
desde a presença de ectoparasitas até 
tédio e ansiedade.

Essa é uma das principais dificuldades 
em reconhecer a atopia, já que os sin-
tomas são justamente a coceira, assim 
como complicações decorrentes dela.

Por isso, preste atenção sempre que 
seu filho de quatro patas apresentar:

Coceira excessiva;

Vermelhidão e descamação da pele;

Hiperpigmentação;

Alopecia;

Otite de repetição,

Lesões bacterianas ou fúngicas. 

Raças mais afetadas pela 
dermatite atópica canina

Entre os estudiosos, ainda não existe 
um consenso sobre a razão por trás do 
aumento do número de casos de ato-
pia. Nesse sentido, muitos defendem a 
“hipótese da higiene”.

Essa teoria diz que a diminuição do 

contato com agentes perigosos teria 
enfraquecido o sistema imunológico 
dos pets, deixando-os mais propensos 
a alergia. Mas afinal, a dermatite atópi-
ca canina é contagiosa? Ainda não se 
sabe a certo. Mas, o que se sabe é que 
o fator genético tem um papel impor-
tante no desenvolvimento da doença.

Dessa forma, quanto mais restrita é a 
linhagem, maiores as chances de o pet 
ter atopia.

Sendo assim, algumas das raças mais 
populares são também as mais propen-
sas ao problema, com destaque para 
shih-tzu, lhasa apso, labrador, maltês 
e buldogue francês. Confirmada a der-
matite alérgica, saiba que ela ainda não 
tem cura. De modo que o tratamento 
consiste no controle da doença.

Entre as medidas citadas pela veteri-
nária estão o uso de anti-histamínicos, 
tratamento de infecções secundárias 
(com antibióticos, no caso das bacte-
rianas). E, ainda, shampoos para der-
matite atópica canina. Além de ad-
ministração de suplementos, como 
ácidos graxos ou mesmo de rações 
medicamentosas hipoalergênicas.
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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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MORADORES DE 31 E 30 ANOS 
OU MAIS ENTRAM NO 

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID-19 EM SÃO 

PEDRO DA ALDEIA

  

SA
Ú

DE

Público-alvo inserido anteriormente e cidadãos 
aptos a tomar a D2 continuam sendo imunizados

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia 
vacina moradores de 31 anos ou mais a partir 
desta segunda-feira (9). O calendário é realizado 
de forma decrescente durante a semana e che-
ga aos cidadãos de 30 anos ou mais a partir da 
quarta-feira (11). O público-alvo inserido anterior-
mente e cidadãos aptos a tomarem a segunda 
dose (D2) continuam sendo imunizados. Os qua-
tro postos de vacinação seguem com o horário 
de atendimento das 8h ao meio-dia (confira ta-
bela abaixo).

A gestão municipal alerta que os moradores que 
receberam a primeira dose do imunizante (D1) e 
estiverem dentro do prazo para tomar a D2, de-
vem procurar os pontos de atendimento. Lem-
brando que o prazo para a D2 da Coronavac é 
de 14 a 28 dias após o recebimento da D1 e o da 
Oxford/AstraZeneca e Pfizer é a partir de 90 dias 
após o recebimento da primeira.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia aderiu ao 
calendário único de vacinação do Estado do Rio 
de Janeiro, que tem como objetivo a padroniza-
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ção das ações de imunização. A 
continuidade dos cronogramas 
depende do envio de novos lotes 
de doses pelo Ministério da Saú-
de e das determinações da Nota 
Técnica estadual.

Cronograma da semana:
Segunda-feira (9/8): moradores 
de 31 anos ou mais;
Terça-feira (10/8): moradores de 
31 anos ou mais;
Quarta-feira (11/8): moradores de 
30 anos ou mais;
Quinta-feira (12/8): moradores de 
30 anos ou mais;
Sexta-feira (13/8): moradores de 
30 anos ou mais. 

Onde se vacinar:
São Pedro Esporte Clube – SPEC
Local: Avenida São Pedro, n° 125, 
Centro, em frente à Praça do Ca-
nhão.

ESF do bairro Porto do Carro
Local: Estrada do Alecrim, n° 388.

Escola Municipal Professora Mi-
riam Alves Guimarães
Local: às margens da RJ-140, no 
bairro Fluminense.

Escola Municipal Manoel Moraes 
da Silva
Local: Rua Silva Jardim, bairro 
Campo Redondo.
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 INICIATIVA DO CORPO DE 
BOMBEIROS LEVA 

CONHECIMENTO À DEFESA 
CIVIL ALDEENSE

Os agentes da Defesa Civil de São Pedro 
da Aldeia participam de três dias de pa-
lestras oferecidas pelo 18º Grupamento de 
Bombeiros Militares por meio do Projeto 
Previne. A iniciativa, pioneira em todo o 
estado do Rio de Janeiro, tem como ob-
jetivo levar conhecimento aos agentes 
que atuam nos municípios, tanto para 

procedimentos preventivos quanto para 
os operacionais em situações adversas. 
Foram abordados temas como as caracte-
rísticas e danos provocados por desastres 
naturais, a atuação em eventos adversos 
causados por vendavais, chuvas intensas, 
períodos de estiagem e deslizamentos, 
assim como a busca pela resiliência e pelo 
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voluntariado. Participaram do projeto os 
dez agentes da Defesa Civil municipal, as-
sim como outros servidores integrantes da 
Secretaria de Segurança e Ordem Públi-
ca. O Comandante do 18º Grupamento de 
Bombeiros Militares, Tenente Coronel José 
Carlos Torres, destacou a importância do 
alinhamento entre as instituições. “Em 
caso de necessidade, estaremos prontos 
para atuar de forma coesa, falando a mes-
ma linguagem, para empregar a força do 
Estado, por meio do Corpo de Bombeiros, 
em parceria com a estrutura da Defesa Ci-
vil Municipal. Por isso orientamos e qua-

lificamos os coordenadores e seus mem-
bros”, disse.  
“Essa parceria entre as instituições é muito 
importante. Não temos dúvidas do quanto 
a ação está sendo proveitosa. Em situações 
de urgência, a população poderá contar 
com equipes comprometidas trabalhando 
em conjunto”, afirmou o coordenador da 
Defesa Civil aldeense, Ricardo Lima. 
O Projeto Previne também será oferecido 
aos outros cinco municípios da área de 
abrangência do 18º GBM.
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 SÉTIMA EDIÇÃO DO 
FESTIVAL SABORES DE 

CABO FRIO ACONTECE DE 
3 DE SETEMBRO A 3 DE 

OUTUBRO

Falta um mês para a sétima edição do 
Festival Sabores de Cabo Frio, que acon-
tece entre 3 de setembro e 3 de outubro. 
A edição 2021 promete levar o público a 
“Uma Viagem pelo Mundo” a partir das 
delícias oferecidas por cerca de 60 esta-
belecimentos. O evento celebra a retoma-
da das atividades turísticas na Costa do 
Sol respeitando todos os protocolos e, 
para quem preferir, o serviço de delivery 
será oferecido novamente pelos partici-
pantes. O festival segue o exemplo das 
edições anteriores, com os estabeleci-

mentos apresentando receitas criadas ou 
recriadas exclusivamente para o Sabores, 
servidas a preços fixos. As entradas e pe-
tiscos custam R$ 40; os pratos principais, 
R$ 55; e as sobremesas, R$ 20, enquanto 
pizzas e sanduíches saem a R$ 35. As por-
ções serão servidas no tamanho individual 
dos restaurantes.

As casas podem ainda oferecer combos 
ou “menu completo do festival”, incre-
mentado a opção escolhida (entrada, pra-
to principal ou sobremesa) com outros 

  

CABO FRIO
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passos, ou sugerindo harmonização com 
bebidas.

As delícias ficam em cartaz nos estabele-
cimentos participantes durante todo o pe-
ríodo, sendo servidas de acordo com o ho-
rário de funcionamento dos restaurantes e 
respeitando a capacidade limitada. Uma 
revista virtual com informações como des-
critivo dos pratos, endereços e horários 
de funcionamento dos estabelecimentos 
pode ser baixada no celular, através de um 
QR Code disponível no site e nos restau-
rantes.

Bons serviços
A proposta do Sabores sempre foi a de 
apresentar a cidade durante a melhor 
temporada, fora do verão. E, desta forma, 
divulgar a qualidade e a variedade da gas-
tronomia de Cabo Frio, assim como seus 
bons serviços. O festival é, ainda, uma 
oportunidade para moradores de Cabo 
Frio e região explorarem a oferta gastro-
nômica local e experimentarem novos sa-
bores.

O evento se consolidou como um dos 
principais produtos turísticos do interior 
do estado e não poderia deixar de reali-
zar sua sétima edição, seguindo todas as 
recomendações das autoridades sanitá-
rias. “O Sabores já se tornou tradição e faz 
parte do calendário de eventos da cidade 
e da Costa do Sol. Acreditamos que esta 
edição será um marco, celebrando a reto-
mada das atividades turística e econômica 
em Cabo Frio”, comenta Maria Inês Olive-
ros, presidente do Cabo Frio Convention & 
Visitors Bureau. 

Espaço Gourmet
Mais uma vez, o Espaço Gourmet será mon-
tado no Shopping Park Lagos. No local, o 
público terá acesso a diversas receitas en-
sinadas em atividades gastronômicas com 
chefs e cozinheiros dos estabelecimen-
tos participantes. O espaço funcionará de 
quarta a sexta-feira, das 16h às 21h.

Este ano, o Espaço Gourmet é assinado 
pela arquiteta e designer de interiores Re-
nata Millem que, levando em conta a fun-

cionalidade e a estética do local, contou 
com materiais e móveis de Fernando Al-
meida, da Formatto Interiores. 

Aulão Online
Uma das novidades da sétima edição do 
Sabores é o “Aulão Online” onde, semanal-
mente, os chefs irão ensinar receitas pela 
internet, em tempo real. As inscrições, que 
garantem acesso ao link das aulas e às 
listas de ingredientes para o preparo dos 
pratos, devem ser feitas no Shopping Park 
Lagos, mediante a doação de dois quilos 
de alimento.

Ao fim de cada aula, os participantes con-
correm ao sorteio de brindes oferecidos 
por parceiros e fornecedores do evento. E 
mais: podem cozinhar ao lado dos chefs 
no Espaço Gourmet.

“Uma Viagem pelo Mundo”
O tema da edição 2021 do Festival Sabo-
res de Cabo Frio foi inspirado no desejo de 
viajar para outros países e que vem sen-
do adiado desde o início da pandemia. O 
evento convida a uma viagem pelo mundo 
através da boa mesa – e tudo o que está 
relacionado a ela, como tradição, cultura 
e afeto. Os pratos criados para o evento 
serão apresentados no dia 15 de agosto.

O Festival Sabores de Cabo Frio é uma rea-
lização da Associação de Hotéis de Cabo 
Frio, Cabo Frio Convention & Visitors Bu-
reau e o Sebrae. A Tropic Produções é a 
empresa produtora do evento.

Informações úteis para os 
turistas
As praias seguem abertas para banhos de 
mar e de sol e prática de atividades espor-
tivas e de lazer. Hotéis e pousadas funcio-
nam com 70% da capacidade, bares e res-
taurantes podem funcionar até meia-noite 
(mantendo o distanciamento entre as me-
sas), enquanto museus e espaços culturais 
podem abrir das 9h às 22h. As embarca-
ções de passeio estão autorizadas a ope-
rar com até 60% da capacidade.
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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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CIDADE

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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POLÍTICA
CIDADE

JA Câmara Municipal de São Pedro da Al-
deia abriu seus trabalhos para o segundo 
período de 2021, após o recesso parla-
mentar de julho, desta vez com sessões 
abertas ao público. Apenas com sessões 
fechadas desde o início das restrições 
provocadas pela pandemia do Coronaví-
rus, em março de 2020, a primeira sessão 
aberta foi marcada pela rigidez dos pro-
tocolos de prevenção ao contágio, com 
50% dos assentos, obrigatoriedade de 

uso de máscaras e disponibilidade álcool 
70 em gel na entrada do auditório. Outra 
mudança verificada nesta retomada dos 
trabalhos é a realização de duas sessões 
semanais, sendo a próxima marcada para 
esta quinta-feira, (05) às 11h, seguindo os 
mesmos protocolos.

Com informações da Assessoria de Comu-
nicação da Câmara

Câmara Municipal de São 
Pedro da Aldeia é 

reaberta ao público
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BÚZIOS
 PREFEITO ALEXANDRE MARTINS 

ESTEVE REUNIDO COM O SINDICATO 
DOS PROFESSORES PARA 

CONVERSAR SOBRE RETORNO 
SEGURO DAS AULAS PRESENCIAIS

O Prefeito Alexandre Martins esteve re-
unido nesta sexta-feira (06), com repre-
sentantes do Sindicado dos Professores 
(SEPE), para tratar da segurança no retor-
no das aulas presenciais em Búzios.

No encontro, o Prefeito recebeu dos re-
presentantes do SEPE uma cartilha com 
as propostas de protocolo para a volta 
as aulas. Segundo Alexandre Martins, foi 
agendada para a próxima terça-feira (10), 
uma reunião entre o SEPE, Secretário de 

Saúde, Secretária de Educação, Vigilância 
Sanitária e o Procurador para tratar sobre 
EPIs dos professores, vacinação e condi-
ções das escolas.

“Precisamos estar alinhados com todos os 
segmentos que representam o bem estar 
de nossos alunos. Essa reunião com todos 
os envolvidos nos dá a tranquilidade de 
um retorno seguro para ambas as partes” 
disse o prefeito.
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A Prefeitura de São Pedro da Aldeia 
convoca os moradores que já foram 
diagnosticados com Covid-19 para 
responder a perguntas referentes à 
contaminação. O objetivo da pesquisa 
é fazer uma análise epidemiológica 
da doença em nossa cidade.  Para 
responder ao questionário o cidadão 
deve acessar o link: https://docs.
google.com/forms/d/14Mx1sbvye024
GNoCmN05fn2Q7DEVI3YZIbgq7tVyh
cs/edit?usp=sharing 

As informações coletadas servirão 
para desenvolver um diagnóstico para 
o atendimento de pessoas com as 
mesmas características clínicas.  

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 
REALIZA PESQUISA PÓS-COVID

A pesquisa atende às diretrizes 
contidas na Resolução n. 196, de 10 de 
outubro de 1996, do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) e a normativa COFEN 
Nº 634/2020, respeitando a ética da 
medicina e da enfermagem.  

A aquisição e estudos dos dados serão 
alicerce para acompanhamento, se 
necessário, de usuários do SUS que 
tiveram Covid-19.  

A Secretaria de Saúde reforça que 
nenhuma informação pessoal será 
divulgada e pede a participação de 
todos. 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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MEDALHA DE 
OURO DO BRASIL

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Ou será que não?
Passamos um mês ouvindo a ex-
pressão “medalha de ouro do Bra-
sil” e torcendo pelos atletas que 
representam nosso país. E aí vem 
minha indignação. Amo meu país 
e garanto que a maioria, ou to-
dos, atletas também, mas quando 
vejo um atleta olímpico chorando 
com uma medalha no peito, seja 
ela qual for, vejo um choro que 
carrega muitas histórias de su-

COM A PALAVRA, O EDITOR
peração e falta de incentivo por 
parte dos governantes do nosso 
país. Alguns atletas recebem a 
Bolsa-atleta do Governo Federal. 
A inscrição e o preenchimento 
dos requisitos fixados em Lei não 
garantem a contemplação com a 
Bolsa-Atleta, nesse artigo vou ci-
tar apenas o valor da Bolsa para 
a Categoria Atleta de Base, que 
mensalmente recebe R$ 370,00. 
Eu já participei de um Projeto Es-
portivo que era beneficiado pelo 
Projeto Rio 2016 e sei como a ca-
tegoria de base, necessita de in-
vestimento. Como um atleta que 
está em formação vive e investe 
em sua carreira com 370,00? Re-
centemente fui com minha espo-
sa no mercado, para comprar in-
gredientes para fazer uma pizza 
e saímos com algumas sacolas, 
nada de muito luxo, porém a sur-
presa veio no caixa; R$150,00 em 
apenas três sacolas de mercado. 
Agora você imagina comprar co-
mida, frutas, legumes, para uma 
alimentação balanceada. Viagens 
para competição, já que para re-
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ceber um valor maior, o atleta 
tem que estar bem posicionado 
no Ranking Nacional. Ter partici-
pado de competição no ano ime-
diatamente anterior àquele em 
que está pleiteando a Bolsa, ten-
do obtido até a terceira coloca-
ção nas modalidades individuais 
de eventos previamente indica-
dos pela entidade nacional de ad-
ministração do desporto ou que 
tenham sido eleitos entre os dez 
melhores atletas do ano anterior, 
no caso de modalidade coletiva, 
obrigatoriamente de subcatego-

ria iniciante e que continuem trei-
nando e participando de compe-
tições oficiais nacionais. Parece 
brincadeira, mas é real... segue o 
link para consultar os valores das 
outras bolsas - www.gov.br/cida-
dania/pt-br/acoes-e-programas/
bolsa-atleta/pre-requisitos-pa-
ra-participar-do-programa-bol-
sa-atleta-1 . Agora, quando você 
ver um atleta chorando, com uma 
medalha no peito, saiba que ele 
lutou muito, e até mesmo sofreu 
humilhações para participar de 
uma competição. 
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O tempo encolheu, como roupa 
fabricada com tecido de baixa 
qualidade, logo na a primeira la-
vagem encolhe, como as calças 
da infância, o tempo está enco-
lhendo. A velocidade dos dias en-
curtando a nossa existência, de-
vorador insaciável. Talvez seja a 
hora de ouvir o conselho de Eins-
tein, sobre a velocidade do minu-
to, não devemos nos preocupar 
demasiadamente com o minuto, 
que passa por nós na velocidade 
da luz
        A impressão é temos mais 
atividades do que tempo para 
realizá-las. A vida ficou mais ve-
loz no século 21, tornou - se pro-
visória e urgente. A comida que 
comemos apressadamente (“fast 
food”), não há tempo para refle-
xões, só para as ações, tomadas 
de decisão.
        Perdemos contato com as 
coisas simples, como, por exem-
plo: sentar no meio fio no meio 
da tarde para examinar o céu, ver 
o desfile das nuvens. Hoje não 
tenho a menor ideia sobre a fase 
Lua. 
Passamos por uma avalanche de 
informações, via e-mail, celular, te-
levisão, redes sociais, whatsApp. 
Em tempo real explode um míssil 
no Líbano, menos de cinco minu-
tos depois estamos comentando 
as consequências, lamentando as 
vidas perdidas. O paradoxo é que 
não sabemos praticamente nada 
do que acontece próximo de nós, 
não conhecemos o nosso vizinho, 
quase nunca nos vê, tão ocupa-
dos estamos no olho do furacão, 
lutando pela sobrevivência.
        Há quanto tempo você não 
pára no meio do dia para admirar 

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.

Sobre o tempo

COLUNISTA
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o Sol? Apenas o suficiente para 
sentir a luz e o calor tomando to-
cando a pele. Recordar a ligação 
com a natureza, algo maior do 
que a mesquinharias do dia a dia. 
        Proponho uma nova or-
dem, diminuir a velocidade, para 
contrapor ao “fast”, introduzir o 
“slow”. Para melhorar as nossas 
relações, proponho que derru-
bemos os muros pacientemen-
te construídos, vamos procurar 
saber mais do bairro, e menos 
do mundo. Decretar pelo menos 
quinze minutos diários para a re-
flexão, observar o céu, a nature-
za que tiver sobrado. Esquecer 
por instantes a deslealdade das 
disputas, as agruras urbanas, as 
decepções, os fracassos, o sen-
timento de impotência diante da 

violência. 
Proponho nestes quinze minutos 
fazer planos impossíveis, sonhar 
acordado. O poeta Mário Quinta-
na disse que a gente quando so-
nha, olha para dentro. Proponho 
cultivar esse olhar.  Proponho 
ainda que abracemos a quem 
amamos, brinquemos, façamos 
caretas para as crianças na rua, 
contemos piadas para uma roda 
de desconhecidos, relembremos 
os causos engraçados. 
Proponho tirar o pé do acelerador. 
Lembro de meu avô em nossas 
longas caminhadas pela Estrada 
Velha da Pavuna e dizia: Devagar 
também é pressa, o importante é 
chegar.

COLUNISTA
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Olá pessoal, eu sou a Laura da @luna.
gostosuras. Espero que vocês tenham 
gostado das receitas anteriores. Mas 
se você nem sabe do que estou falan-
do me siga no Instagram (@luna.gos-
tosuras), que lá deixei todas as outra 
delícias separada nos destaques pra 
vocês.  Hoje eu venho trazer para vo-
cês uma receita de pavê super fácil de 
fazer. Que tal fazer em uma data es-
pecial, hein? Então cola comigo que lá 
vem receita gostosa!

Nós siga no Instagram @luna.
gostosuras e conheça um pouco 
mais de nós. Te espero na 

próxima edição.

LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves

Ingredientes
Ingredientes do creme
400ml de leite (para o creme)
1 colher (sopa) de Maizena (amido de 
milho)
1 lata de leite condensado
1 gema
1 caixa de creme de leite (para o cre-
me)
1 colher (chá) de essência de baunilha
Ingredientes para montagem
2 pacotes de bolacha Maizena
1 xícara (chá) de leite (para umedecer 
as bolachas)
Ingredientes da cobertura
1 caixa de creme de leite (para o gana-
che)
200g de chocolate ao leite ou meio 
amargo

Modo de Preparo:
1. Numa panela adicione os 400ml 
leite, a Maizena (amido de milho), o lei-
te condensado, a gema, o creme de lei-
te e a essência de baunilha.
2. Misture e leve ao fogo médio, 
mexendo sem parar.
3. Mexa até engrossar e começar a 
soltar do fundo da panela.
4. Retire do fogo, transfira para 
uma tigela e aguarde esse creme es-

Pavê Fácil
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friar completamente e reserve-o.
5. Mergulhe as bolachas Maizena 
no leite, rapidamente para não enchar-
car.
6. Em seguida vá acomodan-
do numa forma ou travessa de vidro 
(20x20cm), deixando uma do lado da 
outra, formando uma camada.
7. Faça uma camada de creme por 
cima dessa bolachas.
8. Continue fazendo esse processo 
até terminar com o creme por cima de 
tudo.
9. Numa panela, despeje o creme 
de leite e leve ao fogo médio.
10. Quando começar a levantar fer-
vura, desligue o fogo imediatamente.
11. Adicione o chocolate ao leite ou 
meio amargo e mexa até derreter com-
pletamente e formar um ganache.
12. Despeje esse ganache por cima 
da última camada de creme e espalhe 
bem.
13.     Leve para a geladeira e deixe 
por 3 horas.
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E haja emoção. Para o primeiro traba-
lho infantil da escritora Rosana An-
dreia. Teixeira e Sousa para Crianças. 
O livro ficou incrível. Uma proposta 
especial para as crianças aprenderem 
sobre o primeiro romancista brasilei-
ro nascido em Cabo Frio. “Gratidão 
a Julio Emílio Braz, Rose Fernandes, 
Matheus Amorim,  a meu editor Cesar 
Mattos da Foco Letras. Aos meus fa-
miliares e amigos”, disse a escritora. 

É muito carinho envolvido. Um traba-
lho que contou com pesquisa, ade-
quação de vocabulário, a criação do 
menino Teixeira e Sousa. “Muito feliz, 
muito encantada. Quem quiser adqui-
rir o livro, o contato é no whatsapp 22 
997026986. Gratidão ao Universo. 
lançamento no dia 14 de agosto a par-
tir das 13 horas no Roma Café Garden 
Center. Avenida Teixeira e Souza 584, 
Cabo Frio.

Escritora Rosana Andréia 
lança primeiro livro 

infantil
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Revestimento para sala: 
Cerâmica X Porcelanato

Cerâmica
A cerâmica é uma das primeiras op-
ções de revestimento que passa pela 
cabeça de qualquer pessoa.

Ela é barata, resistente, durável e pode 
ser encontrada em uma grande varie-
dade de cores, tamanhos, formatos e 
texturas.

Outra vantagem da cerâmica é a faci-
lidade de limpeza e manutenção, além 
de que ela pode ser aplicada tanto no 
piso, quanto na parede.

No entanto, a cerâmica exige um pro-
fissional capacitado para instalação, 
isso sem contar a quebradeira, já que a 
sujeira faz parte desse tipo de revesti-
mento durante a reforma.

DECORAÇÃO

Porcelanato
O porcelanato é uma versão moderna 
e atualizada da cerâmica comum, sen-
do muito mais resistente e durável.

Uma das maiores vantagens do porce-
lanato atualmente é a sua versatilida-
de. Isso porque o material imita com 
perfeição diversas texturas, especial-
mente madeira e pedra.

O porcelanato amadeirado, por exem-
plo, além de ser mais barato do que a 
madeira natural, ainda tem a vantagem 
de não exigir manutenção.

Mas você vai precisar de mão de obra 
especializada para a instalação, ok?
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Alessandra Santos,
microempreendedora, é a 

entrevistada de Renato 
Fulgoni
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Alessandra Pereira dos Santos nasceu 
em Nova Iguaçu, RJ, em 17/01/1982. 
Filha de Raimunda Pereira dos San-
tos, renomada Costureira, e de José 
Martins dos Santos. Sua mãe é muito 
conhecida no ramo da costura e con-
fecção de vestidos de noiva no Rio de 
Janeiro. Em 2004, conheceu seu com-
panheiro Cristiano e a data do Casa-
mento já está marcada para dezembro 
de 2021.
Em 2012, Alessandra criou a “Nicolly 
Modas” e começou a trabalhar tam-
bém com costura. Sempre ao lado da 
sua mãe, herdou o dom da costura e 
tem muito orgulho de ter aprendido. 
Em janeiro de 2014, se mudou para São 
Pedro da Aldeia e atualmente mora em 
Iguaba Grande. A região dos lagos é o 
lugar que que me apaixonei. 
“Tinha dado um tempo com trabalho 
para me dedicar a criação da minha 
filha, e não estava exercendo trabalho 
de costura desde então”, disse Ales-
sandra Santos.
Em 2020 começou a pandemia no Bra-
sil. Pensando que poderia ser útil nes-
se momento tão difícil que o país atra-
vessava, Alessandra lembrou que tinha 
uma máquina de costura guardada no 
sótão da casa. Começou a produzir 
máscaras de proteção para vender. No 
começo foi difícil, mas logo conseguiu 
uma clientela que valorizava o meu tra-

balho. Foi aí que voltei a ser microem-
preendedora individual novamente. A 
Nicolly Modas voltava a existir.
Em 2020, infelizmente perdeu seu pai. 
Foi um momento muito difícil e doloro-
so. Iniciou-se nesse momento seguidas 
crises de ansiedade. Para superar tudo 
isso voltei a costurar minhas máscaras 
para ocupar minha mente. 
Iniciei a produção de máscaras perso-
nalizadas e fizeram muito sucesso. Per-
demos a conta de quantas máscaras 
produzimos. Também doamos muitas 
máscaras nesse período.
Conheceu Michele, mulher guerreira 
e batalhadora que se dedica a ajudar 
pessoas. Ela possui um lindo Brechó 
beneficente em São Pedro da Aldeia, o 
“Das Monas Brechó”. Doamos másca-
ras, roupas e alimentos nesse período 
da pandemia.
“Estamos nos aprimorando nesse ramo 
de personalizados. Começamos a fa-
bricar outros produtos também. Hoje 
vendemos produtos personalizados, 
como camisas, máscaras, bolsas, aven-
tais, body de bebê etc. E torcemos para 
que essa história de sucesso continue 
por muito tempo”, destacou Alessan-
dra Santos.
Basicamente esse é um resumo da mi-
nha história e da minha empresa “Ni-
colly Modas”. 

COSTURA AJUDA 
MICROEMPREENDEDORA A 

SUPERAR DIFICULDADES NA 
PANDEMIA
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Confira agora a entrevista de Alessandra Pereira dos 
Santos com o jornalista Renato Fulgoni:

Durante a Pandemia, em seus momentos de ansie-
dade, como a costura influenciou sua vida?

A costura me ajudou muito. Nesses momentos o mais impor-
tante é ocupar a cabeça.

A Pandemia nos revelou diversas fraquezas, mas 
conhecemos diversas histórias de superação, assim 
com a sua. O que você acha do serviço voluntário?

Eu acho importante ajudar. Muitas pessoas passando necessi-
dade do básico, precisamos ajudar mais.

Você demostrou ser uma pessoa bem determinada e 
isso é uma excelente qualidade para uma microem-
preendedora. Onde você buscou forças para retor-
nar com a empresa “Nicolly Modas”?

Eu busquei forças na necessidade de ocupar o meu tempo com 
aquilo que gosto de fazer, então  estamos hoje no mercado tra-
balhando para fazer cada vez um trabalho melhor!
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O que você espera para a economia do nosso País 
nesse pós-pandemia?

A expectativa é que o país volte a crescer economicamente. 
Com isso, as oportunidades de crescimento voltem a apare-
cer para todos nós que passamos esse momento difícil durante 
Pandemia. Gostaria de falar para as pessoas que estão come-
çando alguma coisa não dessistir. Continue assim como.eu fiz . 
Com 30 Reais que eu tinha, comprei tecidos e comecei a fazer 
as máscaras.  Eu não esperava um retorno tão grande, tanto 
no reconhecimento do meu trabalho, como financeiro. É o que 
sempre falo; siga sempre trabalhando e faça o seu melhor e 
será Reconhecido.

Na foto, Raimunda Pereira dos Santos, renomada Costureira
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CURSO DE CORRETOR 
DE PLANOS DE SAÚDE E 

BENEFÍCIOS EM SÃO 
PEDRO DA ALDEIA

A ANNETEC – Associação Nacional Para a Educação 
Profissional e Tecnológica, acaba de lançar o seu novo 
curso de CORRETOR DE PLANOS DE SAÚDE E BE-
NEFÍCIOS.

Inicialmente na Região dos Lagos, semipresencial (4 
horas presenciais e 12 horas online). 

Veja o conteúdo:

1) O mercado de planos de saúde;
2) A legislação de saúde suplementar, ANS, CDC;
3) O mercado de vendas, estrutura, concessionárias e 
corretoras, etc;
4) Pós-venda;
5) Venda online e digital;
6) Oportunidades para corretores de planos de saúde 
e benefícios; e
7) Muito mais!!
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Procon aldeense tem 
novo número de contato 

para ligações
A Prefeitura de São Pedro da Aldeia 
informa que o Procon tem um novo 
canal oficial para contato com a po-
pulação por meio de ligações tele-
fônicas. O número (22) 2627-6086, 
antes utilizado para o envio de men-
sagens via WhatsApp, agora tam-
bém receberá chamadas.  O objetivo 
da linha é oferecer mais comodidade 
ao cidadão, tornando o atendimento 
fácil e acessível, além de agilizar as 
fiscalizações com o recebimento de 

denúncias. Também é possível obter 
informações presencialmente na sede 
do órgão, localizada na Rua Hermóge-
nes Freire da Costa, nº 136, no Centro, 
atrás do Fórum. Cabe ao Procon acom-
panhar e fiscalizar as relações de con-
sumo no município, orientar o consu-
midor sobre seus direitos, desenvolver 
campanhas voltadas ao comércio local 
e aplicar as penalidades administrati-
vas correspondentes quando necessá-
rio, dentre outras atribuições.

CIDADE
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Secretaria de 
Estado de Turismo, 

TurisRio e Escola de 
Contas e Gestão do TCE-RJ 

promovem palestra sobre 
Orçamento Público

A Secretaria de Estado de Tu-
rismo do Rio de Janeiro, a Com-
panhia Estadual de Turismo do 
Rio e o Tribunal de Contas do 
Estado, por meio da Escola de 
Contas e Gestão, promoveram, 
nesta terça-feira (03/08), uma 
palestra sobre orçamento públi-
co. A aula, que teve a participa-
ção de cerca de 80 gestores mu-
nicipais do turismo fluminense, 
foi uma continuação do projeto 
“Jornada de Alinhamento Técni-
co do Turismo Fluminense”, que 
aconteceu no primeiro semestre 
de 2021. A diretora de Gestão e 
Desenvolvimento da Setur-RJ, 
Valéria Lima, e a assessora pe-
dagógica da Escola de Contas 
do TCE, Marcia Calçada, fizeram 
a mediação do evento. Durante 
a abertura, Valéria agradeceu a 
presença de todos e lembrou a 
importância do assunto.

– Espero que esse encontro de 
hoje auxilie a todos. Sabemos 
que há uma demanda grande, re-
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lacionada a orçamento, por par-
te de todos os municípios e por 
isso desejo que todos aproveitem 
ao máximo o conhecimento que 
será oferecido aqui.
A docente da Escola de Contas 
do TCE, Gecilda Esteves, que mi-
nistrou a aula, esclareceu dúvidas 
sobre os principais elementos do 
orçamento público e abordou di-
versos temas relacionados, como, 
por exemplo, a gestão municipal 
e o planejamento das atividades.

– Eu sei que todos que trabalham 
com turismo têm muita vonta-
de de fazer o negócio acontecer, 
porém é preciso entender como 
tudo funciona antes de começar. 
Planejamento e organização são 
dois itens que andam juntos, por 
isso é necessário que vocês de-
senvolvam bem esses conceitos. 
Vamos trabalhar juntos porque o 
que todos queremos é que, nos 
próximos quatro ou cinco anos, o 
turismo do Rio de Janeiro seja re-
ferência nacional e internacional.

Ao final da palestra os partici-
pantes puderam enviar pergun-
tas através do chat, que foram 
respondidas, como, por exemplo, 
relacionadas à conexão entre pla-
nejamento a orçamento, busca 
de estratégias para a integração 
institucional, e outras dificulda-
des encontradas pelos municí-
pios na prática da previsão e exe-
cução orçamentária. A “Jornada 
de Alinhamento Técnico do Tu-
rismo Fluminense” faz parte do 
Programa de Excelência em Ca-
pacitação para a Gestão do Turis-
mo Fluminense, objeto de parce-
ria firmada pelas instituições em 
2019.
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EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE 
CARNE BOVINA REGISTRAM 

FATURAMENTO DE US$ 1 BILHÃO 
EM JULHO

As exportações brasileiras de car-
ne bovina registraram incremento de 
16,4% no mês de julho em compara-
ção a junho, de acordo com os dados 
divulgados pela Secex e compilados 
pela Associação Brasileira das Indús-
trias Exportadoras de Carnes (Abiec). 
Ao todo, foram embarcadas 191.251 to-
neladas de carne bovina em julho ante 
164.332 toneladas em junho. Em recei-
ta, o aumento foi de 21,1%, passando de 
US$ 835,1 milhões para US$ 1 bilhão. 
Trata-se do melhor resultado mensal 
do ano. 

Na comparação com Julho de 2020, 
os embarques registraram desacelera-
ção de 1,4% no volume ante as 194 mil 
toneladas embarcadas no mesmo pe-
ríodo. Já o faturamento cresceu 29,9% 
em julho desse ano ante os US$ 778,3 
milhões registrados em julho de 2020, 
indicando um aumento do preço mé-
dio pago pela carne em vários merca-
dos. O preço médio total no período 
registrou alta de 31,8%. 

China
A China segue como principal destino 
da carne brasileira fechando o mês de 
Julho com um volume total de 91.144 

toneladas, crescimento de 11,2%. As re-
ceitas tiveram alta de 19,1% somaram 
US$ 525,5 milhões. Quando se observa 
o período de janeiro a julho de 2021, os 
embarques para a China já somam 490 
mil toneladas e receitas de US$ 2,493 
bilhões, crescimento de 8,6% e 13,8%, 
respectivamente, no comparativo com 
o mesmo período de 2020. 

Acumulado do ano 
De janeiro a julho de 2021 as exporta-
ções totais registraram incremento de 
8,5% no faturamento que fechou o pe-
ríodo em US$ 5 bilhões ante US$ 4,6 
bilhões registrado nos sete primeiros 
meses de 2020. Na comparação com 
o mesmo período do ano passado, o 
volume embarcado deixou de crescer 
3,3% com embarque de 1.065.676 to-
neladas.

Outros destinos 
No acumulado do ano, os embarques 
para os Estados Unidos cresceram 93%, 
passando de 27.512 toneladas para 
53.123 toneladas. Outros destinos que 
registraram aumento do volume foram 
Chile com 48.789 toneladas, Filipinas 
com 32.642 toneladas e Emirados Ára-
bes Unidos com 25.349 toneladas. 
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COLUNISTA

O AREAL HORIZONTE!

O Areal é perto do mar 
que sempre há de se encantar! 

 O areal tem horizonte 
que junto com o céu e nuvens 

vibram de brilhar! 
 O areal tem areia de 
 frente para o verde. 
  Tem casas por lá. 

Todo universo possui seus segre-
dos como sempre águas, areias, 

sal existirá.

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 34 
anos Natural de Salvador Bahia. 
Colunista na Revista online aldeia 
Magazine.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Vinicius Santa 
Rosa,

cantor e compositor, é o
entrevistado de Renato 

Fulgoni
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ENTREVISTA

Vinicius Santa Rosa é cantor e compo-
sitor, a 38 anos na estrada da música, 
interprete do que a de melhor na mú-
sica popular brasileira onde impõe de 
forma singular suas releituras pesando 
por sua identidade, passou pelo rock, 
enveredando para a MPB chegando 
a denominação de cantor romântico, 
como intitula o mercado fonográfico 
musica adulto-contemporânea, com 
seis trabalhos lançados entre CD’s au-
torais, e coletâneas, incluindo a parti-
cipação em um vinil compacto duplo 
pela extinta POLYGRAN, seu último 
trabalho em estúdio Foi o CD Vinicius 
Santa Rosa pela SONY MUSIC. Hoje 
com o projeto esperado para final de 
novembro com seu próprio selo SAM-
BANDOBAIÃO PRODUÇÕES, esta co-
letânea com composições inéditas, 
criador de temas para projetos histó-
ricos e curtas metragens, produziu re-
centemente a trilha sonora incidental e 
a canção principal do curta Documen-
tário Lembranças da Salina. 
Retornou a sua terra, depois de longo 
tempo viajando pelo país entre canto-
rias e estudos, formado em artes cê-
nicas pela então CAO (curso de artes 
das Laranjeiras), onde teve o privilégio 
de estudar com diversos dramaturgos 
de renome com Luis Antônio Martinez 
Correa, Fabio Junqueira entre outros. 

Autor do Hino dos 500 anos de histó-
ria de Cabo Frio, projeto que fomentou 
a possível chegada em primeiro plano 
ao Brasil de Américo Vespúcio, criador 
e produtor de diversos Jingles para 
empresas em todo o Brasil, podendo 
citar a Ita Casa Nova, Drogaria Nacio-
nal, auto viação Salineira, BoiBom, En-
gelus, Natural ervas entre outras Mar-
cas, hoje por conta da pandemia vem 
com projetos virtuais relacionados a 
cultura literatura e música como , “Um 
Barzinho em Casa com Vinicius Santa 
Rosa” 1ª, 2ª, 3ª e quarta edição, ”Canta 
Canta, Nossa Gente com Vinicius Santa 
Rosa” 1ª e 2ª edição e “Poemas Curtos 
com Vinicius Santa Rosa.   
Neto do Príncipe dos Poetas Paranaen-
ses o escritor Tasso da Silveira, criador 
e fundador do Movimento modernis-
ta no Brasil, neto também do músico 
e artista plástico Oswaldo Santa Rosa, 
mais conhecido como Valinho cabo-
-friense de origem.
Filho do Prof. Francisco Affonso Santa 
Rosa atual escritor, e Mestre em Lite-
ratura Brasileira lecionando também 
o grego e o latim, pois estudou para 
o sacerdócio obtendo conhecimentos 
em teologia e língua portuguesa assim 
como sua Mãe Maria Rachel Silveira 
Santa Rosa.

VINICIUS SANTA ROSA 
LANÇA EM NOVEMBRO 

SAMBANDOBAIÃO 
PRODUÇÕES
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ENTREVISTA

Você está há 38 anos na estrada da música, como 
você vê essa nova forma do mercado streaming?

Tudo tende a se modificar, o avanço tecnológico acontece com 
grande velocidade, acho que temos, nós artistas, que nos ade-
quar para o presente e mais ainda para futuro, que com certeza 
já chegou, hoje meu trabalho é totalmente streaming, mas com 
saudades do palco.  

Confira a entrevista de Vinicius Santa Rosa com o 
jornalista Renato Fulgoni:
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Autor do Hino dos 500 anos de história de Cabo Frio, 
você tem diversos trabalhos de grande importância 
na Região. Para você, qual importância da Cultura 
na formação da sociedade?

Devo dizer que a educação são os olhos da humanidade e a cul-
tura é a profundidade deste olhar, não a nação em crescimento 
sem estes dois muito bem alinhados.

O mercado global de música gravada cresceu 7,4% 
em 2020, o sexto ano consecutivo de crescimento, 
de acordo com a IFPI – Federação Internacional da 
Indústria Fonográfica. O que você espera para esse 
segundo semestre de 2021? 

O crescimento é fato e não vai parar, hoje os artistas têm a pos-
sibilidade de publicar fonogramas instantâneos, só depende da 
criação e produção, vai de artista para artista.
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ENTREVISTA

A música consola, cura e elevar nossos espíritos. 
Quero que você fale sobre a importância da música 
durante esse período de pandemia.

Eu não vivo sem música, é natural em minha família, e não só na 
pandemia, mas sim, acho uma terapia para qualquer um, a mú-
sica deveria estar em todos os cantos, claro que existem músi-
cas e músicas ou aquelas que são apenas denominadas, e tem 
a forma de apresentação, pois o silêncio as vezes é sonoro e 
preenche.

Você nasceu de uma família de artistas. Quais pes-
soas te influenciaram para você entrar no mundo da 
música e da literatura? 

Sou neto do poeta modernista Tasso da Silveira, príncipe dos 
poetas paranaenses, e também filho do professor Santa Rosa 
um grande cronista e acadêmico, neto também, do pianista Os-
waldo Santa Rosa, além de minha formação, pude ter o berço 
seleto de influência. 
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O Acará-Disco é um peixe de esca-
mas. Pode alcançar os 15 centímetros 
de comprimento. Apresenta  o corpo 
achatado e barbatanas longas, dando 
a forma de disco a seu corpo. Sua boca 
é protátil, com lábios bastante grossos. 
O macho da espécie é mais colorido 
que a fêmea. Suas cores podem variar 
entre o vermelho, o azul, o branco, o 
amarelo, ou ainda o verde ou o casta-
nho. Também apresentam estrias azu-
ladas pelo corpo, além de faixas trans-
versais. 

Alimentação
O Acará-Disco é um peixe omnívoro, 
alimentando-se de crustáceos de por-
te pequeno, outros peixes, insetos, fo-
lhas e frutos.

Reprodução
O Symphysodon aequifasciatus é uma 
espécie que não realiza migrações re-
produtivas.  A fêmea do Acará-Dis-

co desova mais de uma vez por ano, 
depositando os seus ovos (cerca de 
1.500), em folhas ou pedras, para evitar 
o ataque de predadores. O casal cuida 
da prole. 

Sua espécie é distribuída nos rios da 
Bacia Amazônica. O Symphysodon ae-
quifasciatus habita lagos, lagoas e rios 
com águas calmas, rasas e cristalinas.

PET

Acará-Disco
Por Renato Fulgoni
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DIA MUNDIAL DA 
AMAMENTAÇÃO

Coincidência ou não a Ester 
nasceu em um Dia Mundial da 
Amamentação dia 01 de Agosto. 
 
Foi com minha experiência na 
amamentação que pude per-
ceber que eu precisava apren-
der mais e me aprofundar nesse 
tema.

 
Não dizem que é diante das difi-
culdades que surgem as melho-
res ideias? 

Então! Foi a partir das inúmeras 
complicações durante o processo 
de amamentação que tive o inte-
resse em me especializar na Con-
sultoria em Amamentação e po-
der ajudar milhares de mães a não 
cometerem os mesmos erros e 
passarem por essa fase tão linda e 
gratificante mais tranquilamente. 
 
Hoje sou muito grata pela opor-
tunidade de trabalhar com tan-
tas famílias desde a gestação na 
orientação de como amamentar, 
o que não fazer que prejudique 
a amamentação e também com 
mamães e bebês depois do par-
to até o processo de desmame. 
 
Feliz dia mundial da ama-
mentação! E Feliz aniversá-
rio para minha princesa Ester. 

 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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Wilma Libardi, 
musicista,  é a 
entrevistada 
de Marcello 

Lyca no Palco 
do Groove
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ENTREVISTA

Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 

“Das famosas Rádios Cariocas ao Teatro, passando pela histórica apresentação 
no Teatro Municipal do Rio de Janeiro com direção de Mário Mascarenhas, em 
benefício à Cruz Vermelha Brasileira” 

Como foi o início da sua carreira? Havia alguma pes-
soa da família envolvida na música?

Meu pai adorava música e comprava muitos discos. Minha mãe 
tinha um piano em casa. Aos 6 anos comecei a tentar tocar e 
aos 7 anos passei a estudar com um ótimo professor que ia 
em casa, um pianista de 80 anos. Nessa época, era bem difícil 
conseguir um professor particular. Depois aprendi a tocar gaita, 
acordeon e bem mais tarde teclado e violino. 

A “VIAGEM COM WILMA LIBARDI” DO 
RIO DE JANEIRO A RIO DAS OSTRAS

Você teve experiências muito importantes na vida 
musical. Quais foram as principais?

Foram muitas experiências marcantes. Em 1951, procuravam 
nas escolas por uma menina que tocasse gaita junto com 3 me-
ninos. Fui a única que conseguiu tocar as músicas que eles que-
riam. Assim, tornei-me a Estrelinha Hering, representando as 
gaitas Hering em shows que aconteceram nas rádios Tamoio, 
Tupi e Mauá. Eu tinha 14 anos e fui vencedora no concurso da 
rádio, sendo eleita a Estrelinha da Gaita Hering por ser a melhor 
instrumentista adolescente. 
Em 1953 participei do campeonato carioca de acordeón na Rá-
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ENTREVISTA

Igreja em 
Rio das Ostras

dio Nacional. Ganhei o segundo lugar no concurso promovido pelo programa Cé-
sar de Alencar, no mesmo palco onde cantou Dalva de Oliveira. Toquei Glórias de 
Toureiro acompanhada pela orquestra regida pelo grandioso maestro Radamés 
Gnatalli.

Em 1954, Mário Mascarenhas, renomado no cenário musical, foi chamado para 
realizar a apresentação com 1000 acordeonistas tocando ao mesmo tempo num 
evento do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em benefício à Cruz Vermelha. Eu 
era professora assistente nas aulas da Academia Mascarenhas e fui convidada 
para tocar nessa histórica apresentação. O figurino era muito bonito, lembran-
do as roupas de bailarinas, com o comprimento até a canela. Era tanta gente na 
apresentação que tínhamos que ensaiar no quartel. Este evento me rendeu uma 
foto no livro do Método de Acordeón Mário Mascarenhas. Talvez esse tenha sido 
o acontecimento mais importante da minha trajetória. 
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Nessa época as mulheres casavam mais cedo e nor-
malmente se dedicavam à família. Deu pra conciliar 
a carreira e o casamento?

Casei aos 18 anos e meu marido pediu que eu parasse de to-
car profissionalmente para me dedicar à nova vida. Tive 4 fi-
lhos – Mara, Maurício, Márcia e Margareth) e passei a tocar em 
casa, mais para família. Isso era realmente comum nessa época. 
Poucas mulheres trabalhavam. Décadas depois, mudamos da 
capital do Rio de Janeiro para Rio das Ostras e com os filhos 
adultos, alguns casados, fui voltando a tocar. Participei do co-
ral Amadeus, com apresentações performáticas, misturando 
teatro e música, voltei a dar aulas de música, fui integrante de 
uma banda e não parei mais. Tornei-me musicista fixa da Igreja 
Nossa Sra. Da Conceição e toco lá até hoje. Em 2015 minha filha 
Margareth Libardi, atriz, jornalista e produtora cultural, fundou 
a Agência Cítara, especializada em músicos, e sou sua sócia. 
Em 2017, ela criou para mim o espetáculo musical ‘Viagem com 
Wilma Libardi’, que teve sua estreia no Teatro Popular de Rio 
das Ostras, através da Prefeitura. 

Show Viagem no 
Teatro de Rio das Ostras
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O show Viagem com Wilma Libardi foi seu primeiro 
espetáculo solo? Qual o repertório?  

Foi um presente para mim. Como musicista instrumentista, nor-
malmente eu tocava como convidada para integrar alguma ban-
da, grupo ou acompanhar cantor. Foi a primeira vez que tive um 
show em meu nome, em que o público vai comprar o ingresso 
para ver o meu trabalho no teatro. Minha filha Margareth Libar-
di, que assina o projeto, também participa como atriz. E temos 
como convidado o jovem pianista Eduardo Rodrigues, que foi 
meu aluno de música por vários anos. É um show muito bonito 
e emocionante. A gente encanta as pessoas, que vão recordan-
do de várias fases das suas vidas.  Toco músicas de várias épo-
cas, várias partes do Brasil e do mundo, e que eu toquei durante 
a carreira. É uma viagem pelo tempo, pelo mundo e pela minha 
trajetória. O repertório inclui valsas austríacas, tango, chorinho, 
bolero e muito mais. Maria Maria, Tico Tico no Fubá e Romaria 
fazem parte do show. Planejamos voltar aos palcos com ele. 

Show Viagem 
no Teatro de 

Rio das Ostras.
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Depois que começou a quarentena você continuou 
envolvida com a música?

A música e a minha vida se entrelaçam. Estou com 84 anos e 
continuo tocando, profissionalmente ou para família, fazendo 
lives e dando aulas. Em março de 2020, quando foi iniciada a 
quarentena no Brasil, devido à pandemia, passei a participar 
com entrevista e música no projeto Meu Mundo Live, da minha 
filha Margareth Libardi, com transmissão pelo Instagram. E no 
Dia Mundial da Música, 21 de junho 2021, participei com ela de 
uma live show no Make Music Day, evento mundial que foi cria-
do na França em 1982 com o objetivo de celebrar a data. Aos 
poucos estou voltando a dar aulas presenciais e quando possí-
vel minha filha planeja produzir novamente o show Viagem.

Qual a importância da música para sua vida?

A música é alegria, é salvação, é emoção, é vida. Em fases difí-
ceis da minha vida, a música foi grande apoio para eu ter equi-
líbrio emocional. Quando meu marido faleceu, quando perdi 
uma das minhas filhas num acidente de carro, a Mara, em 2003, 
e durante a pandemia. Além do apoio da família, que é bem 
grande, e dos amigos, a música foi importante para eu me man-
ter equilibrada, com força e saúde emocional para continuar a 
vida da melhor forma. A música é companheira. Não há solidão 
para quem toca um instrumento. Isso vale para todos. Se quer 
uma dica para ser mais feliz, coloque muita música na sua vida.

Sigam:
Facebook: Wilma Libardi
Instagram: @wilmalibardi
Contato WhatsApp da Agência Cítara: 
11 98291-9278

Sigam:
Facebook: Palco do Groove
Instagram: @palcodogroove
Youtube: Palco do Groove
#palcodogroove
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Turismo de São Pedro da 
Aldeia debate 

ordenamento de trilhas 
com Inea

A Secretaria Adjunta de Turismo de 
São Pedro da Aldeia deu início ao 
processo de ordenamento das trilhas 
ecológicas do município. Uma reunião 
realizada com representantes do Ins-
tituto Estadual do Ambiente (Inea) 
serviu para discutir os trâmites de si-
nalização dos trechos e do acesso aos 
conteúdos sobre a fauna e flora local. 
O encontro debateu, ainda, a inserção 
das rotas aldeenses nas redes de tri-
lhas de longo curso. 

A Secretaria Municipal de Turismo 
ressalta que o segmento possui forte 
apelo na retomada das atividades tu-
rísticas no pós-pandemia. O ordena-
mento inicia com a solicitação das au-
torizações necessárias com os órgãos 
responsáveis. A projeção é que a Área 
de Proteção Ambiental (APA) da Ser-
ra de Sapiatiba seja o primeiro local 
da cidade a receber a sinalização.

Visitada pelos adeptos às trilhas e ao 
mountain bike, a Serra de Sapiatiba 
reserva riquezas naturais ainda des-
conhecidas por grande parte da po-

pulação. A subida à unidade de pre-
servação oferece contato direto com a 
natureza, com observação de pássaros 
e demais animais, além de vista privile-
giada da Lagoa de Araruama. 

A secretária de Turismo, Andrea Tino-
co, acredita que o turismo de natureza 
oferece experiências ricas aos visitan-
tes e moradores. “Já estamos inves-
tindo na qualificação para o desenvol-
vimento do turismo rural e buscamos 
intensificar este produto, oferecendo 
uma experiência turística de excelên-
cia, com segurança, informações e me-
nor impacto ao meio ambiente. Nossa 
área rural já conta com empreendi-
mentos de qualidade, voltados para o 
turismo, mas ainda há que se ampliar 
este potencial”, explicou Andrea. 

Participaram da reunião o chefe do Par-
que Estadual da Costa do Sol (PECS), 
André Ricardo Augusto Correia, o bió-
logo técnico do PECS, Sérgio Ricardo, 
além do biólogo Flávio Gomes.

CIDADE

Encontro discutiu o processo de 
sinalização dos trechos e inserção 

do município em percursos de 
longo curso 
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CIDADE
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ARRAIAL DO CABO 
GINCANA PARALÍMPICA 

MOVIMENTA ASSISTIDOS DA 
APAE

REGIÃO

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por 
meio da Superintendência de Esporte, 
realizou, nesta sexta-feira (6), a  1ª gin-
cana paralímpica do Município, no Está-
dio Municipal Hermenegildo Barcelos. 
Participaram em torno de 30 assistidos 
pela Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae). Foram cinco mo-
dalidades. Atletismo, lançamento de 
pelota, salto a distância, futebol e vo-
leibol. Ao final da gincana todos saíram 

com uma medalha de participação. 
“Nosso objetivo é prioridade é aten-
der a população ofertando atividades 
esportivas em um dos nosso núcleos” 
disse o Superintendente de Esportes, 
Izaias Júnior. 
Presidente da Apae, Kellen dos Anjos, 
disse que os assistidos estavam para-
dos devido a pandemia, e que a inicia-
tiva é importante para os alunos. “Fun-
damental para os alunos”.
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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NETTO, CARTUNISTA CARIOCA PREMIADO EM DIVERSOS 
SALÕES DE HUMOR NO BRASIL E NO EXTERIOR E 

APAIXONADO POR SÃO PEDRO DA ALDEIA, AGORA É NOSSO 
CARTUNISTA. SEJA BEM VINDO!

COLUNISTA
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IGUABA GRANDE 
É CONTEMPLADA PELO 

PROGRAMA DE DESCONTOS 
DA CCR VIA LAGOS

O secretário de Planejamento e Ges-
tão de Projetos, Eronildes Bezerra, e a 
secretária de Turismo, Esporte e Lazer, 
Carla Valle, estiveram na última sexta-
-feira (6) em uma reunião com a CCR 
Via Lagos, na qual foi apresentado um 
projeto de desconto no pedágio a fim 
de reverter o custo da chegada na Re-
gião dos Lagos e revitalizar, pós pan-
demia, o turismo da região. O Progra-
ma Mais Descontos da CCR ViaLagos 
também oferece descontos em postos 
de combustíveis, hotéis, pousadas, res-
taurantes, passeios, entre outros. Bas-
ta apresentar o recibo do pedágio da 
CCR ViaLagos ou o extrato digital do 
pedágio automático na rede creden-
ciada. Os empreendimentos interes-
sados a participar podem enviar um 
email para: vialagos@grupoccr.com.

br apresentando nome completo do 
estabelecimento, endereço, qual des-
conto oferecido, foto do estabeleci-
mento e CNPJ ou saiba mais no site: 
https://www.maisdescontoscostado-
sol.com.br/

Além disso, também foi discutida a 
nova entrada da Via Lagos em Iguaba 
pela Estrada do Sal perto da futura 
Zona Especial de Negócios, que se-
gundo o secretário de Planejamento, 
Eronildes Bezerra, já está em anda-
mento. “Como a gente vai fazer a ZEN 
ali, vai trazer novas empresas para a 
Região e consequentemente a malha 
rodoviária aumentada” – ressalta Ero-
nildes Bezerra.

REGIÃO
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PERÍODO DE DEFESO 
NA LAGOA DE ARARUAMA 
TEVE INICÍO NESTE FIM DE 

SEMANA
O período anual de defeso já está em 
vigor desde o último domingo (1). Para 
dar início a esses três meses nos quais 
a pesca fica proibida na Lagoa de Ara-
ruama, autoridades de toda Região dos 
Lagos se reuniram em Iguaba Grande 
no sábado (31/07). O defeso tem como 
finalidade proteger espécies no perío-
do de reprodução e crescimento, ga-
rantindo assim a integridade dos esto-
ques pesqueiros e evitando a extinção 
de alguns exemplares. Portanto, entre 
os dias 1º de agosto e 31 de outubro a 
pesca fica proibida no maior complexo 
lagunar de água salgada do mundo.

De acordo com o secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e Pesca de Iguaba 
Grande, Vagnei Lessa, graças ao de-
feso, a produtividade até o momento 
que precede à fiscalização aumentou 
em cerca de 40% se comparada ao 
mesmo período no ano passado. “Esta-
mos tendo um 2021 atípico em termos 
de produção de peixe. Só no mês de 
fevereiro, por exemplo, nossos pesca-
dores contabilizaram 12 toneladas de 
perumbeba. Isso é fruto do trabalho 
dos municípios e do Consórcio Lagos 
São João durante todos esses anos” – 
explicou.

A fiscalização no período do defeso 
fica sob responsabilidade das Polícias 
Militar e Ambiental Marítimo Fluvial, 
além de receber apoio da Guarda Am-
biental. O secretário de Meio Ambiente, 
Vinícius Lavalle, explica que a partici-
pação da guarda é uma parceria entre 

os municípios ao redor laguna. “Nossa 
secretaria vai atuar no defeso fiscali-
zando não só o trecho que pertence 
ao nosso município, mas apoiando 
todas as cidades ao redor da laguna. 
Afinal, para que a ação dê certo, é ne-
cessária colaboração entre todos os 
municípios.” – ressalta o secretário.

Este já é o 9º defeso na Lagoa de Ara-
ruama, que em 2013 foi instituído pelo 
Governo Federal . Durante a pausa de 
90 dias os pescadores artesanais ca-
dastrados no INSS, amparados pela 
Lei Federal nº 10.779, recebem o Se-
guro Defeso no valor de um salário 
mínimo (R$ 1.045,00).
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Glória a Deus ou glória 
a deus? 

O homem desde o início busca um ser, 
ou objeto a quem ou ao que, depositar 
sua confiança, automaticamente este 
se torna seu alvo de adoração, a que 
entrega todo merecimento de glória. 
Tempos atrás, começaram as adora-
ções a deuses advindos da nature-
za, e então começamos a reproduzir 
imagens desses deuses, entregas de 
crianças, entre outras tantas formas 
possíveis e inimagináveis de ado-
ração a criaturas inventadas e cria-
das na imaginação do ser humano. 
Não tenho intenção de entrar no mé-
rito quanto ao que realmente esses 
deuses representam, porém, uma úni-
ca verdade que precisa ser exposta 
é: esses deuses não representam o 
Deus Salvador, nem tampouco pode 
tomar seu lugar de Senhor soberano. 
Com passar do tempo muitos foram os 
alvos de adoração, numa tentativa infe-
liz de retirar Deus de seu lugar principal 
que é o coração humano, pois do seu 
alto e sublime trono, ninguém O tira.  

Por Gabrielle A. Moreira 
Engenheira ambiental

Foquemos do que tem se tornado fre-
quente nos dias de hoje: impor ao Deus 
da Bíblia atributos e verdades inventa-
das muito distintas de quem Ele realmen-
te é e possui. E isso é perigoso demais, 
pois acabamos por adorar um deus in-
ventado por nosso coração enganoso. 
Em Romanos 1:23, Paulo diz: “E mu-
daram a glória do deus incorruptível 
em semelhança da imagem de homem 
corruptível”. Atualmente, o ser humano 
tem falado de um Jesus que se enqua-
dra em padrões pervertidos, um Deus 
que se mistura com desejos impuros e 
impulsos carnais. E por esse motivo no 
versículo 24, Paulo declara: “por isso 
também, Deus os entregou às concupis-
cências de seus corações, à imundícia, 
para desonrarem seus corpos entre si”. 
O conhecimento de quem Deus é 
de verdade, conhecer Sua santi-
dade, bondade, justiça, eternida-
de, infinitude, imutabilidade, oni-
presença, onipotência, soberania, 
onisciência, entre outros atributos, se 
fazem essenciais para adorar e dar 
glória àquele que é salvador e criado. 
O deus criado para não contradizer 
opiniões e achismos do homem, não 
condiz com o Senhor do Senhores. 
Porque Deus é um ser não criado, in-
dependente, que não necessita e não 
requer de opiniões de homens caí-
dos como somos. Ele simplesmente é. 
Depois de conhecê-lo e desejar que 
Suas verdades afetem coração e mente, 
aquilo que o homem crê como verdade, 
perde o sentido. Caso contrário, Paulo 
diz: “como eles não se importaram de 
ter conhecimento de Deus, assim Deus 
os entregou a um sentimento perverso, 
para fazerem coisas que não convém. 
Para não perecer, conheça-o.
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A INVEJA
COLUNISTA

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

Partindo da premissa que a inveja é 
vista na Bíblia como um sentimento re-
provável e que este sentimento vem de 
dentro do próprio homem e o contami-
na (Marcos 7:22, Romanos 1:29), inicio 
minha matéria desta quinzena.
Deus afirma que a inveja é pecado. 
Nos textos bíblicos todas as referên-
cias têm uma má conotação. Ela é um 
sentimento forte e mau, que a pessoa 
tem de querer possuir o que é dos ou-
tros ou ser o outro. É um sentimento 
egoísta por parte da pessoa. Também 
está ligada a cobiça, e faz parte dos 10 
mandamentos. 
Compartilho com vocês uma pequena 
história com adolescentes reais, mas 
com a privacidade de suas imagens 
através de pseudônimos. Relato com 
riqueza de detalhes e frases de diálo-
gos que não foram proferidas por um 
desconhecido, mas sim por alguém 
que julgava amar como uma verdadei-
ra amiga. Palavras jogadas ao vento, 
palavras feias, mas não só puramente 
feias, mas que conseguiram trazer mui-
ta dor.
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A Fubeca disse para os amigos da 
“squeeze”: 
“Como aquela menina é feia, podemos 
chamá-la de Miss Chernobil... Sabe que 
a mãe dela, (a ideia é não saber quem 
é mãe de quem -  mãe da Fubeca ou da 
“squeeze”) levou ração para eu comer 
no intervalo da aula, e sem saber que 
eu não apreciava aquela iguaria, aca-
bei jogando no lixo e achando muito 
engraçado aquilo? E o pior, foi que eu 
falei isto para os meus amigos, mas é 
mentira, porque eu comi!” 
E a squeeze muito decepcionada nada 
pôde fazer diante de tantos impropé-
rios dito pela grande e talvez melhor 
amiga Fubeca. O problema todo é que 
quando identificamos a verdade dian-
te dos fatos, pois ninguém sabia da 
existência do lanche, apenas as três – 
quem fez e levou, quem comeu e quem 
compartilhou da iguaria, não tem como 
ter dúvidas que todo o ocorrido foi de 
verdade.

E como diz Fernando Pessoa:

“Não só quem nos odeia ou nos inveja
Nos limita e oprime; quem nos ama

Não menos nos limita.
Que os deuses me concedam que, 

despido
De afetos, tenha a fria liberdade

Dos píncaros sem nada.
Quem quer pouco, tem tudo; quem 

quer nada
É livre; quem não tem, e não deseja,

Homem, é igual aos deuses.”

O que posso dizer com minha alma de 
poeta é que não diga mais a ninguém 
que ela ou ele é uma Pessoa Cher-
nobyl! O significado disso é muito pe-
sado: Pessoa tóxica, tão ruim que dá a 
impressão que emite radiação. Pessoa 
extremamente desagradável. Se ela ou 
ele não te faz bem, apenas vá embora. 
Siga em frente. Perceba que todos te-
mos nossa luz e precisamos dela para 
iluminar o mundo.

Sabemos que a inveja geralmente é 
endereçada àqueles que se destacam, 
que têm um espírito excelente, que são 
pessoas íntegras. E se você tem essas 
qualidades, não se assuste ao ser víti-
ma de inveja. Não se jogam pedras em 
árvores que não produzem frutos. Se 
alguém tem inveja de você é por que 
você possui algo valioso!
A inveja geralmente se manifesta atra-
vés de armações, mentiras e conluios. 
A inveja é uma força que influencia ne-
gativamente as pessoas. Muitas vezes 
as pessoas que estão sendo influen-
ciadas negativamente por invejosos  
podem ser totalmente inocentes no 
processo. O chamado “inocente útil”. É 
necessário vigiarmos para não sermos 
influenciados por pessoas invejosas. 
Para “usarem” o inocente útil, os inve-
josos geralmente os cercam com baju-
lações falsas. Muito cuidado para não 
sermos usados como inocentes úteis!
Descobri que crianças sentem inve-
ja… isto eu não sabia, e não tinha me 
dado conta de como este sentimento 
é primitivo. E aí, lá fui eu, sentar para 
conversar com minha mãe sobre a im-
portância de certos valores, como o de 
ficar e ser feliz com a alegria e felicida-
de dos outros, mesmo que a gente não 
tenha e queira o que o outro tem. 

CINCO ANTÍDOTOS 
CONTRA A INVEJA

Faz bem se alegrar com a felici-
dade dos outros

 

1: perceber a inveja
2: decidir romper padrões
3: ativar qualidades
4: CULTIVAR QUALIDADES
5: PRATICAR INTENCIONALMENTE

COLUNISTA
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RESENHA SÉRIE FLOWER OF 
EVIL/FLOR DO MAL

O que você faria se descobrisse que o 
seu marido não é quem diz ser? Pior, 
se descobrisse que ele é acusado de 
assassinato e não pode sentir emo-
ções? 
Pois é isso que acontece com a de-
tetive Cha em Flower of Evil. Ela é 
policial para tornar a situação mais 
chocante. 
Gente, pensa numa série top, de ação, 
suspense criminal e romance com al-
tas emoções? Eu não queria acabar. 
Motivos para assistir: 
• O casal tem muita química. Como 
eu os shippei! Eles se amam muito, a 
forma comoa história é narrada é bem 
legal. 
• Não foca só nos protagonistas. 
• Tem vários plot-twists, reviravoltas 
que não te deixam entediado nem 
com vontade de abandonar a série. 
• A filhinha do casal é muito fofa, sem 
brincadeira. 
 
Assista e depois me diz o que achou! 
Eu chorei litros no último episódio e 
acho que vou assistir de novo.

Comenta aqui no site Notícias de São 
Pedro da Aldeia. 

Filme disponível na Netflix.

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

COLUNISTA

POR NATHÁLIA DO AMARAL
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Para o efeito do registro de marcas, o 
seu pedido, ainda na fase protocolar 
precisa indicar a forma como se apre-
senta, onde podemos considerar as 
apresentações como sendo: nominati-
va, figurativa, mista, tridimensional.
Inicialmente, a marca de apresentação 
nominativa por exemplo, parte de uma 
construção verbal, palavra ou palavras, 
inclusive aquelas inventadas, podendo 
da mesma forma considerar as agluti-
nações combinadas de letras e algaris-
mos. Não há representações por ima-
gens nesta apresentação.
Diferentemente desta primeira é a mar-
ca de apresentação figurativa, também 
chamada de emblemática, pois que 
neste caso a sua imagem ou a figura é 
determinante para a sua compreensão. 
Assim, o Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial anota em seu manual 
no item 2.3 como exemplos: 1) o dese-
nho, imagem, figura e/ou símbolo; 2) 
qualquer forma fantasiosa ou figurativa 
de letra ou algarismo isoladamente, ou 
acompanhado por desenho, imagem, 
figura ou símbolo; 3) palavras compos-

NEGÓCIOS

tas por letras de alfabetos distintos da 
língua vernácula, tais como hebraico, 
cirílico, árabe etc; 4) Ideogramas, tais 
como o japonês e o chinês.
Vale o registro neste caso, no tocante 
a esta apresentação em seus dois últi-
mos exemplos, quer sejam o itens 3 e 
4, se considerará figurativo para efei-
tos de proteção legal, apenas a sua 
representação gráfica, sendo assim, o 
significado e sua representatividade 
não se insere neste tópico de proteção. 
A apresentação para a marca mista, ou 
composta, tem a premissa na combi-
nação dos dois elementos anteriores, 
ou seja, os nominativos e figurativos. 
Neste caso vale a informação para as 
marcas em que seus elementos no-
minativos tenham uma grafia que se 
apresente sob uma forma fantasiosa 
ou estilizada, o que daria ao elemento 
nominativo a capacidade figurativa.
Por fim e não mesmo importante, te-
mos as marca com a apresentação 
tridimensional, neste caso o seu sinal 
é constituído por uma forma plástica 
que individualiza aqueles produtos ou 
serviços. O manual de marcas do INPI 
cita exemplos muito legais e fáceis de 
serem percebidos para este tipo de 
apresentação como a forma da garra-
fa de coca cola de vidro, a garrafinha 
do Yakult ou ainda a caixa do choco-
late Toblerone. Perceba que todos es-

As marcas e as suas
apresentações para o 
pedido de registro 
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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

tes elementos citados possuem carac-
terísticas tridimensionais de fato, pois, 
mesmo sem ver ou ler a qualquer mar-
ca, apenas pelo seu formato torna-se 
possível identificar aquele produto ou 
serviço indicado.
Por derradeiro, quando um empreen-
dedor tem mais compreensão acerca 
do cenário de possibilidades existentes 

no universo das marcas e da sua pro-
teção, ele percebe as oportunidades 
existentes para diferenciar seu produto 
ou serviço de outros e facilitar a comu-
nicação com a sua clientela.
As marcas bem trabalhadas e protegi-
das alavancam todo e qualquer negó-
cio.
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Então um dos anciões me dis-
se:Não chores, pois o Leão da 
tribo de Judá, a raiz de Davi, 
venceu para abrir o livro e 
romper os sete selos (Ap 5:5) 
 
A história não é como um car-
rossel que gira enlouquecida-
mente sem alvo ou destino, nem 
é como nave lançada ao espa-
ço monitorada pelos homens.A 
história não está dando vol-
tas como pensavam os gregos 
nem está sujeita a um determi-

A soberania de Deus na 
história 

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU
COLUNISTA

nismo cego como pregavam os 
estóicos.A história tem um ti-
moneiro , Deus está assentado 
sobre um alto trono e tem as ré-
deas da história em suas mãos. 
     Embora o mal pareça triun-
far ,  embora os perversos , com 
insolência , desandam a boca 
para blasfemar contra Deus e 
perseguir o seu povo , embora 
as atrocidades e barbáries co-
metidas por homens ensandeci-
dos pareçam multiplicar, as guer-
ras se multiplicarem  os homens 
destruindo uns aos outros e a 
opressão aos pobres  seja uma 
realidade sombria, a história fe-
chará suas cortinas não com a 
vitória dos arrogantes ou preva-
lecimento dos perversos no juízo. 
     Em breve , Deus chamará os 
homens para uma prestação de 
contas . Todos terão de compa-
recer perante o tribunal de Deus . 
Naquele grande Dia , o bem triun-
fará sobre o mal , os justos triun-
farão sobre os ímpios, e a verda-
de prevalecerá sobre a mentira 
. Naquele grande Dia do juízo , 
os ímpios serão dispersos como 
palha e sofrerão uma derrota fi-
nal irreversível.O futuro não é o 
cenário do triunfo do mal, mas 
o palco da vitória retumbante e 
triunfal de Cristo e da sua igreja. 
Que Deus nos abençoe!
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CIDADE

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?
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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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C O L U N I S TA

COLUNISTA

Juventude Aldeense
 com Wagner Muniz

FAKE NEWS, 
SOCIEDADE E 
PUNIBILIDADE
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A Lei do Marco Civil da Internet 
(2014) e a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), instituída em 2018 
proporcionou mais segurança aos ci-
dadãos nas relações portadas no âm-
bito das relações digitais, na internet 
e no uso de aparelhos eletrônicos. É 
bem comum ouvirmos diversos ca-
sos de crimes praticados na internet, 
por conseguinte, é evidente também 
o acrescimento de crimes contra a 
honra propagados no meio digital, a 
partir deste tópico, podemos desta-
car a nova era no qual recepcionou 
as notícias falsas, principalmente, em 
períodos eleitorais. Mas, afinal, você 
sabe realmente o que significa a pa-
lavra “Fake News” e a sua origem? 
 
“Fake News”. Essa foi a palavra do 
ano de 2017, eleita pelo dicionário 
britânico Collins (um dos mais im-
portantes e respeitados do mundo). 
Segundo os organizadores do dicio-
nário, o uso do termo “fake news” 
cresceu 365% apenas no último ano, 
resultado do tanto de mentiras dis-
seminadas pelas mídias sociais e 
veículos de comunicação. Em tra-
dução literal, a expressão significa 
“notícia falsa”, ela se refere a repor-
tagens mentirosas criadas com ex-
clusiva intenção de prejudicar uma 
determinada pessoa ou instituição. 
Geralmente, essas pseudonotícias 
são espalhadas via redes sociais e 
as pessoas compartilham sem ao 
menos a prudência de ler, averi-
guar o fato narrado ou checar se a 
informação realmente é procede. 
 
Ainda que tenha ganhado destaque 
no ano de 2017, o hábito de criar 
notícias falsas e sensacionalistas 
é um fato antigo. Muitas das pes-
soas – e mesmo veículos de comu-
nicação consolidados – costumam 
atacar aqueles que os contrariam, 
apenas com o objetivo de vender, 
desmerecer, desonrar, despresti-

COLUNISTA

giar, detrair, detratar ou obter vei-
culação de massa de seu conteúdo. 
 
Logo, os atos resultam em prejuízos 
incontáveis às suas vítimas, muitas 
das vezes, causando danos irrepará-
veis, tanto nas pessoas físicas quan-
to jurídicas, as quais se quer têm ga-
rantido o direito postulado na Carta 
Magna; o direito de defesa sobre os 
fatos falsamente imputados e divul-
gados. O tribunal da internet não 
perdoa. Ainda que, sem uma úni-
ca prova de que tal fato seja veros-
símil, na realidade o que se quer é 
caluniar, depreciar, abocanhar, de-
sacreditar e deslustrar terceiros sem 
ao menos importar-se com as res-
pectivas consequências resultantes. 
 
Há notícias que aparentam ser a coisa 
mais absurda ou improvável do mun-
do, mesmo assim, há quem pouco se 
importa e acaba passando adiante 
e, é a partir deste dever de cuida-
do que decorrem problemas ainda 
maiores. Problemas estes que, como 
presenciamos quotidianamente nos 
noticiários; vidas sendo ceifadas 
por conta de notícias falsas veicula-
das principalmente em rede social. 
Um adendo, quando o fato tenden-
cioso noticiado envolve alguém de 
quem não gostamos ou é um fato de 
que não aprovamos e, por conta de 
inobservância partilhamos, somos 
responsabilizados nas esferas cível 
e penal por aquele conteúdo propa-
gado. Numa analogia, parafraseando 
um trecho extraído de O Pequeno 
Príncipe – da primeira tradução para 
o português feita por Dom Marcos 
Barbosa – (Antoine de Saint-Exu-
péry): “Tu te tornas eternamente 
responsável por aquilo que cativas”. 
 
Na esfera jurídica, quando abarca-
mos os crimes praticados por meio 
do uso da internet ou das novas 
tecnologias de informação, deve-
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mos tomar muito cautela, porque 
tal fato pode estar tipificado em lei 
e possivelmente tornar-se objeto de 
apreciação tanto para o Direito Civil 
quanto para o Direito Penal. Lem-
brando que, o indivíduo que divul-
ga uma notícia falsa sobre alguém 
comete o crime de difamação, con-
forme estabelecido no art. 139, do 
Código Penal: “Difamar alguém, im-
putando-lhe fato ofensivo à sua re-
putação: Pena – detenção, de três 
meses a um ano, e multa”. O diploma 
processual supramencionado traz 
em seu artigo 143 que dispõe sobre 
a Retratação e isenção de pena nos 
crimes de calúnia e difamação: “O 
querelado que, antes da sentença, se 
retrata cabalmente da calúnia ou da 
difamação, fica isento de pena”, em 
seu parágrafo único acrescenta: “Nos 
casos em que o querelado tenha pra-
ticado a calúnia ou a difamação uti-
lizando-se de meios de comunica-
ção, a retratação dar-se-á, se assim 
desejar o ofendido, pelos mesmos 
meios em que se praticou a ofensa”.  
 
Em seu Manual de Direito Penal 
(2020), o professor Guilherme de 
Souza Nucci difere os crimes de ca-
lúnia (p. 936) e difamação (p. 939): 
“Caluniar é fazer uma acusação falsa, 
tirando a credibilidade de uma pes-
soa no seio social. Possui, pois, um 
significado particularmente ligado à 
difamação. Cremos que o conceito 
tornou-se eminentemente jurídico, 
porque o Código Penal exige que a 
acusação falsa realizada diga respei-
to a um fato concreto definido como 
crime. Portanto, a redação feita no 
art. 138 foi propositadamente repe-
titiva (fala duas vezes em “atribuir”: 
caluniar significa atribuir e imputar 
também significa atribuir).” (...) “Di-
famar significa desacreditar publica-
mente uma pessoa, maculando-lhe 
a reputação. Nesse caso, mais uma 
vez, o tipo penal foi propositada-

COLUNISTA

mente repetitivo. Difamar já signifi-
ca imputar algo desairoso a outrem, 
embora a descrição abstrata feita 
pelo legislador tenha deixado cla-
ro que, no contexto do crime do art. 
139, não se trata de qualquer fato in-
conveniente ou negativo, mas sim de 
fato ofensivo à sua reputação. Com 
isso, excluiu os fatos definidos como 
crime – que ficaram para o tipo pe-
nal da calúnia – bem como afastou 
qualquer vinculação à falsidade ou 
veracidade dos mesmos. Assim, di-
famar uma pessoa implica divulgar 
fatos infamantes à sua honra objeti-
va, sejam eles verdadeiros ou falsos”. 
 
Acerca do crime de injúria, Guilherme 
Nucci (2020, p. 942) destaca: “Inju-
riar significa ofender ou insultar (vul-
garmente, xingar). No caso presente, 
isso não basta. É preciso que a ofensa 
atinja a dignidade (respeitabilidade 
ou amor próprio) ou o decoro (corre-
ção moral ou compostura) de alguém. 
Portanto, é um insulto que macula a 
honra subjetiva, arranhando o con-
ceito que a vítima faz de si mesma”. 
 
Por conseguinte, outra questão que 
devemos analisar é a escassez de lei-
tura crítica, interpretação e informa-
ção do cidadão, podemos perceber 
claramente que a leitura, o conheci-
mento e a interpretação são impres-
cindíveis para uma sociedade evo-
luir. Agora, vejamos que, a questão 
de cidadania deve ser temática de 
maior atenção. Talvez, o problema 
não seja somente as notícias falsas, 
que diariamente são compartilhadas 
em mídias sociais, possa ser que o 
problema seja o próprio sujeito, que 
ao invés de ler e buscar averiguar tal 
fato prefere partilhá-lo, sem ao me-
nos a ciência de sua veracidade e 
coerência.
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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.
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 ZAFER RA (São Pedro da Aldeia)
Comercial e industrial

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

SÃO AS ESCOLHAS QUE IRÃO DETERMINAR UM 
FINAL FELIZ OU NÃO PARA O CASAL.

95

Aldeia 
                      Magazine



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, como mencionei no pri-
meiro artigo que fiz para esta revista, 
sou acadêmica da Academia de Letras 
e Artes de Cabo Frio - ALACAF. Ocupo 
a cadeira nº 8 e meu patrono é o gran-
de poeta Vinícius de Moraes, apelida-
do carinhosamente de “O poetinha”. 
Falarei um pouco sobre este grande 
artista e explicarei o porquê da esco-
lha de seu nome como meu patrono. 
Vinícius de Moraes (1913-1980) foi um 
grande poeta e compositor da música 
popular brasileira. Suas composições 
retratavam a brasilidade com sua di-
versidade de raças e credos, além do 
amor, sentimento predominante em 
seus poemas. Vinícius era carioca e seu 
nome figura entre os criadores da bos-
sa nova, ritmo que surgiu no final da 
década de 50 como uma reedição do 
samba. Além de músico, escritor, poe-
ta, jornalista, foi também dramaturgo 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”
COLUNISTA

e diplomata. Aos 26 anos de carrei-
ra diplomática, foi expulso do servi-
ço diplomático pelo governo militar. 
A principal razão pela qual escolhi Vi-
nícius de Moraes para ser o meu pa-
trono na academia foi a maneira in-
tensa e belíssima como ele retratava 
o amor em seus poemas. Quando es-
crevi alguns dos meus primeiros ver-
sos, inspirei-me nesse toque de in-
tensidade que ele adicionava a seus 
textos. Além disso, Vinicius de Moraes 
marcou a minha infância, tempo em 
que eu ouvia muito suas músicas e 
me divertia com suas canções infantis, 
como os LPs da série “A Arca de Noé”. 
Compartilho com vocês duas de suas 
belíssimas composições. Há muitas 
e muitas, é até difícil selecionar esta 
ou aquela como a mais bonita. Para 
mim, todas têm sua beleza, deven-
do cada uma ser apreciada e senti-
da em toda sua intensidade poética:   
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SONETO DO AMOR TOTAL 
 

Amo-te tanto, meu amor… não cante 
O humano coração com mais verdade… 

Amo-te como amigo e como amante 
Numa sempre diversa realidade 

 
Amo-te afim, de um calmo amor prestante, 

E te amo além, presente na saudade. 
Amo-te, enfim, com grande liberdade 

Dentro da eternidade e a cada instante. 
 

Amo-te como um bicho, simplesmente, 
De um amor sem mistério e sem virtude 
Com um desejo maciço e permanente. 

 
E de te amar assim muito e amiúde, 

É que um dia em teu corpo de repente 
Hei de morrer de amar mais do que pude. 

 
Vinícius de Moraes 

 
PELA LUZ DOS OLHOS TEUS 

 
Quando a luz dos olhos meus 

E a luz dos olhos teus 
Resolvem se encontrar 

Ai que bom que isso é meu Deus 
Que frio que me dá o encontro desse olhar 

Mas se a luz dos olhos teus 
Resiste aos olhos meus só p’ra me provocar 
Meu amor, juro por Deus me sinto incendiar 

Meu amor, juro por Deus 
Que a luz dos olhos meus já não pode esperar 

Quero a luz dos olhos meus 
Na luz dos olhos teus sem mais lará-lará 

Pela luz dos olhos teus 
Eu acho meu amor que só se pode achar 

Que a luz dos olhos meus precisa se casar. 
 

Vinícius de Moraes
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Em notícias recentes 
soubemos que há um 
projeto de aumentar o 

fundo eleitoral, que já era o 
maior do mundo (cerca de 
2.000.000.000), para singelos 
quase 6.000.000.000 de reais. 
Sim, estamos falando de seis 
bilhões! O presidente disse que 
nada pode fazer, visto que a lei 
existe desde 2017, há não ser 
“vetar” os abusos. Vetar entre 
aspas mesmo, porque a decisão 
final ficará com os parlamentares, 
ou seja, com os próprios 
beneficiários! Talvez quando 
você, meu caro leitor, estiver se 
detendo nesse texto, o fato já 
tenha sido consumado. Eu sei 

Ilton Santos

FUNDO ELEITORAL
COLUNISTA

que outros países também usam 
desse expediente (lembrando que 
o segundo no ranking, o México, 
gasta quatro vezes menos que 
o Brasil, o primeiríssimo lugar), 
mas na verdade, não consigo 
compreender bem o fato do 
cidadão ter que literalmente 
bancar os gastos que um sujeito 
vai ter pra convencê-lo a votar 
nele. É como pedir dinheiro a 
alguém para comprar-lhe um 
presente, não faz muito sentido 
pra mim. O fundo eleitoral, ou 
Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC), foi criado 
porque foi proibido o uso de 
dinheiro privado nas campanhas 
eleitorais alegando que os 
empresários investidores iram 
reivindicar vantagens depois. 
Só que essa prática ainda existe 
reforçada do uso absurdo do 
dinheiro público para o mesmo 
fim. E essa foi então a graaande  
solução que nossos queridos 
políticos encontraram para 
continuar na mamata, ou melhor, 
aumentar a mamata! Imaginem se 
esses caras usassem suas mentes 
criativas e brilhantes em pró do 
desenvolvimento do país?
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EDUCAÇÃO

A Secretaria de Educação promoveu 
uma manhã diferente para os servido-
res da pasta nesta segunda-feira (9). 
Foi realizada uma comemoração pelo 
dia dos pais, celebrado no segundo 
domingo do mês de agosto. O evento 
contou com café da manhã, apresen-
tações musicais e homenagens que 
proporcionaram momentos de emo-
ção a todos os presentes. A iniciativa 
foi destinada aos pais que atuam na 
sede da secretaria.

Em um ambiente decorado com fotos 
dos servidores com seus filhos, a sub-
secretária de Educação, Kátia Santana 
Moreno, abriu o encontro com pala-
vras de reflexão. No decorrer da ce-
lebração foi realizada a leitura do tex-
to “Parece Que Foi Ontem”, em que 
etapas da vida foram revisitadas até a 
chegada da paternidade. O secretário 
de Educação, professor Elias Valadão 

da Mota, falou sobre o desejo antigo 
de promover acolhimento aos funcio-
nários em datas comemorativas. “Há 
20 anos trabalho no município e jamais 
vi essa data sendo festejada. Sempre 
desejei trazer significado a esse mo-
mento que é tão importante e merece 
ser lembrado por todos. Assim como 
Dia da Mulher, Dia das Mães e demais 
datas, o Dia dos Pais também é im-
portante. Essa é a nossa forma de de-
monstrar carinho a todos aqui”, disse o 
professor Elias Valadão da Mota.  

Um pai, em especial, recebeu home-
nagem em forma de canção. O diretor 
da coordenação de transportes da Se-
cretaria de Educação, Allan Rodrigues 
dos Santos, representou os demais pais 
presentes ao receber a sua filha, Rays-
sa Gastanes dos Santos, que cantou a 
música “Amigo de Todas as Horas”.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CELEBRA 
DIA DOS PAIS COM HOMENAGEM
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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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Como cliente, já recebeu uma 
mensagem ou ligação referente 
á alguma compra que realizou ou 
serviço que contratou? 

Como empreendedor,  como 
avalia a satisfação do cliente?

Conhece e utiliza o pós venda?

Pós venda é a parte do atendimento 
ao cliente que reúne as estratégias 
pensadas para melhorar a 
experiência após a compra de 
um produto ou contratação 
de um serviço. O objetivo é 
manter um relacionamento 
duradouro com os clientes, 
sempre correspondendo às suas 
expectativas e necessidades.

Sabe a importância do pós 
venda?
Conquistar um novo cliente 
custa de 5 a 25 vezes mais 
caro que fidelizá-los. Além de 
aumentar o faturamento da 
empresa significativamente, 
gera experiência positiva para o 
cliente, aumenta a credibilidade e 
mantém o relacionamento entre 
marca e cliente. 

Uma pesquisa realizada pela 
Revista Pequenas Empresas, 
Grandes Negócios diz que 69% 
de 1.350 pessoas entrevistadas, 
de todas as classes sociais e 
em cinco diferentes capitais do 
Brasil, afirmam que preferem 
muito mais um atendimento de 

Você avalia a satisfação 
do cliente?

CIDADE

qualidade ao preço do serviço 
ou produto.

Muitos confundem bom 
atendimento só com simpatia, 
mas vai além. Atender bem é ouvir 
e entender  a necessidade do 
cliente atenciosamente, cumprir 
com o prometido, ter empatia, 
rapidez, e logística eficiente, 
são fatores determinantes na 
aquisição de um produto ou na 
contratação de um serviço.

O pós venda deve ser utilizado 
por toda e qualquer empresa, 
porém, quanto menor o porte, 
maior deve ser a preocupação 
em relação a satisfação porque 
nem sempre dispõe de recursos 
para investir no marketing ou 
tem um setor específico.

Como aplicar o pós venda?
• Invista em treinamento 
para a equipe. Crie um padrão 
de atendimento para minimizar 
erros.

• Acompanhe e analise, para 
tomar decisões precisas.

• Informe seus clientes sobre 
lançamentos e promoções. 
A comunicação constante é 
necessária para que o cliente se 
sinta importante.

• Ofereça um atendimento 
ágil eliminando burocracias 
desnecessárias.
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE

• Mensure a satisfação do 
cliente com o produto adquirido, 
com o atendimento e o ambiente 
da loja, mas não faça mais 

que três perguntas para que a 
avaliação não se torne cansativa.
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Nesse artigo, vou falar de lugar lindo e que sempre passei 
e nunca havia parado para conhecer. A Paróquia Nossa 
Senhora da Lapa em Silva Jardim. Local bem especial e que 
nos passa bastante energias positivas. Eu recarreguei as 
baterias da minha alma.

História da Paróquia
A paróquia de Nossa Senhora da Lapa, cuja igreja matriz 
está situada no Centro de Silva Jardim, foi criada por 
Provisão episcopal de 9 de outubro de 1801. Originou-se 
de uma pequena capela dedicada a Sant´Ana, que D. Maria 
Rodrigues, viúva de Manuel da Silva Azevedo, fez edificar 
em sua Fazenda.us filhos e esposa. É um verdadeiro paraíso 
de águas mornas e cristalina. O núcleo populacional da atual 
cidade de Silva Jardim se desenvolveu em torno desta capela. 
A região era uma grande fazenda que pertencia a D. Maria 
Rodrigues, viúva de Manuel da Silva Azevedo, que doou a 
capela e seu entorno para a criação da paróquia de Nossa 
Senhora da Lapa de Capivary, a pedido da população local, 
em virtude da distância que os separava da freguesia de 
Sacra Família de Ipuca, então transferida para Barra de São 
João, podendo a viagem durar até dois dias. Em outubro de 
1801 foi criada a Igreja Matriz, e em 1817 o povoado elevado 
a Freguesia de Nossa Senhora da Lapa do Capivari.

A Matriz, cuja construção se iniciou logo depois da criação 
da Paróquia, foi em 1929 totalmente destruída, quando 
começaram o trabalho de construção de uma nova, que é 
a atual, somente concluída em 1943. É um templo de ótima 
estrutura, alicerce reforçado, paredes laterais de 80 cm de 
largura e material de ótima qualidade.

Em 1952, a Paróquia foi entregue aos Franciscanos 
conventuais que, juntamente com a de São Vicente de Paula 
e a de Araruama, a regeram mediante contrato entre a cúria 
Diocesana e a Província de Siracuso, nos Estados Unidos até 
1997, e daí volta a pertencer a cúria Diocesana.

PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DA LAPA 
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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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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.

Muitos dizem: Pai herói!

É o primeiro pensamento quando 
pensamos nessa pequena palavra 
de três letras.

Pensamos em proteção, pensamos 
em salvação, pensamos em 
heroísmo!

Mas eu quero pensar mais!

Quero pensar no início, do que 
significa o nosso Pai.

Pai todo mundo tem: uns 
presentes, uns ausentes, uns 
inconsequentes...

Alguns só emprestaram suas 
sementes.

Outros se dedicaram na nossa 
criação.

Ele é o início de tudo, 

É a semente que deu fruto 

E duvidar disso está fora de 
questão.

VIVER,
PENSAR, 
POETIZAR.

COLUNISTA

PAI

 Luciana
 Mendonça
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Pois Pai é um criador, um 
semeador de vidas! 

A origem, o antecessor do seu Eu 
em seu sucessor.

Passado e presente se confundem 
no ser.

Edificador da vida, raiz do meu 
viver.

Voltando a definição:

Pai deve significar proteção, amor 
incondicional,

Pois só quem não tem um sabe,

a falta que faz esse amor sem 
igual.

Ser Pai ainda é uma opção.

Mesmo que seja para ser aquele 
amigo companheiro, ou  fortificar 

COLUNISTA

o seu elo como um laço.

Pois um bom pai consegue botar 
o mundo inteiro, no carinho de 
um largo abraço. 
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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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SILVILENE GOMES

NASCEU NO DIA 18 DE MAIO DE 
1972, É CARIOCA. FORMOU-SE 

EM LETRAS (USU-RJ) E COMUNI-
CAÇÃO SOCIAL COM HABILITA-
ÇÃO EM JORNALISMO (FACHA-

RJ), ATUALMENTE MORA EM 
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ E 
ACREDITA QUE O MUNDO TEM 
JEITO COM MUITA POESIA. É 
TAURINA, APRECIADORA DE 

ARTES, MÃE DE ELOISE GOMES 
E DEIXA CLARO QUE SUA 

PREFERÊNCIA É ESCREVER COM 
LÁPIS OU CANETA E LER LIVROS 

EM PAPEL.

De repente surge uma grande 
necessidade de se ter empatia.

Mas o que significa esta palavra tão 
usada ultimamente? 

Poderíamos de imediato explicar 
que é a faculdade de compreender 
emocionalmente um objeto, como 
um quadro, por exemplo. Também 
afirmar que é a capacidade de 
projetar a personalidade de alguém 
num objeto, de forma que este pareça 
como que impregnado dela; ou ainda, 
a capacidade de se identificar com 
outra pessoa, de sentir o que ela sente, 
de querer o que ela quer, de aprender 
o modo como ela aprende etc. 

Na Psicologia a empatia traduz um 
processo de identificação em que o 
indivíduo se coloca no lugar do outro e, 
com base em suas próprias suposições 
ou impressões, tenta compreender o 
comportamento do outro. 

Podemos também, acrescentar o 
significado que esta palavra assume no 
trato das pessoas dentro do cotidiano, 
na sua vida particular.

Diante do exposto acima, queridos 
leitores, chamo a atenção de vocês para 
esta acepção específica da palavra 
pois nunca foi tão vital a necessidade 
de pensar no outro e de sentir as dores 
do outro. Neste viés de pensamento 
seguimos guiados por Sócrates desde 
o lema “Conhece-te a ti mesmo”, pela 
busca do autoconhecimento e da 
realidade da qual fazemos parte, na 
necessidade de entender como agir 
para que nos tornemos realmente 
“humanos humanizados.”

Sugiro a suspensão da busca em 
demasia pelo elemento material 
externo e voltarmos mais e melhor 
para o mundo espiritual com e como 
sujeitos conscientes das coisas, onde 
talvez possamos ressuscitar a Fênix de 
uma nova interioridade de vida e de 

COLUNISTA

“NO MUNDO DA EMPATIA
ANDANDO COM SAPATOS 

ALHEIOS”
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uma nova espiritualidade, com penhor 
de um grande e longínquo futuro para 
o Homem – porque só o Espírito é 
imortal. E quero já de antemão traduzir 
este “Espírito” como consciência.

Assim como no tempo de Sócrates, 
devemos procurar também na vida 
atual, nas vivências e convivências, 
debater as dúvidas humanas, os 
problemas, as angústias e dificuldades, 
as decepções ora com pessoas, ora 
com acontecimentos que esta  nos 
traz, com a clara urgência de renovar o 
real sentido de dignidade e, portanto, 
recuperar seus valores como pessoa 
e do que poderíamos classificar de 
uma sociedade justa, participativa 
e solidária, na possibilidade que 
se construa um caminho com mais 
satisfação. Muitas teorias filosóficas 
nascem das inquietações pela 
necessidade de conhecer o sujeito 
para depois entender onde ele vive e 
como vive. 

Qual seu mundo na vida? Quais 
suas circunstâncias? Quais suas 
necessidades? Quais suas esperanças? 

A estas questões é necessário 
aplicar mais algumas, na busca 
de entendimento de qual sentido 
do humano e se possível ser ele 
solidário: o que podemos saber de 
nós mesmos? O que é necessário 
fazer para nos tornarmos finalmente 
“humanos humanizados”? Como, 
afinal, praticarmos uma empatia e uma 
solidariedade efetivamente afetiva e 
com mais sensibilidade para o outro? 

Entendemos que, para nos tornarmos 
e nos entendermos enquanto humanos 
precisamos praticar atos humanos 
que nos direcionem a um sentido 
de nós mesmos, na relação com os 
outros e do mundo do qual vivemos 
e devemos participar. Na busca de 
respostas, temos diante de nós a 
realidade e sabemos que nos tempos 
atuais estamos inúmeras vezes diante 
de questões arbitrárias, questões 
burocráticas e pragmáticas, com 
muito relativismo moral e ausência 
de práticas necessárias para um bem-
viver.Não se trata apenas de um campo 
semântico que dá o que pensar: a 
empatia, a solidariedade, como a 
simpatia e a compaixão, decidem 

a respeito de nossa humanidade ou 
desumanidade. E não só em relação à 
comunidade humana, mas, em tempos 
de estremecimento ecológico, em 
relação ao mundo que nos nutre e 
abriga.

Estamos diante deste mundo 
interligado por conexões via satélite 
e fibra ótica. Mas não obstante é 
necessária a conexão humana, aquela 
entrelaçada por teias de amor, respeito 
e benevolência. 

Seres humanos, o que aconteceu com 
a gente?

A empatia, sozinha, pode não resolver 
nossos problemas. Mas andar com os 
sapatos alheios, se colocar no lugar do 
outro, buscar o diálogo, tudo isso pode 
reforçar aquilo que a emergência, a 
ameaça e a falta de cuidado com 
os outros tenta eliminar: a nossa 
humanidade.

A compreensão da empatia e a 
compaixão da sensibilidade, arcando 
com a dor, ao invés de ameaça de 
destruição, tornam os ombros mais 
largos e a energia mais concentrada 
e inspirada. Não porque “morbo est 
commune gaudium”, isto é, doença 
significa alegria comum, mas porque 
a compaixão eleva a temperatura, 
encarrega-se de outro e se torna dor 
de parto e regeneração: salva o mundo. 
Assim nasce um novo sujeito.

A questão é e continuará sendo, após 
a apresentação desta coletânea: 
Como desenvolver nossa sensibilidade 
para o outro? O desafio de hoje é 
encontrar processos de afirmação da 
própria vida e da vida dos outros. A 
esperança reside na aquisição de uma 
capacidade de saber cuidar, pois nota-
se que o problema maior não está na 
sobrevivência do ser humano, nem de 
como trataremos das novas tecnologias 
ou até das expectativas frente a uma 
inteligência artificial, por exemplo, mas 
sim no relacionamento humano, e para 
muitos na difícil tarefa de aprender a 
ser gente de verdade.

COLUNISTA
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 Os glóbulos vermelhos (Hemácias) 
fem a função de transportar e 
fornecer oxigênio a todas as 
células do organismos através da 
hemoglobina (proteína que contém 
Ferro e que está presente nas 
hemácias,  permitindo o transporte 
de oxigênio através do sangue). 
Quando existem  alterações 
de hemoglobina  na corrente 
sanguínea, significa redução 
de oxigênio adequado nas 
células,  podendo causar, cansaço 
inexplicável, dispneia,  tontura, 
falta de ar, falta de concentração.  
Ao contrário do que muitos 
pensam a Anemia pode ser 
apresentada por diversas causas, 
vejamos algumas das principais: 
- Anemia Ferropriva,  o Ferro é  
o componente essencial para a 
produção dos Glóbulos vermelhos 

ANEMIA  

NUTRI SHEILA CUNHA

e quando os níveis encontram-se 
baixo no organismo,  surge a Anemia 
Ferropriva,  os sintomas são falta 
de concentração,  queda de cabelo, 
unhas quebradiças, cansaço.... 
- ANEMIA HEOMLÍTICA , o ciclo de 
vida útil das Hemácias,  são de 120 
dias produzido pela Medula óssea,  
quando o organismo destrói parte 
das Hemácias antes dos 120 dias, a 
Medula óssea não consegue repor a 
produção,  ocorrendo uma redução 
de Hemácias na corrente sanguínea,  
causando quadro de Anemia. Existem 
2 tipos de Anemia Hemolífica: 
 - Hereditária muito conhecida como 
ANEMIA FALCIFORME, que é um 
defeito genético,  onde as Hemácias 
tem formato de Foice ou Meia Lua; 
- Adquirido,  causado por doenças 
autoimune,  reações de transfusão 
de sangue,  medicamentos,  
incompatibilidade materno-fetal. 
Tratamento: Alimentar,  
medicamentos,  transfusões de 
sangue (quando necessário) e 
acompanhamento médico constante.  
- ANEMIA APLÁSTICA,  causada 
quando se tem um dano das 
células tronco da Medula Óssea,  
que são causada quando somos 
expostos à Pesticidas,  radioterapia, 
quimioterapia,  doença autoimune 
como Lúpus ou Artrite-reumatoide.  
- ANEMIA PERNICIOSA,  quando o 
fator intrínseco (proteína responsável 
pela absorção da VITAMINA B12 
no organismo), é reduzido no 
organismo automaticamente temos a 
diminuição da absorção da VITAMINA 
B12, que também está presente na 
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formação dos Glóbulos vermelhos 
(HEMÁCIAS), causando quadro de 
Anemia  por VITAMINA B12 e/ou 
VITAMINA B9 (ÁCIDO FÓLICO). Os 
sintomas além dos apresentados 
pela Anemia Ferropriva, também 
pode apresentar PELE AMARELADA, 
ALTERAÇÕES NA MARCHA, 
DEMÊNCIA,  PERDA DE MEMÓRIA 
TEMPORÁRIA. As causas podem ser: 
Dieta inadequada, cirurgia,  infecções,  
Doença de Crown,  Doença Celíaca.  
   Alimentos  para prevenir Anemia 
e garantir a sua saúde no dia a dia: 
Carnes Vermelhas , Vísceras,  Aves,  
Peixes,  Ovos , Feijões,  Beterraba, 

Verduras Verdes Escuras, Grãos 
Integrais,  Frutas Oleaginosas, sempre 
aliadas a alimentos ricos em VITAMINA 
C (LARANJA, TANGERINA,  ACEROLA 
, GOIABA, MODANGO ), essa junção 
de Ferro + VITAMINA  C AUXILIA 
NA VELOCIDADE DE ABSORÇÃO 
DO MICRONUTRIENTE FERRO. 
É lembre-se sempre que suspeitar 
do quadro de ANEMIA procure um 
profissional especializado da saúde 
para obter seu diagnóstico e fazer o 
tratamento adequado para o tipo de 
Anemia apresentada.
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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

128

Aldeia 
                      Magazine



Porquê algumas pessoas sen-
tem as articulações rígidas ao 

acordar? 
 

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

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

artrite. 
 

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

qualidade de vida. 
 

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

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

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

 
É possível reduzir a rigidez se tor-

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

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

 
Rigidez x Pilates 

 
O Pilates aparece com movimentos 

que amenizam, evitam e até eliminam 
as dores articulares. 

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

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

nação enquanto realiza o exercício. 
 

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

dez ao corpo. 
 

E você, já se alongou hoje?
 

Informações 
(22) 99891-3384
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Vimos no artigo “Em busca do mundo 
real” algumas maneiras de suavizar a 
pintura usando os efeitos “Esfumado” 
e “Veladuras”. Neste artigo veremos 
outras técnicas que uso com certa 
regularidade em minhas telas. 

A origem

Claude Monet, Rouen Cathedral (Efeito 
luz do Sol), 1894

O pintor francês Claude Monet (1840-
1926) foi muito importante no movimento 
impressionista. A denominação 
“impressionismo” teve origem na obra 
“Impressão, nascer do sol“, de sua 
autoria. Mas nosso foco está noutras 
obras do mesmo autor, a famosa série 
“Rouen Cathedral“, onde ele pintou a 
mesma catedral sob diversas condições 
climáticas, para estudar as cores e 
suas variações. Para conseguir o efeito 
rústico e ambientação, o artista usou 
o efeito de ESFREGAÇO (“Sfregazzo” 
em Italiano, ou “scumbling” nos EUA). 
Alguns autores atribuem ao pintor 

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

ESFREGAÇO E ESBATIMENTO
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renascentista Ticiano Vecellio (1473-
1576) a invenção desta técnica, que 
também foi usada mais tarde pelo 
pintor romântico inglês William Turner 
(1775 a 1851), citado em nosso artigo 
“O mundo mágico das cores“.  

Claude Monet, Rouen Cathedral 
(Efeito luz do Sol), 1894 

ESFREGAÇO

(“Sfregazzo” ou “scumbling“)

É o efeito que se consegue ao pintar, 
com pouca tinta no pincel, sobre outra 
camada pintada anteriormente. Caso 
ao pegar a tinta na paleta haja algum 
excesso, limpar o pincel com um 
pano antes de aplicar. Ao contrário 
da veladura, que deve ser executada 
sobre superfície seca, o esfregaço 
pode ser empregado em superfície 
úmida, tomando o devido cuidado 
para que as tintas não se misturem. As 
pinceladas, que pode ser conduzindo 
o pincel ou tocando somente com a 
ponta, devem ser aplicadas de modo 

COLUNISTA

que tinta não cubra totalmente a 
camada inferior, produzindo efeito 
semelhante ao uso de espátulas. 
Devem ser irregulares, para que não 
fiquem parecendo carimbadas.

Quando usar o esfregaço?

1) Para adicionar textura à superfície.

2) Para criar uma sensação de 
atmosfera e profundidade.

3) No fundo de telas para que não 
fiquem monótonos.

4) Para criar realces sobre um fundo 
escuro.

5) Para fazer pequenos ajustes nas 
formas e cores de objetos.

6) Para suavizar a transição de uma cor 
para a próxima.

OBSERVAÇÃO: Efeitos semelhantes 
podem ser alcançados com outras 
técnicas, como Veladuras, ou 
combinadas com esta. 

Na minha obra “CARCARÁ“, utilizei 
esta técnica para colocar a textura de 
areira branca da restinga sobre parte 
da vegetação que pintei ao fundo. 
Também usei o “esfregaço” para a 
textura do pescoço da ave, das penas 
das asas e para quebrar a monotonia 
do fundo. Depois de aplicadas as 
pinceladas, utilizei outra técnica 
chamada “esbatimento“, para suavizar 
os detalhes e “espalhar” a areia entre 
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as gramíneas, conforme pode ser 
observado na obra finalizada, abaixo 
publicada. 

ESBATIMENTO
Esbater é o efeito de suavizar, como 
consta em qualquer dicionário. Esse 
recurso é muito usado em desenho 
para representar sombras, projetando-

as sobre outros objetos da composição. 
A sombra sempre é mais intensa perto 
do objeto gerador e vai suavizando 
conforme mais distante. Na pintura, 
consiste em suavizar uma pincelada 
definida, espalhando os pigmentos da 
tinta nas áreas adjacentes, com o uso 
de pincel macio, limpo e seco. Pode ser 
combinado com o efeito ESFREGAÇO.

CARCARÁ – ACRÍLICA SOBRE TELA – 30 X 50 (PAULO JORGE)
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Casa com 4 dormitórios 
à venda, 206 m² por R$ 

350.000- Cond. Fechado - 
Fluminense - São Pedro da 

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

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

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

ACEITA FINANCIAMENTO BAN-
CÁRIO

Fale com nosso corretor Vander-
lei Gomes Alves

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

98179-8325
(22) 2621-6946   

REMAX

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

para te atender!
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REMAX

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

para te atender!
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Possui uma área de 358,66 km² e sua população, conforme estimativas 
do IBGE de 2020, é de apróximadamente 106.049 habitantes. É um 
dos principais centros históricos e culturais, cuja história se entrelaça 
com o enredo nacional e também do Estado do Rio de Janeiro. Abriga 
monumentos de grande importância como a Casa da Flor, a qual 
recebeu o Prêmio Culturas Populares pela Secretaria da Identidade e da 
Diversidade Cultural/ Ministério da Cultura em 2007, e igrejas construídas 
pelos padres na fundação da aldeia, como a Igreja Matriz de São Pedro. 
Neste município, encontra-se a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, 
única de seu tipo no país, sede da Força Aeronaval da Marinha do Brasil, 
exercendo uma importantíssimo papel na defesa nacional. A Base de 
São Pedro abriga o Museu da Aviação Naval, único do seu gênero em 
todo o Brasil.

São Pedro 
da Aldeia
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A Câmara Municipal de São 
Pedro da Aldeia realizou, na 
sessão ordinária desta terça-feira 
(10), eleição para mesa diretora 
da Casa no biênio 2023/2024. 
A votação reconduziu, por 
unanimidade, Denilson 
Guimarães (SDD) para o cargo de 
presidente, ficando com a vice-
presidência o vereador Franklin da 
Escolinha (CIDADANIA), primeira 
secretaria com o vereador Jean 
Pierre (PODEMOS) e segunda 
secretaria com a vereadora 
Mislene de André (SDD). 
 
O presidente reeleito agradeceu 
o apoio de seus pares e renovou 
o compromisso de exercer seu 
mandato em prol do município 
e sua população. “Vamos dar 
continuidade ao trabalho que 
vem sendo realizado, visando 
o bom funcionamento desta 
Casa e visando o benefício de 
toda a coletividade” afirmou. 
 
A vereadora Mislene, eleita para 
a segunda secretaria, votou 
por videoconferência, após 
aprovação do procedimento 
por unanimidade por parte de 
seus colegas. A parlamentar 
encontra-se em isolamento, após 
ter testado positivo para a Covid 
19.

Câmara aldeense elege 
mesa diretora para o 

biênio 2023/2024

DENILSON GUIMARÃES (SDD) 
SERÁ RECONDUZIDO À 

PRESIDÊNCIA POR 
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

CIDADE
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CIDADE

@MRCREDSPA A #MRCRED TRABALHA COM UMA LINHA DE 
CRÉDITO ESPECIAL PARA VOCÊ QUE É SERVIDOR PÚBLICO OU 

MILITAR  
 

POR ISSO TRAZEMOS TAXAS TÃO PEQUENAS QUE NÃO VÃO 
PESAR NO SEU BOLSO. TUDO ISSO COM A LIBERAÇÃO RÁPIDA E 

DIRETO NA SUA CONTA!

(22) 99785-1564
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