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Os cachorros mais calmos facilitam
o convívio dos pets com as crianças
e até com outros bichinhos em casa.
Sendo assim, vamos falr de uma raça
que costuma ser um doce de tranquilidade.

A docilidade do Pug está nos seus olhinhos expressivos e grandes, o que deixa os humanos mais apaixonados por
esse amigo de quatro patas. O seu
temperamento costuma ser estável,
calmo e de bom humor.

Sabe aquele pet que acompanha você
pela casa, quer ficar no seu colo e até
deita ao seu lado? O Pug é assim. Ele é
bastante amoroso e brincalhão. A raça
é extremamente amigável e ideal para
lares com crianças de todas as idades
e outros animais.

Com o seu comportamento manso, ele
se torna uma ótima companhia para
momentos de relaxamento do seu tutor, como ler um livro ou assistir televisão. O Pug é tranquilo também com
a presença das visitas. Eles não costumam ficar agitados ou ariscos com
pessoas desconhecidas.

8

Com informações do petz.com.br

O Pug é assim

Aldeia

Magazine

9

CIDADE

Aldeia

Magazine

Rede NOVO TEMPO
Posto de Combustível

Rod. Amaral Peixoto Km 102 - Praia Linda, São Pedro da Aldeia
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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 posto puma), E você também pode tirar todas suas dúvidas através
do WhatsApp

: (22) 99776-1828
11

Aldeia

Magazine

SÃO PEDRO DA ALDEIA VACINA
CONTRA A COVID-19 MORADORES
ENTRE 23 E 22 ANOS A PARTIR DE
SEGUNDA-FEIRA (30)

SAÚDE

Excepcionalmente na terça-feira (31), não haverá
campanha no São Pedro Esporte Clube (SPEC);
vacinação ocorre normalmente nos demais pontos. O município de São Pedro da Aldeia vacina
moradores entre 23 e 22 anos ou mais a partir
da segunda-feira (30). A imunização segue de
forma decrescente ao longo da semana (confira
o cronograma abaixo). Cidadãos inseridos anteriormente na campanha continuam sendo imunizados. A cidade mantém os quatro pontos de
aplicação das doses para todos os grupos. A vacinação ocorre das 8h ao meio-dia, de segunda
a sexta-feira. A gestão municipal ressalta que,
excepcionalmente na terça-feira (31), não haverá
campanha no São Pedro Esporte Clube (SPEC).
Aqueles que já se imunizaram com a primeira
dose (D1) da vacina e estiverem dentro do prazo
para tomar a segunda dose (D2), devem procurar
um dos pontos de atendimento. O prazo para a
D2 da Coronavac é de 14 a 28 dias após o recebimento da D1. Já o da Oxford/AstraZeneca e o da
Pfizer é a partir de 90 dias após o recebimento
da primeira. Lembrando que apenas a D2 é essencial garante a proteção mais eficaz contra o
coronavírus.
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Informações ASCOM/PMSPA
Fotos: ASCOM/PMSPA

Público-alvo:

22 anos ou mais.

– Moradores entre 23 e 22 anos
Pontos de Vacinação:
ou mais;
– Pais, responsáveis e cuidadores
de crianças ou adolescentes com
São Pedro Esporte Clube – SPEC
deficiência física e intelectual;
– exceto na terça-feira (31)
– Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos Local: Avenida São Pedro, n° 125,
Centro, em frente à Praça do Caque residem no município;
nhão.
– Gestantes, puérperas e lactantes;
ESF do bairro Porto do Carro
– Profissionais da Educação;
Local: Estrada do Alecrim, n° 388.
– Moradores que possuem comorbidades;
Escola Municipal Professora Miriam Alves Guimarães
– Profissionais de saúde;
– Trabalhadores portuários, aero- Local: às margens da RJ-140, no
bairro Fluminense.
viários e aquaviários.
Cronograma:
Segunda-feira (30/8): moradores Escola Municipal Manoel Moraes
da Silva
de 23 anos ou mais;
Terça-feira (31/8): moradores de Local: Rua Silva Jardim, bairro
Campo Redondo.
23 anos ou mais;
Quarta-feira (1/9): moradores de
22 anos ou mais;
Quinta-feira (2/9): moradores de
22 anos ou mais;
Sexta-feira (3/9): moradores de
13
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AÇÕES DE SANEAMENTO
CHEGAM A SETE BAIRROS
DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
NESTA SEMANA
Dando continuidade ao plano de recuperação das ruas do município, a Secretaria
de Serviços Públicos executou ações de
saneamento básico em sete bairros de
São Pedro da Aldeia nesta semana. Dentre
as intervenções realizadas pela pasta está
o desassoreamento de bueiros e redes de
escoamento, substituição de manilhas,
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caixas de passagem e instalação de novas
redes nas vias. Também foram produzidas,
na fábrica municipal, 130 manilhas. As peças serão instaladas em breve nas ruas da
cidade. O desassoreamento é feito com
o apoio de um caminhão vac-all. Os procedimentos têm como objetivo facilitar o
escoamento de águas pluviais nos bairros,
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evitando alagamentos. Ao longo da semana, a equipe de saneamento atuou nos
bairros São João, Baleia, Cruz, Fluminense,
Campo Redondo, Alecrim e Flexeira, onde
uma nova rede está sendo instalada.
Também foram efetuados, durante o período, reparos em 234 pontos de iluminação em doze bairros. As revisões na iluminação pública da cidade incluem a troca
de lâmpadas, substituição de reatores, cúpulas, braços de luz e a instalação de novas luminárias completas.
Já as operações de patrolamento chegaram a vias e ruas dos bairros São Mateus,
Balneário, Boa Vista, Boqueirão, Porto da
aldeia, Jardim Primavera, Praia Linda e Rua
do Fogo. Serviços como limpeza urbana,
manutenção de praças e jardins, retirada

de entulhos dos bairros, recolhimento de
galhos e inservíveis fazem parte da rotina da secretaria. O secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, ressaltou
que a pasta está atenta às necessidades
dos aldeenses. “Nossas equipes trabalham
todos os dias para propiciar qualidade de
vida aos moradores da nossa cidade e isso
inclui os bairros mais afastados, é claro.
Sabemos da importância de boas estradas
para viabilizar o escoamento da produção
da nossa área rural, por exemplo”, disse.
As ações realizadas pela pasta obedecem
ao cronograma de serviços baseado nas
necessidades de cada local. Os serviços
de nivelamento, assim como de desassoreamento e saneamento, dependem, ainda, da estabilidade climática para serem
executados.
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CABO FRIO
PROJETO HUMOR DE
QUINTA É LANÇADO EM
CABO FRIO

“Humor de Quinta” é o nome do projeto que será lançado nesta quinta-feira,
19, no Blu Gastro
Beach. O show de comédia stand-up,
que acontecerá todas as quintas-feiras, terá como
primeira atração o humorista Duca
Pantaleão. O artista interpreta o personagem Dardinho, do
quadro “Malandros de Niterói”, do programa “A Praça é Nossa”, da emissora
SBT. Duca também já foi vencedor do
concurso “Show de Humor”, do programa “Domingão do
Faustão, da TV Globo.

O evento que abre a temporada do
bom humor em Cabo Frio, contará
com a participação de
Pul Barreyo e do mágico Zambone. Os
ingressos podem ser adquiridos no local.
Já na última, quinta-feira de agosto,
dia 26, Rafael Carvalho comandará o
show e para abrir o
mês de setembro, Hélio de La Penha
será a atração.
Evento acontece no Blu astro Beach,
no Costa Azul Iate Clube, nesta quinta-feira (19).
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Covid-19: Medidas de prevenção
à doença continuam em vigor
em São Pedro da Aldeia
São Pedro da Aldeia mantém a
bandeira amarela e reforça que
moradores devem ficar atentos
ao prazo da segunda dose da vacina
O Decreto nº 156 continua em vigor no município de São Pedro
da Aldeia nesta sexta-feira (27).
A cidade segue em bandeira
amarela e a Secretaria de Saúde
alerta que o avanço da imunização tem sido fundamental para o
controle epidemiológico. Os moradores que já receberam a primeira dose (D1) da vacina devem
permanecer atentos aos prazos
para a aplicação da segunda dose
(D2). A prefeitura destaca que a

17

população deve manter os cuidados como o uso de máscaras, a
correta higienização das mãos e
o distanciamento social, mesmo
quem já foi imunizado. Confira
abaixo as medidas de prevenção.
A Secretaria de Saúde destaca
que, mesmo com a variante do
vírus em circulação na região, os
números da doença continuam
em estabilidade no município.
O governo trabalha para garantir o equilíbrio epidemiológico e
fomentar a economia na cidade,
garantindo à população o direito
de ir e vir, assim como o direito
ao trabalho.

Com informações da ASCOM/PMSPA Texto: Larissa Siqueira
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ECONOMIA
Nova ferramenta do
Sebrae para a Sala do
Empreendedor é
apresentada à Prefeitura
de São Pedro da Aldeia
A Secretaria de Fazenda de São Pedro da
Aldeia recebeu representantes do Sebrae
nesta terça-feira (24). Na ocasião foram
apresentadas propostas à prefeitura como
a implementação do Sistema de Atendimento e de Relacionamento do Sebrae
(SAS) na Sala do Empreendedor do município. Além da ferramenta subsidiada pelo
Sebrae, também foi abordada a adoção de
uma nova programação visual que seguirá
o padrão nacional em conformidade com
a identidade da gestão municipal. Segundo o secretário municipal de Fazenda, Renaldo Martins, além do fortalecimento da
parceria com a prefeitura, a iniciativa irá
facilitar a criação de políticas públicas di-

recionadas às necessidades locais.
“É uma parceria que dura há anos e é muito gratificante poder fortalecer esse vínculo com o Sebrae. Com a nova ferramenta
que foi apresentada, será possível ter um
gerenciamento das demandas que recebemos na Sala do Empreendedor. Será possível fazer comparações, saber quantas
empresas foram abertas no último mês, de
que setor, e identificar as principais necessidades de cada empreendimento. Com
base nesses indicadores, será possível
propor políticas públicas para fomentar os
empreendimentos locais”, apontou Renaldo Martins.
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SAS Parceiro
Com a nova ferramenta, será possível planejar ações estratégicas de políticas públicas com base em relatórios de dados dos
atendimentos contabilizados. Por meio de
registros dos atendimentos realizados na
Sala do Empreendedor, a gestão pública
também terá acesso a dados para atividades de prospecção e relacionamento com
os empresários locais. Foram apresentadas as ferramentas do Sistema de Atendimento e de Relacionamento do Sebrae
(SAS Parceiro) com direcionamento para
uso dos profissionais municipais.
Os dados inseridos no sistema são confidenciais, e estarão disponíveis para acesso
apenas das equipes qualificadas da prefeitura e do Sebrae. A iniciativa segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais (LGPD).
A coordenadora regional do Sebrae, Ana
Cláudia Melo Vieira, destacou que o sistema SAS Parceiro será repassado sem
custos ao município. Será realizado, ainda, um treinamento da equipe municipal
para o uso da ferramenta. “O subsídio da
ferramenta é feito 100% pelo Sebrae. Com

CIDADE

o sistema, o município vai poder cadastrar todas as empresas atendidas na Sala
do Empreendedor e posteriormente ter
acesso a essas informações em forma de
relatórios. Também será possível apresentar conteúdos que atendam às empresas
locais, como e-books gratuitos. Em complemento, o Sebrae disponibiliza também
uma nova programação visual para a Sala
do Empreendedor, aprovada pela prefeitura, também totalmente subsidiada pelo
Sebrae”, declarou.
Ainda de acordo com os representantes
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), a parceria
com a Sala do Empreendedor tem como
objetivo estimular e capacitar os empresários para a formalização de seus negócios.
Com isso, aumentando a longevidade dos
novos empreendimentos.
Também participaram da reunião o subsecretário de Fazenda, Gustavo Amoêdo;
a delegada da Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro, Ivonete Santos; A chefe
do Dtrim, Mariana Cunha; o assessor especial Ronny Cardoso; o representante da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rafael Zeca, e o analista e gestor de
projetos do Sebrae, Ronald da Silva Silveira.
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EDUCAÇÃO
PARCERIA ENTRE IFRJ E PREFEITURA DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA ABRE
INSCRIÇÕES PARA CURSOS
DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
estejam em situação de vulnerabilidade
social e econômica, criando novas
possibilidades de emprego ou de
negócio próprio. As vagas, geridas
pelo campus Arraial do Cabo, são
distribuídas entre os municípios
aldeense e cabista.
Uma parceria firmada entre a Prefeitura
de São Pedro da Aldeia e o Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
disponibilizará 130 vagas em cursos
gratuitos on-line de qualificação
profissional, voltados para o público
feminino. As vagas serão oferecidas
por meio do Programa Qualificar para
Transformar Mulheres Fluminenses,
com prazo de inscrições entre os dias
23 e 25 de agosto. As vagas estão
divididas nos cursos de Fotografia,
Mídias Sociais, Gestão Financeira,
Empreendedorismo
e
Economia
Solidária, com duração prevista de um
mês e carga horária mínima de 20 horas.
Podem realizar a inscrição mulheres
maiores de 18 anos que tenham o
Ensino Fundamental concluído e, no
máximo, o Ensino Médio completo. O
edital também destina oportunidades
a Pessoas com Deficiências (PCD) e
Negros ou Indígenas (NI).
O objetivo é qualificar mulheres que

A previsão é que as aulas tenham
início no dia 6 de setembro. Por
serem desenvolvidas na modalidade
de Educação à Distância (EAD), a
estudante deverá ter equipamentos
para acesso à aula, como computador
ou notebook, celular e rede de internet
disponível.
A Secretaria Municipal de Agricultura
prestará auxílio a quem encontrar
dificuldades para efetuar a inscrição.
O atendimento será das 9h às 16h30,
na sede da pasta, localizada na
Rodovia Amaral Peixoto, KM 107 –
bairro Balneário. É preciso ter em
mãos os documentos de identidade,
CPF, comprovante de escolaridade,
comprovante de residência e registro
no CadÚnico, caso possuir.
O programa é desenvolvido pela
Secretaria Nacional de Políticas para
Mulheres do Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH), por meio da Pró-Reitoria de
Extensão (PROEX) do IFRJ.
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Sejam todos muito bem-vindos ao Ressignificando o Saber
Ressignificando o Saber é um espaço totalmente pensado para atender 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
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ATÉ QUANDO DEVO
ACREDITAR?
COM A PALAVRA, O EDITOR

Por Renato Fulgoni
Uma pergunta bem importante
em tempos de pandemia. Quando eu era pequeno, acreditava
que seria dono de uma agropecuária, que no Rio de Janeiro dos
anos 80 e 90 se chamava “casa
de aves”, mas isso era apenas um
sonho de criança. Quando iniciei minha carreira militar, queria
comprar um terreno para construir minha casa. Foram anos de
muito trabalho e o sonho foi realizado depois de cinco anos. Pois

é, foram cinco anos de muito
trabalho. Hoje, vejo empresários
desistindo de seu comércio em
poucos meses. Temos que acreditar sempre e trabalhar muito,
pois como meu falecido pai dizia “nada cai no colo de bandeja”. Temos sentimentos e vontades e muitas vezes isso interfere
em nossas decisões. Um planejamento ajuda muito nas decisões,
independentemente de qualquer
atividade que estamos exercendo. Para fazer um belo jardim, temos que ter um planejamento.
Ter objetivos também nos ajuda
a acreditar sempre. Você já parou
para pensar, porque trabalhamos
todos os dias? Muitos responderam... PARA SOBREVIVER. Isso é
um grande erro. Temos que trabalhar para conquistar objetivos
e quando se vive dessa forma, se
vive melhor. Aí vem a pergunta e
quando o objetivo demora para
ser realizado? A resposta é organização e planejamento.
Planeje, organize e acredite sempre em seus objetivos.
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Lira dos
sessenta anos

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 Antologias Literárias, sendo premiado
em importantes concursos literários. Publicou os livros Sala de Espera (2003), pela Editora Blocos,
Livro azul de Haicai (2013), pela
Editora CBJE, Provisórios (2014),
Este lado para cima e à margem
– volume 1 (2015) e À margem –
volume 2 (2016), todos pela Editora LiteraCidade, e Livro Branco
(2017), pela Editora Pará.Grafo,
Livro Amarelo (2018), pela Editora Ixtlan, e Poemas para a luz do
lampião (2019), Editora Costelas
Felinas. Hoje radicado em Cabo
Frio, RJ. Membro da Academia
de Letras e Artes de Cabo Frio
(ALACAF). É engenheiro agrônomo e de segurança do trabalho,
casado, com quatro filhos e dois
netos.

A Rua Cananeia parecia maior.
Busco por lembranças, enquanto
atravesso o beco da linha férrea.
O beco era ligação entre os bairros, nos levava a Turiaçu. A rua
ocupada por carros impede o futebol. Não há mais a barbearia.
O campinho de futebol não existe mais, soterrado pelos prédios.
Nunca mais Astromar terá a chance de furar a bola comprada com
suada vaquinha, logo no primeiro chute dado. Dona Cecilia não
aparecerá no portão. As luzes da
casa de Sandra (a menina mais
bonita) não se acenderão.
O medo de atravessar o corredor comprido de nossa casa, vizinha do centro espírita do pai de
Lurdinha. Hoje transformado em
Igreja Evangélica. A disputa das
corridas de carrinho de rolimã,
em perigosas disputas.
A rua Cananeia do sobrado da
família de Paulo Tarso, as festas
organizadas onde se dançava, e
onde a irmão de Paulo se negou
a dançar comigo. A Estrada do
Sapê ficava nas proximidades, a
casa de Carlinhos, a casa mais
rica do bairro, com o muro coberto de cacos de vidro.
O sonho de Mauro em comprar
uma motocicleta. O portão do
depósito de gelo resistiu às mudanças, é o mesmo portão de
1969. As linhas de ônibus com o
mesmo número, o mesmo trajeto
depois de cinquenta anos.
Não temos nenhuma notícia de
Ednaldo, Antonio Carlos, Lurdinha, Juca, Sandra, Isabel e tantos
outros. Quem nos daria notícia
do menino que caminha de mãos
26
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dadas com o senhor de sessenta anos. Tentativa de retornar ao
ano de 1969 para mais uma partida no campinho. O menino leva o
velho pela mão nessa viagem.
A rua Cananeia tinha uma pequena comunidade de imigrantes
portugueses, os pais de Isabel, os
pais de Juca, os tios de Carlos. As
casas continuam como em 1969.
Os pés de Carambola dos quintais desapareceram. Os Oitis resistem. No tronco gravei o nome
de uma menina que não namorei,
amor platônico.
O velho casarão colonial derrubado onde moravam morcegos
e fantasmas. O botequim resis-

COLUNISTA

te, assim como as discussões e
apostas nos jogos do campeonato carioca. Lembro-me da disputa entre os fãs dos Beatles com
os dos Rolling Stones.
Alegre rua das festas juninas. Das
brincadeiras de pique esconde.
Das noites silenciosas das escadas. Tão distante, tão próxima.
Amarga rua da despedida dos
amigos assassinados na violência
urbana: Saúva e Tuninho. E vai o
menino de mãos de dadas com o
senhor, caminhando pela rua sem
calçamento da memória. Separados por cinquenta anos.
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LUNA
GOSTOSURAS
Panqueca
Americana

Ingredientes

Laura Gonçalves
iOlá pessoal, como tem passado?
Eu sou a Laura da Luna Gostosuras,
e essa semana venho ensinar a vocês
uma receitinha que é de deixar a gente
com água na boca.
Com certeza já vimos isso em muitos
filmes americanos, aquela mesa linda
com direito a jarra de suco de laranja, torradas, muffins e é claro a famosa
panqueca. Já pensou iniciar o dia com
uma delícia dessas?!
Então muita calma nessa hora, por que
eu vou ensinar o passo a passo para
fazer as panquecas americanas. Estão
preparados? Vamos começar...

1 ovo
2 colheres de sopa de açúcar
1 xicara de leite
2 colheres de sopa de manteiga derretida
1 colher de sobremesa de essência de
baunilha
2 xicaras de farinha de trigo
Uma pitada de Sal
1 colher de sopa de fermento em pó
químico

Modo de Preparo:
1.
Bata os ovos levemente, junte o
leite e a manteiga e o açúcar
2.
Adicione a farinha de trigo, o fermento (se a farinha já não conter) e o
sal. Note que vai ficar um pouco espessa, o que é normal para este tipo de
panqueca.
3.
Ponha 2 colheres de sopa da
massa em uma frigideira antiaderente
untada com manteiga. E deixe dourar
dos 2 lados.
4.
Sirva com mel, geleia, frutas ou
iogurte.
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Gostou? Então aproveite essa
delicia no seu café da manhã.
E não se esqueça de nos seguir
no Instagram:
@luna.gostosuras, lá tem muito
mais. Beijinhos e até a próxima!
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Escritora Andréa
Rezende lança livro
Quarentena de Poemas

Lançamento do livro físico Quarentena de Poemas, da escritora Andréa
Rezende, aconteceu nesse sábado
(28) no Espaço Café, em Cabo Frio.
O evento seguiu todos os protocolos
de segurança. O livro reúne poemas
compostos desde o início do período de quarentena e versam sobre as

dores, descobertas, reinvenções, indignações, lutos e esperanças deste
período.
Após o lançamento do e-book, em
setembro do ano passado, a pedidos,
a autora resolveu criar a versão física,
que vem com o bônus de 05 poemas.
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O preto na cozinha é sinal de elegância e praticidade para os moradores.
E uma das formas de inserir essa cor
ao seu projeto é investir nas bancadas
revestidas em granito preto absoluto.
E acreditem o efeito que ela leva ao
ambiente é incrível, devido sua uniformidade na superfície e sem contar
na durabilidade que irão ter por muito
tempo.

na decoração. Por exemplo, um móvel
com tons fortes como amarelo e vermelho fazem uma combinação perfeita com o preto, já se for em uma madeira escura fazem dele um ambiente
pesado porém continua sendo bonito
e charmoso. E o bacana fica compor
com mobiliários em aço inox que leva
modernidade para cozinha.

O granito preto absoluto é recomendaExiste muitas vantagens que fazem do para tampos de cozinha em geral,
dessa escolha ser a certa. Um dos pri- bancadas de banheiro e locais que premeiros itens é a aparência que ele leva cisam de boa resistência.
ao ambiente, por ser uma cor neutra
assim como o branco ele harmoniza
muito bem com qualquer estilo e cores
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Rosemary Gomes,

escritora e professora, é a
entrevistada de Renato
Fulgoni
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ESCRITORA ROSEMARY
GOMES É DESTAQUE
LITERÁRIO EM 2021
A escritora Rosemary Gomes está participando do Prêmio da Literarte e do
Prêmio Jabuti com o livro infantil “A
Gata Pink”. Destaque na Região dos
Lagos, a escritora será homenageada
em Petrópolis, na Galeria dos Imortais
no projeto da Literarte. Rosemary Gomes ganhou a moção honrosa da PHL
Brasil pela participação com seus desenhos animados educativos da Literarte Kids. Rosemary Gomes é semifinalista do Concurso Literarte “Livro do
ano 2021” na categoria Infantojuvenis,
com o livro “A Gata Pink”.
Rosemary Gomes atua como Professora de Educação Infantil nos Municípios de Itaguaí e Rio de Janeiro. Lançou em 2016 “A Lagarta Gongolinho”,
em 2017 “A Porquinha Lilith”, em 2018
“A Girafa Melissa, A Tartaruga Cristal

e O Dinossauro Ben”. Em 2019 “Thuty
o amigo jacaré e agora A Formiga Estrela”. A escritora conta ainda com três
desenhos animados no Youtube pela
empresa Literarte “O Dinossauro Ben,
Thuty o amigo Jacaré e esse ano A
Formiga Estrela”.
Rosemary Gomes é acadêmica da
ALACAF (Academia de Letras e Artes de Cabo Frio), NALAP (Núcleo de
Letras e Artes de Portugal), Academia
de Goiás e Luminescence Academia
Francaise Dra Arts Lettres et Culture –
Academia Francesa.Sempre apreciou
os Contos de Perrault e Irmãos Grimm.
Na infância, lia Cecília Meireles, Vinicius
de Moraes e Maurício de Souza. Atualmente participou da 18ª Bienal, com livro Mulheres Reais e Antologias.
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Confira agora a entrevista de Rosemary Gomes com o
jornalista Renato Fulgoni:
Você está escrevendo um romance e fazendo um
projeto para participar do mestrado. Quais são seus
projetos para esse segundo semestre de 2021?

Consolidar esses projetos para que se tornem realidade. Estou trabalhando arduamente para que eu consiga realizá-los.
A atmosfera do romance é no século XIX. Onde os casamentos
eram acordos de família e a história está centrada no amor proibido na época.

Você será homenageada em Petrópolis, na Galeria
dos Imortais no projeto da Literarte. Como você se
sente em estar ao lado de grandes nomes da Literatura Brasileira?

Eu e o poeta Roberto Amorim estamos lisonjeados de estar
participando desse projeto grandioso e revolucionário. Será
inaugurado em setembro e estamos felizes e com grande expectativa em ver nossos azulejos na Galeria em Petrópolis.

Onde você busca inspiração para a realização de
seus projetos literários?

Busco inspiração na vivência com as crianças, procuro ouvir as
crianças são muito sábias e tem muito a ensinar e crio os personagens mediante essas falas.
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O que faz triste e o que te faz feliz?

O que me faz triste é saber que muitas crianças não tem a
oportunidade de estudar e o que faz me feliz é acompanhar o
processo da leitura e escrita das crianças.

Você tem diversos trabalhos narrando contos infantis e seus livros no Youtube. Como você vê essa evolução da internet na Literatura?

Tenho o meu canal no Youtube onde narro as minhas histórias infantis e os meus poemas, sonetos, contos e valorizo cada
gravação como uma grande oportunidade de mostrar o meu
trabalho são quase 200 seguidores e quando tenho tempo alimento o sistema com mais informações para atingir o maior
número possível de corações.
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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 BENEFÍCIOS.
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 população por meio de ligações telefônicas. O número (22) 2627-6086,
antes utilizado para o envio de mensagens via WhatsApp, agora também 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 Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro,
atrás do Fórum. Cabe ao Procon acompanhar e fiscalizar as relações de consumo no município, orientar o consumidor sobre seus direitos, desenvolver
campanhas voltadas ao comércio local
e aplicar as penalidades administrativas correspondentes quando necessário, dentre outras atribuições.
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Coletivo de
Bordadeiras de
São Pedro da Aldeia
lança livro em homenagem
a Gabriel Joaquim dos Santos
Pela primeira vez, a tradição do
bordado e a memória do artista popular Gabriel Joaquim dos
Santos se entrelaçam no livro
“Bordando o Sonho, a Flor e a
Casa”. A obra literária, escrita
por artesãs aldeenses, narra o
surgimento do grupo de mulheres bordadeiras de São Pedro da
Aldeia e sua trajetória para retratar, fio a fio, a vida e a obra de
Gabriel, criador da Casa da Flor.
O projeto teve financiamento
cultural da Lei Aldir Blanc, do
Governo Federal. No próximo
mês, os bordados também vão
ganhar uma exposição exclusiva
na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos. O livro, que
já está disponível para consulta
na Biblioteca Municipal, traz em
suas páginas imagens das mais
de 50 telas bordadas à mão pelo
grupo de artesãs durante o isolamento social. As peças retratam a figura de Gabriel, trechos
retirados de seus cadernos e os
diversos arranjos, ornamentos e
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elementos que compõem a Casa
da Flor. A edificação, construída
pelo artista no século XX, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) e pelo Instituto Estadual
do Patrimônio Cultural (Inepac).
De acordo com a artesã e uma
das autoras da obra, Rosângela
Guimarães, a concepção do livro
segue os ideais do coletivo, criado em 2018 com a missão de preservar a arte milenar do bordado
e contar a história de São Pedro
da Aldeia através de linhas, tecidos e agulhas. “Começamos bor-

LITERATURA

dando a história da cidade, as
tradições culturais, os lugares turísticos, paisagens naturais, monumentos, a fauna e a flora. Com
a pandemia e a chegada da Lei
Aldir Blanc, decidimos nos dedicar a esse novo projeto, que une
três formas de arte: o bordado,
a arquitetura espontânea de Gabriel e a literatura. A proposta foi
resgatar a memória desse importante personagem da nossa cidade, que com seu trabalho sensível
e criativo, nos deixou um legado
de imenso valor artístico e histórico”, disse.
A obra literária foi uma das 47
propostas contempladas pelo
Edital Prêmio São Pedro da Aldeia Cultura Viva, via categoria
Programa de Desenvolvimento
do Patrimônio Material e Imaterial. Aberto em 2020 pela prefeitura, o Edital beneficiou, através
do inciso III da Lei Aldir Blanc,
projetos inscritos nos segmentos de Artes Visuais, Carnaval,
Dança, Teatro, Música, Literatura,
Audiovisual, Cultura Afro, LGBTQIA+ e Produção Cultural – áreas
relevantes ao movimento cultural
do município, que tiveram suas
atividades diretamente impactadas pelas medidas de distanciamento social adotadas durante a
pandemia.
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Centro. Para adquirir um bordado ou contribuir com cobertores
ou alimentos não perecíveis, basta comparecer ao local, que fica
aberto todas as terças e sextas-feiras, das 9h às 12h.
Exposição e cursos de bordados
na Casa da Cultura

Bordado Solidário
Antes da pandemia, o grupo costumava se reunir semanalmente, de forma voluntária, na Praça
João Torres, no Centro da cidade.
Os encontros ao ar livre, segundo
Rosângela, tinham viés social e o
objetivo de incentivar a prática
do artesanato. “As ações beneficentes sempre fizeram parte do
nosso trabalho. Todas as nossas
peças são colocadas à venda a
preços bem acessíveis e toda a
renda é revertida para a compra
de alimentos não perecíveis e cobertores, que nós encaminhamos
às famílias carentes e pessoas
em situação de vulnerabilidade.
Ajudar famílias é o nosso objetivo maior e foi por causa dessa
parte social que o nosso coletivo
passou a ser conhecido também
pelo nome de ‘Bordado Solidário’”, conta.
Atualmente, as 12 bordadeiras
seguem com encontros virtuais
e contam ainda com uma sala de
apoio, disponibilizada pela Secretaria Adjunta de Cultura, para
a venda das peças. O espaço
fica localizado ao lado da Guarda Municipal, na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no

Para dar visibilidade ao projeto
das Bordadeiras, a Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos
vai abrir suas portas durante o
mês de setembro para a exposição das peças artesanais. Ao
todo, 61 bordados farão parte
da mostra “Bordando o Sonho, a
Flor e a Casa”. O evento também
vai marcar o lançamento oficial
da obra literária.
A abertura da exposição será na
próxima sexta-feira (03), exclusivamente on-line por conta da
pandemia, e contará com a participação das artesãs. O evento terá transmissão ao vivo pela
página da Secretaria Adjunta de
Cultura no Facebook, em www.
facebook.com/culturapmspa.
Durante o período da mostra, o
coletivo também vai oferecer
cursos de bordado à mão para
iniciantes, com quantidade limitada de alunos por turma. As
inscrições on-line serão abertas
em breve, na página da Secretaria Adjunta de Cultura no site da
Prefeitura, em www.pmspa.rj.gov.
br/secretarias/secretaria-adjunta-de-cultura.
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EMBRAPA LANÇA MANUAL PARA
SUBSIDIAR MISTURA DE
PRODUTOS QUÍMICOS NO
PULVERIZADOR
“Com os resultados obtidos esperamos
contribuir para esclarecer dúvidas e incentivar o uso racional das misturas de
múltiplos produtos e compostos de diferentes tipos de formulações de produtos fitossanitários e/ou adubo foliar
no pulverizador, evitando problemas
de incompatibilidades no campo”, enfatiza o pesquisador Dionísio Gazziero,
da Embrapa Soja.
Em uma pesquisa realizada pela Embrapa, em 2015, em 17 estados do Brasil, constatou-se que 97% dos entrevistados utilizavam misturas em tanque,
mesmo sendo prática não regulamentada no Brasil nessa época, e que 95%
delas utilizavam entre dois e cinco
produtos. A mistura de produtos químicos no tanque de pulverização, foi
regulamentada por meio de Instrução
Normativa no. 40, de 11 de outubro de
2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). “Até
então a prática era feita de forma intuitiva pelos produtores, porque os
agrônomos que emitem as receitas de
agrotóxicos não tinham respaldo legal
e poucos tinham informações técnicas
suficientes para recomendar seu uso”,
diz Gazziero.

Mesmo com a publicação da normativa, havia ainda a necessidade de gerar
informações qualificadas e consistentes que pudessem subsidiar a tomada
de decisão pelos técnicos e produtores
rurais. Os autores dizem ainda que existe carência de informações em relação
aos procedimentos gerais de preparo,
a sequência de adição dos produtos,
os riscos de incompatibilidades físicas
e químicas e da interferência de misturas no controle de pragas.
Neste sentido, a equipe de plantas
daninhas da Embrapa Soja, em conjunto com a UENP e técnicos da Bayer realizaram pesquisas que resultaram na elaboração do “Manual técnico
para subsidiar a mistura em tanque de
agrotóxicos e afins”. O Manual procura
orientar agricultores e técnicos, apresentando informações sobre as formulações disponíveis, de forma geral os
tipos de incompatibilidade física e química que podem ocorrer, além de discorrer sobre os possíveis problemas e
as recomendações para evitá-los.
Mistura em tanque
De acordo com os autores, a ocorrência de insetos-pragas, doenças e plantas daninhas na cultura da soja podem
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ocorrer simultaneamente em uma mesma área, o que torna comum a mistura
de químicos no tanque de pulverização.
Apesar dos benefícios, a mistura de
produtos pode apresentar incompatibilidade, comprometendo a aplicação
e a eficácia dos produtos. “A incompatibilidade pode acarretar gasto de
tempo e dinheiro, pois a mistura pode
não apresentar a eficácia esperada no
controle, comprometer o sistema de
pulverização, paralisar a pulverização,
reduzir a eficiência operacional, dificultar a limpeza dos equipamentos e gerar
resíduos que precisam ser descartados
adequadamente”, afirmam ou autores.

ARTIGO

Evitando incompatibilidades - A qualidade da água usada nas misturas é um
elemento essencial no preparo da mistura em tanque Características como
pH, dureza e turbidez, entre outras impactam na qualidade da mistura. “O pH
influencia a solubilidade dos ingredientes ativos, risco de degradação alcalina
ou ácida e os íons presentes na água
podem interagir com esses e com os
outros componentes, comprometendo a eficácia dos produtos presentes
na mistura”, destaca. “Além disso, a
presença de materiais como matéria
orgânica e argila também pode levar
à inativação dos ingredientes ativos”,
explicam os autores.
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O TDAH

Com denominação de Transtorno do déficit de atenção
com hiperatividade. É um
transtorno cujo sua característica vem sendo trabalhado
debatida já um tempo, além de
ser um assunto amplo e complexo. No meio Social, familiar,
educacional, ou seja, as áreas
diversas contendo suas características e causas. Sendo uma
delas desatenção, coisas variadas, levando a consequência
na fase infantil, adolescência e
adulta. Causa por um dos fatores drogas, aborto álcool, etc...
De acordo com esse debate,
entra a parte da Inclusão x medicação. Enfim, um resumo do
Tema do meu primeiro livro!
Como Pesquisa acadêmica.

Aline Santos,

Escritora, Pedagoga, Palestrante cultural e
membro da Academia de letras
e artes de Cabo frio, Autora de
livros como O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, O leão e sua família.Voluntária
Unicef, Atriz, Modelo. Participações em várias antologias Regionais,locais, Internacional, Nacionais, além de Premiações. Tem 34
anos Natural de Salvador Bahia.
Colunista na Revista online aldeia
Magazine.
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Tatiana Musse,

organizadora do Miss &
Mister São Pedro da Aldeia,
é a entrevistada de Renato
Fulgoni
52
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TATIANA MUSSE COMEMORA
SUCESSO DO MISS & MISTER
SÃO PEDRO DA ALDEIA 2021
principais, as grandes vencedoras do
Miss São Pedro da Aldeia 2021 foram
Toia Constantino (Miss Baby), Dandara
Navarro (Miss Mini), Rabechy Constantino (Miss Mirim), Lavínia Oliveira (Miss
Pré Teen), Victorya Pereira (Miss Teen),
Clara Navarro (Miss Juvenil), Millena
Lima (Miss Petit) e Gabriele Menezes
(Miss Adulto). Nas categorias masculinas, foram eleitos Fábio Rafael (Mister
Teen e Mister Talento) e Jansen Carvalho (Mister Adulto). Os vencedores foram eleitos por uma banca técnica de
jurados, composta por profissionais locais, entre eles figurinistas, bailarinos,
coreógrafos, artistas e agentes culturais locais. Para chegar à grande final,
os concorrentes participaram de três
meses de treinamento intensivo em
etiqueta, postura, passarela, oratória,
modelo fotográfico, automaquiagem,
expressão corporal, dança e história do
município.

Foto: Frederico Santa Rosa

Realizado no último sábado (7), a
grande final do Miss São Pedro da Aldeia 2021 coroou sete representantes
femininas e dois representantes masculinos. Segundo Tatiana Musse, organizadora do Miss & Mister São Pedro da
Aldeia, as novas misses e misteres agora se preparam para disputar as etapas
estaduais no próximo ano. Além da coroação por idade, o concurso premiou
as categorias especiais de Miss ou Mister Talento e Miss ou Mister Solidário.
Com o evento, foram arrecadadas uma
tonelada e 380 quilos de alimentos não
perecíveis, onde, cada participante
teve a sua contribuição. A entrega dos
alimentos não perecíveis aconteceu na
terça-feira (10) na Casa da Cultura, com
a presença das novas misses e misteres São Pedro da Aldeia 2021. Depois
da entrega na Casa da Cultura, a equipe do Miss também percorreu alguns
bairros do município para distribuir o
restante dos alimentos. Nas categorias
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Confira a entrevista de Tatiana Musse, organizadora
do Miss & Mister São Pedro da Aldeia, com o
jornalista Renato Fulgoni:
Este ano, mais de 250 candidatos de diversos bairros
se inscreveram para participar do concurso municipal. Como você descreve esse sucesso do Miss São
Pedro da Aldeia, mesmo diante de uma pandemia?
A pandemia nos fez repensar o preparatório e realmente mudar
o formato. Fizemos de forma híbrida e os encontros presenciais
foram divididos e ao ar livre.

Para chegar à grande final, os concorrentes participaram de três meses de treinamento intensivo. Qual
a fase do evento você mais gosta de fazer?

Eu amo todo o processo mais aonde me realizo mais é quando vejo a dedicação e esforço deles aos aprestarem as provas
de talento e lembrancinha. Ver eles empenhados e entendendo
que a beleza é de dentro para fora. Não adianta ter uma linda
estampa se a pessoa não tem conteúdo.

Em abril de 2022, os misses e misteres eleitos agora
se preparam para as disputas estaduais nas bandeiras Latina, Terra e Universo. Quais as suas expectativas para essa disputa?
Ano passado não tivemos devido a pandemia então ano que
vem acredito que será um concurso maravilhoso e vamos com
tudo com o time de São Pedro para trazermos um título para
São Pedro e repetir o resultado de 2019 quando ganhamos três
categorias de representantes do município.
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Diversos artistas e empresas aldeenses foram beneficiadas com subsídio cultural da Lei Aldir Blanc.
Para você qual a importância desse apoio por parte
do Governo Federal?
Muito importante fazer cultura com apoio e verba federal pois
a gente pode beneficiar quem realmente precisa. Fazer cultura
não é fácil pois um espetáculo precisa de dinheiro para produzir. E a pandemia nos deixou realmente sem nenhum recurso
para executar nosso trabalho.

Qual é o seu maior sonho?

Meu sonho é continuar tendo forças para encaminhar esses
meninos e meninas poder transformar de alguma forma a vida
deles. Dando esperança, mostrando que podemos tudo que
basta a gente trabalhar e persistir. Começamos em São Pedro
em 2018 e desde então sempre falamos exatamente o que vai
acontecer no processo com muita transparência e existe uma
propaganda boca a boca de quem participou. O sucesso é o
resultado do trabalho. Mesmo diante a pandemia as pessoas
querem um objetivo, um foco e o miss/MISTER faz muito isso
com as pessoas. Mostra que podemos fazer e conquistar tudo
q queremos.

A categoria especial “Miss Solidariedade” foi uma
ideia sensacional. De onde partiu essa ideia de arrecadar alimentos para a doação?

O Miss solidário sempre existiu mais fazíamos menor e não propagávamos tanto. Esse ano com toda a dificuldade que estamos passando com a pandemia potencializamos o solidário e
fizemos uma campanha maior e arrecadamos mais de uma tonelada de alimentos. Então, a partir desse ano vamos sempre
fazer grande o nosso solidário.
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Molinésia
Por Renato Fulgoni
Nesse artigo vamos falar do Molinésia.
Seu nome popular é Molinésia Negra
ou Molinésia Preta. Sua alimentação é
muito fácil. Ele é onívoro, aceita prontamente alimentos secos e vivos, devendo ser fornecido matéria vegetal
regularmente.
O que eu gosto no Molinésia é a sua
facilidade em se reproduzir. Vivíparo,
fecundação interna. Fêmeas podem
armazenar espermatozóides dos machos para fertilizar mais tarde e produzir alevinos parceladamente em curtos
períodos. Após o período de gestação,
que pode variar entre quatro a oito
semanas, fêmeas dão a luz a filhotes
já formados (cerca de 20 a 150). Não
ocorre cuidado parental. São extremamente prolíferos e se reproduzem facilmente.
Dimorfismo Sexual: Macho é menor e
mais colorido do que a fêmea, além de
apresentar nadadeira anal adaptada
em forma de gonopódio. Fêmeas são
maiores e mais roliças.

Biótopo: Encontradas em rios, lagos e
estuários, preferindo zonas litorais de
baixas altitudes. Apresentam elevada
resistência a salinidade, o que possibilita encontrá-las em ambientes com
uma pequena concentração de sais,
como a foz dos rios.

Ficha Técnica
Ordem: Cyprinodontiformes — Família:
Poeciliidae (Poecilídeos)
Distribuição: América Central e América do Sul, desde o México até no norte
da Venezuela e Colômbia. Há relatos
de populações isoladas no Caribe.
Comportamento: Pacífico, comunitário.
Tamanho Adulto: 6 cm (comum: 4 cm)
Expectativa de Vida: 3 anos
pH: 7.4 a 8.6
Dureza: 11 a 30
Temperatura: 18°C a 28°C
Aquário Mínimo: 80 cm X 30 cm X 40
cm (96L)
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DICAS DE SAÚDE
COMO ESCOLHER O
PEDIATRA PARA SEU
FILHO?
car referências. Pergunte para
amigos e parentes sobre as
experiências com o médico.

Dra. Tereza Raquel
A. B.Serpa
A escolha do pediatra é muito importante para os primeiros cuidados do bebê.
E quando você deve escolher? Ainda na gestação antes mesmo do parto.

Na Consulta Pediátrica no Pré
Natal converse, entenda se a
linha de trabalho da profissional é a mesma do casal e se
dê o direito de trocar de profissional caso não tenha agradado. Pergunte sobre formação, sobre prescrição de
medicamentos e vacinas, observe se haverá sintonia entre e
vocês e se as informações oferecidas são claras e coerentes.
E, caso queira conhecer mais do
meu trabalho, siga meu perfil
que é feito com muito carinho
e responsabilidade e marque
também uma consulta comigo
no link direto da Bio.

O primeiro passo para escolher um profissional é bus-
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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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Érick Moreira,
cantor, é o
entrevistado de
Marcello Lyca no
Palco do Groove
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DE ESTILOS VARIADOS, O CARIOCA
ESBANJA SIMPATIA E ÓTIMAS
INFLUÊNCIAS MUSICAIS
As canções de Érick Moreira conquistam cada dia mais seguidores com composições de alto nível da Nova MPB contemporânea.

QUEM É ERICK MOREIRA?

Bom, eu sou um cara bem tranquilo, procuro sempre ser simpático e educado com todo mundo, pois essa foi a educação
que meus pais me deram, então tenho a obrigação de não decepcioná-los. Gosto de viver a vida da melhor forma possível,
viajando, saindo com os amigos e esposa.

COMO TUDO COMEÇOU?

Eu canto desde os 5 anos de idade. Minha mãe sempre me colocou em corais infantis e me ensaiava para cantar em igrejas.
Aos 16 anos, eu comecei a aprender a tocar violão e foi tudo
muito rápido. Eu aprendi várias músicas pelas revistas que vendiam na época. De repente, eu já estava compondo minhas próprias melodias e harmonias. A partir dali, não parei mais.

Siga no Instagram,
Facebook, Youtube e
Spotify: @palcodogroove
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QUAIS SÃO SUAS REFERÊNCIAS MUSICAIS?

Eu cresci escutando Tom Jobim, Chico Buarque, Toquinho, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan etc. Meu pai era um grande
fã dessa galera e eu acabei gostando muito. Minhas primeiras
composições foram no estilo bossa nova e samba, devido ter
tido essas influências. Hoje tenho reggae, pop, forró, samba,
bossa nova. Tudo graças aos meus pais que me ensinaram tudo
que sei.

QUAL SEU SONHO NA MÚSICA?

Meu sonho é gravar todas as minhas músicas em estúdio e fazer com que elas sejam ouvidas pelo maior número de pessoas
possível. O reconhecimento do nosso trabalho é muito importante e se um dia minhas músicas forem descobertas e ficarem
conhecidas nacionalmente, ficarei muito realizado.
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COMO ESTÁ DIVULGANDO SUAS MÚSICAS?

Eu estou divulgando em minhas redes sociais, como Instagram,
YouTube, Facebook e claro, em todas as plataformas de músicas disponíveis. Conheci pessoas incríveis também que estão
me ajudando muito, como o Marcelo Lyca, apresentador do
Projeto Palco do Groove. Conheci também um músico chamado PS Carvalho, lá de João Pessoa, que também tem um programa de rádio e toca minhas músicas lá. Sou muito grato por
ter conhecido esses caras.

QUAIS SÃO SEUS PROJETOS PARA O FUTURO NA
MÚSICA?

Pretendo começar a fazer apresentações para o público e mostrar meu trabalho ao vivo, seria maravilhoso esse contato com
a galera.

AGRADECIMENTOS
Queria agradecer à oportunidade que você (Marcello Lyca), o Palco do Groove e
a Revista Aldeia Magazine estão me proporcionando com essa entrevista, desde
já muito obrigado!
Quem puder siga minhas redes Sociais, basta você ir no meu Instagram: @compositorerickmoreira que na BIO vai ter um Link que você clica e vai direto para
todas as minhas redes sociais e Plataformas de Música.
SIGAM o PALCO do GROOVE que é um Projeto Cultural.
Instagram: @palcodogroove
Facebook: Palco do Groove
Youtube: Palco do Groove
Spotify: palco do Groove
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Fábrica Municipal
aldeense produz mais de
200 manilhas em uma
semana
Manutenção em 405 pontos de
iluminação pública também foi
realizada no período, assim como
as demais ações de rotina
A Secretaria de Serviços Públicos
produziu, na última semana, mais de
duzentas manilhas de concreto na fábrica municipal. As peças estão sendo
utilizadas nas obras que visam melhorar o escoamento de água e o saneamento da cidade, com a troca das
estruturas avariadas e instalação de
novas redes. Além das manilhas, foram
confeccionadas tampas de bueiros e
caixas de passagem. A manutenção
em 405 pontos de iluminação pública
também foi realizada, assim como as
demais ações de rotina. Novas redes
de saneamento estão sendo instaladas nos bairros Jardim das Orquídeas
e Alecrim. O prefeito, Fábio do Pastel,
acompanhou o início dos serviços de
saneamento nas localidades na terça-feira (16). Nos últimos dias, os bairros São João, Balneário, Praia Linda,
Estação, Vinhateiro, Parque Arruda e
Campo Redondo receberam as ações
de manutenção na rede, troca de manilhas, substituição de caixas de passagem e limpeza com o caminhão vac-all.
As revisões na iluminação pública fo-

ram realizadas em 405 pontos da cidade, incluindo a troca de lâmpadas,
substituição de reatores, cúpulas e
braços de luz. Os serviços foram efetuados ao longo dos últimos cinco dias
em pontos dos bairros Campo Redondo, Vinhateiro, Morro dos Milagres,
Porto do Carro, Jardim Primavera, Estação, São João, Ponta do Ambrósio,
Balneário das Conchas, Praia Linda,
Centro e Rua do Fogo. Apenas nesta semana, ruas e vias de dez bairros
receberam as ações de patrolamento.
A equipe responsável pelo serviço esteve nos bairros Sergeira, Sapiatiba,
Alecrim, Parque Arruda, Pau Ferro,
Retiro, Bela vista, Boa vista, Flexeira e
Balneário. O trabalho de conservação
de praças e jardins foi executado em
localidades do Centro, Mossoró, Baixo
Grande, Ponta da Areia, Rua do fogo e
Campo Redondo.
Rotineiramente, a retirada de galhos,
inservíveis e entulhos nos bairros também é feita. A pasta atua de acordo
com um cronograma de serviço para
atender todos os bairros.
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ARRAIAL DO CABO

É REPRESENTADO EM CONGRESSO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES
A equipe de Práticas Integrativas e
Complementares da Secretaria de
Saúde de Arraial do Cabo participa do
III Congrepics, que acontece no período de 2 a 7 de setembro. O objetivo
do evento é discutir sobre a política
nacional que envolve esse tipo de terapia que é oferecido pelo SUS. O congresso é realizado pela Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS), em
conjunto com a Organização Mundial
da Saúde (OMS) e Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciência da Saúde (BIREME)
Atualmente, Arraial do Cabo é referência quando o assunto se trata de práticas integrativas e complementares.
O Município é o que mais oferta tratamentos com acupuntura, terapia de

floral, homeopatia popular, auriculoterapia, moxabustão e ventosaterapia.
As terapias são oferecidas nos Postos
de Saúde da cidade (ESF) e para agendar o atendimento, o morador deve
apresentar o encaminhamento de um
profissional de saúde.
De acordo com o coordenador do programa, Raphael Paz, a participação do
Município nesse congresso vai agregar mais conhecimento a toda equipe,
já que o objetivo é ampliar o atendimento. “É muito importante a gente se
atualizar sobre o tema, principalmente
quando se trata de benefícios à saúde.
Esse é o terceiro congresso que Arraial
participa e como cidade modelo nessa iniciativa, não poderíamos ficar de
fora”, afirmou Raphael.
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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.
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IGUABA GRANDE

PRIMEIRA CONTEMPLADA DO
PROGRAMA MICROCRÉDITO VISITA A
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
Entenda mais sobre o Programa Microcrédito
O programa é uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de
Iguaba Grande para apoiar o crescimento econômico da cidade, nele o
empreendedor, com faturamento anual
de até R$360.000,00, pode pegar empréstimos que variam de R$500,00 até
R$21.000,00 para investir no negócio.
Inicialmente é liberado um crédito de até
R$5.000,00 podendo aumentar conforme o relacionamento com a Agência Estadual do Fomento (AgeRio).
A taxa de juros é de 0,25% ao mês, podendo ter uma carência de até 12 meses
dependendo da finalidade do crédito. É
Na tarde desta quinta-feira (26), a cobrada pela AgeRio uma tarifa de 3%
Agência de Desenvolvimento de do valor disponibilizado.
Iguaba Grande recebeu a visita da primeira microempreendedora contem- Para estar apto ao crédito é necessáplada no Programa Microcrédito.
rio não ter nenhuma restrição no SPC e
Roberta Cermino, que é moradora de Serasa, ter renda do empreendimento
Iguaba, possui uma empresa do ramo comprovada e possuir um avalista, poAdministrativo na cidade e contou o dendo ser na modalidade avalista indivique deseja fazer após o recebimento dual ou avalista solidário, que é um grudo microcrédito. “O dinheiro será usa- po de microempreendedores composto
do para investir na compra de eletrôni- de no mínimo 3 e no máximo 10 pessoas,
cos para o meu negócio. A intenção é que não possuem restrições e também
garantir aos meus clientes um atendi- desejam o crédito. O prazo médio para
mento cada vez melhor”.
concluir as etapas é de até 45 dias.
Para o Consultor da agência de desenvolvimento, Marcello Costa, “é muito Para mais informações entre em contato
gratificante conseguir contemplar uma pelo número de whatsapp (22) 99733microempreendedora do nosso muni- 5616, ou diretamente na Agência de Decípio vendo a possibilidade de melho- senvolvimento localizada no endereço
rias e investimento do próprio negó- Avenida das Acácias, n°425, Ubás, de
cio”.
segunda a sexta-feira, de 8h30 às 17h.
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ARARUAMA

PREFEITURA ADQUIRE NOVOS
VEÍCULOS E PREPARA CONVÊNIO
COM ESTADO PARA AUMENTAR
POLICIAMENTO NAS RUAS DA
CIDADE

A Prefeitura de Araruama, por meio da
Secretaria de Transportes, está adquirindo um veículo Toro blindado e 10
motos. Os novos veículos vão reforçar
o trabalho de segurança no município,
tendo em vista que a Prefeitura está
realizando todos os trâmites burocráticos para firmar um convênio com a Polícia Militar do Rio, por meio do ProeisPrograma de Integração na Segurança.

O Programa autoriza o município a
pagar pelo trabalho de Pms nos dias
em que eles estão de folga.
O objetivo é aumentar o policiamento
nas ruas, e, por consequência, oferecer mais segurança aos moradores da
cidade.
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Uma carta ao meu amado

Toda beleza que meus olhos alcançam é tentando te achar. Todo amor
que meu coração procura é tentando
achar o seu amor. Todos os motivos,
para todo propósito, é porque você
existe em mim.

Fica

Por Gabrielle A. Moreira
Engenheira ambiental
Vim pra te dizer que sinto o seu amor
me envolver, o Seu afeto me encontrar. Deus infinito, não Te vejo, mas
sinto. Você tem me tomado para si.
Como é possível que tamanho Deus
habite em um coração humano, frágil,
pequeno e limitado?
Têm sido dias, meses e anos incríveis
com você, meu amado. Minhas emoções têm te encontrado e se libertado de toda prisão. Meus sentimentos
encontraram motivações para florescerem e se tornarem plenos em ti.
Como consegue você, que é tão
grande, caber dentro de minha limitada existência terrena? Esse corpo
que não é digno de te abrigar. Você
vem, mesmo assim, e toda manhã me
encontra ao acordar. Na verdade, Tu
já estava lá.
Me aguarda, é paciente comigo. Cada
passo que dou é por sua causa e motivo. Mas para que me quer contigo?
Ao mesmo tempo em que não enten-

Nunca pensei que poderia querer tanto a presença de alguém como a sua.
Nem passava pela minha mente que
um dia me tornaria tão dependente de
alguém que nunca vi pessoalmente.
Que loucura é essa que transborda de
todo meu interior na ânsia de te ver
correndo de longe vindo me abraçar?
Sim, eu consigo ver. Dentro da minha
mente se passam várias cenas possíveis desse dia, mesmo sabendo que
nenhuma delas chega perto do que
realmente será. Eu sei que será.
Não digo que estou pronta para te ver,
mas quero te sentir todos os dias, até
que todo meu interior saiba que vive
pela sua existência. Só esse dia importa. É por esse momento que respiro.
Minhas palavras e escrita não conseguem expressar direito o que sinto
dentro de mim.
O incrível nisso tudo é que eu nem
precisaria te escrever essa carta. Você
já sabe, pois esse tudo vem de ti
como um presente para o meu coração.
Te amo de todo meu ser. E, ainda que
isso seja pouco, é o meu tudo.

74

bibliotelos.wixsite.com/acervo/post/criativamente
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O QUE É RESENHA?
Resenha é um gênero textual que se
baseia na descrição de um filme ou
texto, no qual o escritor relata a sua
opinião.
As resenhas foram criadas para que as
pessoas possam ter acesso a um conteúdo específico, podendo ser apresentada uma avaliação crítica, influenciando a escolha do espectador ou do
leitor.

Diferença entre resumo e
resenha
O resumo descreve os acontecimentos
de um filme ou texto, bastante conciso.
Já a resenha, expõe o assunto que o
filme ou o texto alude, sem minuciar os
acontecimentos. Em outras palavras,
o resumo é uma apresentação sucinta
e fiel ao texto. Deste modo, o escritor
não adiciona novidades e também não
expõe sua opinião acerca do conteúdo.
A resenha tem como objetivo permear
o conhecimento ao leitor sobre a proposta apresentada pelo texto, influenciando assim, a sua escolha.

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 comprometidos em criar um futuro melhor. Eloise gosta de ler, escrever e experimentar novos
desafios e deseja ser uma grande escritora e influenciadora de sucesso.
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Resenha crítica
A resenha crítica é um texto informativo, mas também argumentativo, uma
vez que o autor busca convencer o interlocutor do seu ponto de vista. Sem
detalhar um livro ou um filme. Como
por exemplo, o autor da resenha crítica informa ao leitor qual o seu enredo,
mas não conta a sua história. O autor
diz o que pensa acerca do texto ou do
livro, opinando sobre o conteúdo e o
estilo utilizado.
Existem vários tipos de argumentos
que podem ser utilizados em qualquer
texto. Neste momento iremos nos ater
a um exemplo de texto argumentativo, sobre a importância de crianças e
adolescentes lerem livros. Será usado o argumento de autoridade, isto é,
para reforçar sua opinião, o autor cita a
fala ou textos de estudiosos, cientistas
ou profissionais gabaritados, reconhecidamente conhecedores do assunto
debatido.

COLUNISTA

O estímulo para fomentar estes momentos é imprescindível nesta primeira etapa da vida, sendo uma condição
“sine qua non” para um maior domínio
da linguagem, do pensamento crítico
e o potencial de criação, isto é, habilidades essenciais para um aprendizado
de qualidade. Também podemos citar
diversos benefícios na adolescência,
pois além de ser um período de grandes transformações, a leitura neste
ciclo pode contribuir para o aperfeiçoamento no entendimento de textos,
ampliação expressiva na originalidade
e redução da letargia e da inquietude.
É indescritível a sensação de quando se descobre o poder da leitura. O
mergulho num livro é tão profundo que
suas páginas parecem águas inimagináveis e se tornam fluidas, interligando
com o corpo, alma, mente e coração.

Mergulho no oceano das
palavras
Partindo da premissa que é a fase
da infância e da adolescência que permeia a singularidade de aprendizagem
e descoberta, demonstrando mais facilidade ao desenvolvimento pelo hábito
da leitura, bem como sua pluralidade
de proveitos, sendo fundamental a inserção no leito de um mar primevo.
A este propósito, permito-me evocar a frase: “Ainda não confio na internet e prefiro o gosto tátil do livro
para esta incrível imersão” de Evanildo Bechara, professor titular e emérito
da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), reiterando a
indelével imortalidade da importância
do livro físico.
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O QUE DIZER DE A ABADIA DE
NORTHANGER?

POR NATHÁLIA DO AMARAL

Redes sociais:

Instagram:
https://www.instagram.com/nathleitora/
https://www.instagram.com/escritoranathaliadoamaral/

A narradora observadora é muito animada, torna a história bem
mais agitada do que realmente é.
Embora tenha uma linguagem bastante rebuscada, é um livro divertido.
Catherine é uma menina bem ingênua
e avoada, me identifiquei um pouco
com ela e agradeci por não viver naquela época. Ela vem de uma família
grande e simples do interior, uma vida
pacata, monótona. Então quando tem
a oportunidade de passar um tempo
numa cidade maior, conhecer pessoas novas, a jovem fica muito feliz.
Catherine vai descobrir que as aparências enganam e muitas vezes o
que se diz não é o que se sente, é
importante observar as atitudes.
Senti falta de explorar um pouco
mais o mistério que o meio promete, uma grande descoberta. Também poderia desenvolver mais o
romance. O final é meio corrido, porém é uma leitura que recomendo.
Obs.: muita raiva dos Thorpe e general
Tilny. Catherine é muito legal e paciente.
Amei a edição, diagramação da editora Tricaju. Espero comprar outros livros da Jane Austen dessa editora.

YouTube:
https://youtu.be/O8aTZ8Ci6F8
Facebook:
https://m.facebook.com/
Nathleitora/?ref=bookmarks

Comenta aqui no site Notícias de São
Pedro da Aldeia.
Filme disponível na Netflix.

Skoob:
https://www.skoob.com.br/usuario/5707711
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Abertas as inscrições
para curso on-line e
gratuito de Arte em
Feltro em São
Pedro da
Aldeia

vem ganhando cada vez mais espaço
em festas, decorações, arranjos e até
em aplicações de artigos de moda, vestuário e jogos educativos. É um artesanato que, além de ter um baixo custo,
pode servir como uma renda financeira
a mais e como um trabalho terapêutiEstão abertas, até esta quarta-feira co muito importante nesse momento
(1º), as inscrições para o curso on-line de pandemia e distanciamento social”,
e gratuito de Arte em Feltro. A ativi- destacou.
dade virtual, oferecida pela Secretaria
Adjunta de Cultura em parceria com a
Escola de Artes Municipal, vai abordar Aulas virtuais e suporte
as técnicas básicas de bordado, corte, em tempo real
costura e colagem para alunos em nível
iniciante. Para se inscrever, é necessário preencher um formulário, disponível na página da Secretaria de Cultura, As videoaulas serão disponibilizadas
em https://pmspa.rj.gov.br/secretarias/ todas as quartas-feiras no canal do
secretaria-adjunta-de-cultura/. As va- Youtube da Escola de Artes Municipal,
gas são limitadas e restritas a morado- com início no dia 8 de setembro. O link
res da cidade, com idade mínima de 16 para acesso aos conteúdos gravados
anos.
será enviado somente para os alunos
devidamente inscritos. As aulas podem
De acordo com a artesã Kátia Carva- ser acompanhadas por meio de um
lho, responsável por ministrar o curso, aparelho celular, tablet ou computador
a atividade é indicada especialmente com acesso à Internet.
para aqueles que desejam aprender a
confeccionar lembrancinhas com te- Além das aulas virtuais, todas as quinmas lúdicos, como chaveiros, enfeites, tas-feiras os alunos também terão
bonecos, artigos de decoração e uti- atendimento on-line em tempo real,
litários personalizados. “Traremos o com duração de até 30 minutos, com
passo a passo de como iniciar a feitura a instrutora do curso, via WhatsApp.
de objetos em feltro. A arte em feltro “Será um momento em que os partici-
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pantes vão poder esclarecer dúvidas e
receber orientações mais específicas”,
reforça Kátia. Os atendimentos terão
início no dia 16 de setembro.
O curso será dividido em três módulos, sendo o último destinado à produção de peças natalinas. A atividade

CULTURA

tem carga horária total aproximada de
80h, com término previsto para o mês
de novembro. Ao final, os alunos poderão solicitar a emissão de certificado
de conclusão.
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COLUNA DO EDU
Somos aquilo que
passamos a amar!

Por Edu Moreira

MT 06:22
Pois onde estiver o seu tesouro,
aí também estará o seu coração.
Os nossos pensamentos são
poderosos.Eles determinam
quem você é. E podem moldar
o que seremos para o resto da
vida, entendemos que pensar da
maneira correta tem a máxima
importância em nossas vidas.
Qual seria a maneira correta?A
maneira de Jesus,com amor,positividade e compreensão? Na

vida colhemos o que plantamos,Gl 06:07 “Não vos enganeis : de
Deus não se zomba, pois aquilo
que o homem semear ,isso também ceifará...”.
Se termos , compaixão pelo próximo,ser gentil,ter pensamentos
bons e edificantes conforme se
encontra em Ef .04:29 “Não saia
de vossa boca nenhuma palavra
torpe,e sim unicamente a que for
boa para edificação, conforme a
necessidade ,e, assim , transmita
graça aos que ouvem “com certeza colheremos bons frutos,pois
em Pv 23:07” diz:” pois como ele
pensa dentro de si ,assim ele é”.
Assim é a vida ,somos aquilo
que passamos a amar ,desejar
e gostar ,em Jr 17:05 diz “assim
fiz o Senhor maldito o homem
que confia no homem...”maldito
seremos ser pensar em agir com
as nossas próprias forças, devemos fazer igual ao Ap Paulo 1
Co “Sede meus imitadores,como
também eu sou de Cristo” , este
versículo do Ap Paulo devemos
ter os pensamentos de Cristo
Jesus,pois o maior exemplo de
amor e caráter ao próximo que
já existiu, sejamos seus imitadores,para podermos pensar no
que é certo.
Que Deus abençoe!
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(22) 99801-1458 OU
(22) 2321-5179

A OZONIOTERAPIA TEM FEITO UM PAPEL IMPORTANTE NA RECUPERAÇÃO
DOS INFECTADOS CONTRA AS SEQUELAS DO VÍRUS E TAMBÉM NO COMBATE CONTRA A DOENÇA VIRAL!
RUA MARQUES DA CRUZ, N° 142, LOJA 01, CENTRO,
SÃO PEDRO DA ALDEIA
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FERRAMENTAS
FAÇA JÁ O SEU PEDIDO!!!

Gostou desse anúncio? Sua empresa pode estar no próximo - Fale com a gente (22)99983-6366

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 promocionais 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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O LIVRO DOS SONHOS O COLECIONADOR DE ALMAS
No terceiro livro da trilogia “O Livro
dos Sonhos”, o escritor e jornalista
Renato Fulgoni nos apresenta Jack
Baltazar, um arqueólogo muito conhecido em São Paulo, que tinha um hobby que chamava atenção. Baltazar era
um colecionador de almas, conhecido
como o Senhor Morte. Proprietário de
um antiquário no centro da maior cidade brasileira, ele recebia diariamente
muitos clientes colecionadores. Após
algumas mortes misteriosas, Clara, Cici,
Abraão e Carlos descobrem que o espírito 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.

Adquira seu exemplar

(22) 99983-6366
Acesse - livrariadaaldeia.meloja.com.br
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Loja virtual de roupa feminina. Envios para São Pedro da Aldeia e Cabo Frio.
Conjuntos de ótima qualidade. Macaquinhos. Short
Jeans bordados e muito mais. Tire suas dúvidas
22 99906-1251
Site www.balalechic.com.br
Veja mais no perfil @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.radiosapp5.bellademaiswebrdioordioemevoluo
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RENATO FULGONI
Olá, leitores! Sabe aquele sentimento,
quando queremos ver aquela pessoa toda
hora? Aposto que muitos românticos pensaram 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 resolvem jogar tudo para o alto e roubar um
carro-forte. 100 milhões de Reais em diamantes 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 embarcam numa fuga sensacional pelas estradas
brasileiras. O escritor Renato Fulgoni convida

a todos para conhecer essa aventura. Acesse o
Link na AMAZON - https://www.amazon.com.
br/dp/B08MCM96QN
Disponível em E-book na
amazon.
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Juventude Aldeense
com Wagner Muniz

UM RECORTE

SOBRE DIREITOS HUMANOS
E PARTICIPAÇÃO
SOCIOPOLÍTICA
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populações vistas como “inferiores e
sem alma”, haja vista que, o mundo
passou por regimes políticos severos, onde povos negros, indígenas,
judeus, pobres, mulheres, homossexuais e deficientes foram mortos,
escravizados e segregados somente
por conta de sua cor, sexo, raça, opção
sexual, credo, convicções políticas,
filosóficas ou até mesmo religiosas.

Os Direitos Humanos são direitos
garantidos à pessoa pelo simples
fato de serem humanas. Assim, os
Direitos Humanos são todos os direitos e liberdades básicas consideradas fundamentais para a dignidade humana. O direito à voz e a
participação sociopolítica são direitos norteadores para construirmos
uma sociedade justa, isonômica e
fraterna com pilares da democracia
participativa. Segundo o Ministro da
Suprema Corte, Luís Roberto Barroso (2018, p. 219): “(...) diz respeito
ao princípio da dignidade da pessoa
humana na nova dogmática jurídica.
Ao término da Segunda Guerra Mundial, tem início a reconstrução dos
direitos humanos, que se irradiam
a partir da dignidade da pessoa humana, referência que passou a constar dos documentos internacionais
e das Constituições democráticas,
tendo figurado na Carta Brasileira
de 1988 como um dos fundamentos da República (art. 1º, inc. III). A
dignidade humana impõe limites e
atuações positivas ao Estado, no
atendimento das necessidades vitais
básicas, expressando-se em diferentes dimensões”, pontua o Ministro.

Defender os Direitos Humanos em
pleno século XXI no Brasil no mínimo é ser coerente. A história do País,
a título de exemplo, foi construída
sobre o sangue do povo negro, periférico (da classe trabalhadora) e
indígena. Quantas foram as pessoas
silenciadas não muito distante, em
décadas passadas que, morreram
para que tivéssemos o direito à voz,
o acesso às garantias constitucionais
e sequer o direito de opinar? Exatamente, inúmeras, incontáveis... que
até os dias atuais, os familiares sequer sabem onde localiza-se o respectivo corpo ou restos mortais das
vítimas. A democracia é a voz do
povo e deve ser defendida com rigor, os diplomas processuais devem
assegurar ao seu povo e a nação,
com absoluta e total prioridade os
Direitos Humanos, coletivos e individuais do cidadão, visando o progresso da União e o bem comum.

Considerando que, a participação
sociopolítica é fundamento basilar
para a construção de uma nação,
percebe-se então, que, é indispensável que o cidadão tenha voz frente às
decisões públicas estatais, visto que;
“o poder emana do povo” e, através
do povo, podemos gerir a máquina pública, atendendo a todos sem
qualquer tipo ou forma de distinção
ou exclusão. O ordenamento jurídico
deve evoluir de acordo com a adequação social de seu povo e a chegada dos Direitos Humanos era algo
impensável naquele tempo, ressalto
que, houve grande devastação nas

Com base em A Invenção dos Direitos Humanos, de Lynn Hunt (2012, p.
13): “Às vezes, grandes textos surgem
da reescrita sob pressão. No seu primeiro rascunho da Declaração da Independência, preparado em meados
de junho de 1776, Thomas Jefferson
escreveu: “Consideramos que estas
verdades são sagradas e inegáveis:
que todos os homens são criados &
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independentes [sic], que dessa criação igual derivam direitos inerentes
& inalienáveis, entre os quais estão a
preservação da vida, a liberdade & a
busca da felicidade”. Em grande parte, graças às suas próprias revisões, a
frase de Jefferson logo se livrou dos
soluços para falar em tons mais claros, mais vibrantes: “Consideramos
estas verdades auto evidentes: que
todos os homens são criados iguais,
dotados pelo seu Criador de certos
Direitos inalienáveis, que entre estes
estão a Vida, a Liberdade e a busca
da Felicidade”. Com essa única frase, Jefferson transformou um típico
documento do século XVIII sobre injustiças políticas numa proclamação
duradoura dos direitos humanos”.

É por meio da educação político-cidadã, participação, comunicação
social e protagonismo que conseguiremos erradicar a pobreza e a marginalização, os Direitos Humanos
surgem com o objetivo de “iluminar”
(fazendo um paralelo aos ideais Iluministas, que é uma fonte material
para o Direito) e garantir o ingresso
(e atendimento) do cidadão por parte das políticas do Estado. Conforme
dito acima, a história não só do Brasil, como do mundo, passou por anos
severos e de trevas, onde, quem tinha mais poder aquisitivo escravizava quem tinha menos ou, apenas pelo
fato de ter diferentes tonalidades de
pele. Muitos tiveram que pagar com
a vida para que hoje tivéssemos voz
– direitos e garantias –. Por isso, a importância de se fazer o bom uso do
exercício dos direitos de cidadania,
da liberdade de expressão, do acesso à informação, da manifestação do
livre pensamento e a liberdade de reunião assegurados na Carta Magna
do País. Um adento, o marco dos Direitos Humanos é um acontecimento

histórico-global, inclusive, O Dia Internacional dos Direitos Humanos é
comemorado anualmente em 10 de
Dezembro, data na qual em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em 1948.

Nas palavras do Ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Luís Roberto
Barroso (2018, p. 168): “A volta aos
valores é a marca do pensamento jurídico que se desenvolve a partir da
segunda metade do século XX. Foi,
em grande parte, consequência da
crise moral do positivismo jurídico
e da supremacia da lei, após o holocausto e a barbárie totalitária do
fascismo e do nazismo. No plano internacional, no contexto da reconstrução da ordem mundial do pós-guerra, foi aprovada a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de
1948, na qual se materializou o consenso entre os povos acerca dos direitos e liberdades básicas a serem
assegurados a todos os seres humanos. No âmbito interno, diferentes
países reconhecem a centralidade da
dignidade da pessoa humana e dos
direitos fundamentais, que passam
a ser protegidos por tribunais constitucionais. Tanto no direito europeu
como nos Estados Unidos, diversos
desenvolvimentos teóricos marcam
a nova época, aí incluídos estudos
seminais sobre teoria da justiça, normatividade dos princípios, argumentação jurídica e racionalidade prática,
dando lugar a uma reaproximação
entre o Direito e a filosofia. A volta
aos valores está no centro da discussão metodológica contemporânea e
do pensamento pós-positivista”.
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Wagner Muniz
Graduando em Direito
(Universidade Estácio de Sá
— RJ), Estagiário da Justiça
Federal (TRF-2, SJRJ),
Palestrante, Ativista Social
pela Educação, Informação
e Participação Sociopolítica
Juvenil, 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 Construção da Região dos Lagos
Fale conosco: (22) 2627 1001
(22) 99734 0579 (WhatsApp)
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DIFERENÇAS SOCIAIS, CULPAS, MEDOS E
PAIXÕES LEVAM A MAYA A TOMAR DECISÕES.
SÃO AS ESCOLHAS QUE IRÃO DETERMINAR UM
FINAL FELIZ OU NÃO PARA O CASAL.
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É com muito orgulho que apresentamos 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 empresta muito mais do que o nome,
mas também a beleza de se reinventar, 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 inigualável. E assim também somos nós.
Mais do que livros e produtos
de papelaria, agora temos muito
mais a oferecer: camisas, bolsas, 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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“Cantinho das Ideias”
REFLEXÃO
por Raul de Taunay

Luciana G. Rugani
Carlos leitores, compartilho com vocês este texto maravilhoso de autoria do amigo Raul de Taunay.
Raul de Taunay é poeta, romancista,
ensaista e diplomata, com 12 livros publicados. Retornou recentemente ao
Brasil, após dez anos de trabalho na
África. Dessa sua experiência, resultaram seus dois últimos lançamentos,
ambos com temas africanos. O primeiro, de poesias, “O Sol do Congo”, pela
Editora 7 Letras. O segundo, o romance “Meu Brasil Angolano”, editado pela
Pandorga, de São Paulo. Ambos podem ser encontrados nos sites das respectivas editoras e no site da Amazon.
Este seu texto expressa com perfeição
nosso sentimento em relação ao tempo em que vivemos.
Vale a pena a reflexão:

Meus amigos, neste mundo em que nascemos, vivemos e morremos, os amigos
são mais do que apenas complexidades
semânticas ou intimidade entre dois
seres humanos. Os amigos tem relação
estreita com a virtude e a felicidade, e
suscitam na alma a benevolência que
instiga a reciprocidade do querer bem.
Sem amizades não há vida digna ou prazerosa, nem sociedade que se sustente.
Por essa razão, vejo com receio o clima de guerra que está se formando em
nosso país - certamente estimulado por
aqueles que nunca viveram uma guerra
e não tem noção de suas consequências.
Hoje, infelizmente, vemos famílias se
desmantelando em função de discordâncias políticas. A fome voltou, a inflação também, a violência das armas
é estimulada por quem deveria inspirar a paz e a estabilidade. E para irritar mais o tecido social, as cepas novas
do coronavírus ganham força em meio
às crenças dos que não se convenceram ainda de que devem usar máscara para não aumentar o contágio. Parece coisa de doido mas não é. São
amigos meus, amigos seus, amigos
nossos, no Brasil inteiro, teimando em
vencer o vírus com aglomerações, baladas, praias cheias e… balas de fuzis.
Diante dessa insensatez, amizades
acabam se desgastando e a demência
crônica de poucos prospera num palco
em que a maioria do povo, massacrado por notícias falsas e mentiras, entra
num estado de estremecimento: ami-
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gos voltam-se contra amigos, parentes
contra parentes, irmãos contra irmãos,
num clima de inimizade e aversão que
multiplica dentro do cidadão uma indesejada repugnância figadal em relação
ao outro, por vezes amigo querido de
uma vida inteira, numa clara demonstração de que o berrante do Sérgio Reis
tem tido um poder hipnotizador sobre
minorias que constroem a narrativa
de que o povo não precisa de direitos
humanos ou trabalhistas, nem de carne ou feijão, nem de saúde ou emprego, nem de educação ou assistência.
E nisso se formam as desavenças pois
nem todos acreditam que se possa desenvolver um país sem programas e políticas públicas. Poderíamos realmente
empreender de barriga vazia, disputar
um lugar ao sol sem preparação, vencer sem conhecimento, sobreviver até
o fim da vida sem ajuda? Estaríamos
entrando numa nova era bárbara e selvática do «cada um por si e Deus por
todos», ou acima de todos? Ou estaríamos assistindo, em pleno século 21, a
um grande pátio dos milagres formando-se dentro do território nacional?
Fotos recentes de famílias de classe
média dormindo ao relento em plena
avenida Paulista, ou sobre as calçadas de N.S de Copacabana, oferecem
a radiografia exata da situação de penúria em nossa pátria. Em breve, quando perdermos o pão, o feijão, a casa,
o emprego, o carro, o seguro social, a
aposentadoria (e a vergonha na cara),
teremos a compensação de um «Big-brother» a vociferar pelos veículos de
comunicação: «deixem de ser idiotas,
deixem de ser otários, comprem fuzis!»
Neste ponto, eu me dou conta de que
esta fase no Brasil é apenas um mo-
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mento de desvio, que expôs o lado
ruim das pessoas mais próximas que
jamais imaginaríamos serem tão desalmadas. Em meio a esse quebranto, pergunto ao meu melhor amigo:
-«comprar um fuzil para que? Para
assaltar e, assim, poder comer?»
Ninguém responde, o vento traz ao
longe, como um estrondo, o reboar
dos tambores: o 7 de setembro se
aproxima a passos rápidos e, da forma que vamos, saudaremos o dia
da pátria entre hostilidades e conflitos, quando poderíamos estar exercendo plenamente a cidadania em
prol deste nosso povo desamparado.
Onde se perdeu o tempo das amizades fraternas no seio de nossa sociedade? Onde está você meu amigo do peito, meu irmão camarada?
(Raul de Taunay, 28 de agosto de 2021)
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A PALAVRA GENÉRICA

Ilton Santos

T

odo ano olímpico é a mesma
coisa! Atletas que superam
a dor, a pobreza, a falta de
recursos, de investimentos, de
incentivos, de patrocínio, em busca
do El dourado olímpico! Busquei
respostas pra saber o que move
esses guerreiros e guerreiras a
seguir em frente, enquanto tudo
ou quase tudo, os puxam para
trás. Foco, amor, vontade, garra,
gana, competitividade e fama,
são motivos muito individuais e
variados. Mas uma palavra pode
sim ser usada de forma genérica:
Sonho! Talvez o sonho quem
moveu Jesse Owens a ganhar
quatro medalhas de ouro em
Berlim, no auge da campanha

nazista alemã, que defendia a sua
“supremacia branca”. Ou Mark
Spitz a conquistar onze medalhas
olímpicas, sendo superado anos
depois por seu compatriota
Michael Phelps. Ou a lenda
Isaquias Queiroz, da canoagem
brasileira. Ou quem sabe Daiane
dos Santos e Rebeca Andrade,
da ginástica artística brasileira,
respectivamente a inventora de
um salto que leva o seu nome
, sendo campeã mundial e a
campeã olímpica detentora de
duas medalhas em uma única
edição dos jogos. Independente
do que os motivam, todos sonham
em chegar lá! Vislumbrando a
vitória, a glória, a chegada, o fim
do jogo, as entrevistas, a alegria
da família, o reconhecimento
da imprensa, o assédio dos fãs.
O mesmo o vale para outras
carreiras,
principalmente
a
artística. Então, independente do
que o motiva, independente da
modalidade, carreira, atividade
ou profissão. Sonhe! Sem impor
limites, tamanho ou lógica. Pois
ainda que não chegue ao patamar
desejado, a viagem do sonho é
sempre muito boa! Portanto, não
reprima seus sonhos e nunca pare
de sonhar. Pois o sonho é quem
precede a vitória!
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ASCOM/PMSPA TTexto: Jéssica Borges Fotos: Divulgação/ PMSPA

ALDEIA EM MOVIMENTO INICIA AULAS
DE TREINAMENTO FUNCIONAL NA
PRAIA DA BALEIA

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia
deu início às aulas de treinamento
funcional gratuitas na Praia da Baleia
na noite desta segunda-feira (16). O
primeiro dia do projeto Aldeia em Movimento na localidade foi de animação
entre os moradores, que compareceram às atividades mesmo com a instabilidade do clima. Toda a prática de
exercícios foi acompanhada por profissionais da Secretaria de Esportes e
Lazer, cumprindo as medidas sanitárias em prevenção à Covid-19.
Ainda há vagas disponíveis para a atividade. Interessados devem realizar a
inscrição na sede da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, localizada na
Avenida Francisco Coelho Pereira, no
Centro, das 8h30 às 17h. É necessária
a apresentação de originais e cópias
dos documentos pessoais, comprovante de residência e atestado médico
em caso de participantes com histórico patológico no ato da matrícula. As
aulas na localidade serão realizadas às
segundas e quartas, das 19h às 20h.
Além da Praia da Baleia, os treinamentos funcionais são realizados nos bairros Praia Linda, Balneário São Pedro,
Bela Vista e no Centro. “Os treinamentos na Praia da Baleia entram no nosso

planejamento de expansão do projeto
Aldeia em Movimento. Entendemos a
importância do projeto para os nossos
moradores e por isso buscamos aumentar o número de locais das aulas e
também das modalidades oferecidas.
Nosso objetivo é oferecer outras opções de esporte, como as modalidades
náuticas, por meio de parcerias”, disse
o secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos. O que já é oferecido pelo
Projeto Aldeia em Movimento?
Além dos treinamentos funcionais, o
projeto disponibiliza exercícios físicos
gratuitos nas academias populares e
aulas de ginástica com profissionais
especializados. As academias no Centro e Bairro São João funcionam de
segunda a sexta-feira, das 6h às 10h e
das 17h às 21h.
Confira o cronograma das atividades:
TREINAMENTO FUNCIONAL:Praia Linda: terças-feiras – 8h/9h;Balneário São
Pedro: quartas-feiras – 8h/9h;Centro:
segundas, quartas e sextas-feiras –
18h/19h; 19h/20h e 20/21h;Bela Vista:
terças e quintas-feiras – 18h/19h;Praia
da Baleia: segundas e quartas –
19h/20h.
GINÁSTICA:Praia Linda: quintas-feiras
– 7h30/8h30;Balneário São Pedro: segundas-feiras – 8h30/9h30.
Academias populares para pacientes
recuperadosOs pacientes que tiveram
o tratamento concluído no Centro de
Reabilitação Fisioterápico Municipal ou
mulheres em processo de reabilitação
do tratamento de câncer de mama têm
à disposição as atividades das Academias Populares. O atendimento é feito
de forma individualizada, respeitando
as necessidades e as restrições físicas
de cada aluno. Os moradores nessas
condições e interessados em realizar
as atividades devem fazer a matrícula na sede da Secretaria de Esportes e
Lazer.
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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.”

Tracta lançamento!! - Hidratante
para mãos & Hidratante Corporal
.Repost @tractafarmaervas
Atendimento on-line e funcionamento da loja:
-SEG à SEX 09h às 19h
-SÁB 09h às 18h

Maria Pomposa - Cores lindas &
com o melhor preço, só aqui na
Show Beleza!
@mariapomposa

Gllendex - Pó descolorante Profissional, O produto que você precisava! Fragrância suave.
Enriquecido com proteína da seda.
- produtos disponíveis nas lojas de
São Pedro & Cabo Frio
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Depimiel - Creme depilatório
com camomila acompanha esponja e espátula, age durante
o banho! Os produtos ideias
para sua depilação e com o
melhor preço, você encontra
só aqui na Show Beleza!

Gllendex - Linha In Volve- O
produto que você precisava!
Indicado para cabelos ressecados ou coloridos linha com
proteção da sua cor!
produtos disponíveis nas lojas
de São Pedro & Cabo Frio .
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A linha Fusion é ideal para reconstrução instantânea. Além de
deixar os fios macios e prevenir
danos futuros! Para até 95% mais
resistência à quebra, Fusion reconstrói instantaneamente a fibra
capilar.

Não poderia faltar para nossas
cacheadas né 😍
Essa linha é incrível !✨
Possui extrato de açaí , manteiga
de oliva e óleo de coco

Wella Invigo Nutri-Enrich
É ideal para cabelos secos,
ressecados ou quimicamente
tratados. Possui goji berry na
composição, tem o poder de hidratar e nutrir os fios.

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

PEÇA AGORA!

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 hidratados já

Quem aí conhece essa linha
incrível? Quem já usou , nos
conte sua experiência produtos disponíveis nas lojas de
São Pedro & Cabo Frio .

(22)99281-1048

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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A desconexão constante do
trabalho
A necessidade de utilizar a internet
para conquistar e engajar clientes
na área de vendas e prestação de
serviços tem levado os colaboradores
a ficarem conectados praticamente
o dia todo. Não dá para imaginar um
escritório ou um comércio sem uso da
tecnologia para atender as demandas
da legislação atual e organização
interna, além do setor de vendas que
depende também das redes sociais
para demonstrações de produtos
e serviços. Mas essa conexão tem
gerado um impacto na produtividade
da empresa com o não cumprimento
de prazos referentes a tarefas do
cotidiano incluindo acidentes de
trabalho em alguns setores.
Já observou como esse tempo é
utilizado ou porque a produtividade
tem diminuído tanto?
Em um artigo publicado no site do
olhardigital.com.br, em julho desse ano
relata uma pesquisa encomendada
pela revista Forbes, realizada no
segundo trimestre desse ano, mostrou
que o brasileiro passa 5,4 horas por
dia em aplicativos de vídeos e jogos,
e esse número cresceu 45% após a
pandemia. No ambiente de trabalho,
os colaboradores estão cada vez
mais distraídos e perdendo a noção
das responsabilidades que lhes foram
confiadas.
Ainda não existe uma legislação
específica que regule ou discipline o uso
do celular em horário de expediente,

mas a empresa tem assegurado no
artigo 444 da CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho) o direito de estipular
as regras internas e especificar o
que é mais conveniente e aceitável
para ambas as partes sem que haja
violação as disposições de proteção
ao trabalho.
Se não há uma política clara ou um
manual de ética e conduta na empresa,
é importante definir algumas regras
e deixar claro o que é permitido ou
não e quais as conseqüências se as
normas forem descumpridas.
Mensurar a produtividade da equipe
é um fator primordial para manter
a motivação elevada através de
reuniões produtivas e avaliações
pessoais de desempenho periódico.
O diálogo claro e freqüente é
importante para entender os reais
motivos de insatisfações e declínios
dos colaboradores. Diante de tantas
mudanças no mercado e na vida
pessoal principalmente após um
período tão difícil de incertezas, a
conscientização é tão importante
quanto as boas relações de trabalho
onde um setor depende do outro
e se a empresa sofre prejuízos a
conseqüência incorre em todos os
envolvidos.
Fonte de pesquisa: https://olhardigital.
com.br/2021/07/17/internet-e-redessociais/brasil-e-o-pais-que-passamais-tempo-em-aplicativos/
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RAQUEL CARVALHO
ADMINISTRADORA
CONSULTORA EMPRESARIAL
TUTORA ACADÊMICA
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PRAIA LINDA
Nesse artigo, vou falar de uma praia de São Pedro
da Aldeia. Um lugar muito perto de onde eu moro.
Na primeira vez que vi, pensava que fosse um
paraíso. Minha primeira vez foi em 1989, numa férias
de janeiro. Eu me apoixonei pelo lugar e fico muito
feliz em morar em Praia Linda.

UM DIA NO PARAÍSO
A Praia Linda, localizada no bairro de mesmo
nome, possui uma das mais belas faixas de areia de
São Pedro da Aldeia, totalmente arborizada, com
coqueiros, flamboaiãs, amendoeiras e casuarinas, o
local é ideal para passar o dia inteiro. A orla possui
diversos quiosques o que torna o dia mais agradável.
Praia Linda é o local preferido de famílias com
crianças, pois possui águas calmas com temperatura
amena.
No final da tarde, a praia nos contempla com
maravilhosas paisagens com o pôr-do-sol ao fundo.
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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 artigos e confecção esportivas, com moda
fitness masculina e feminino do infantil
ao adulto.
Na SPA Fitware o cliente encontra,
também, artigos para natação do infantil ao adulto masculino e feminino,
óculos Speedo, touca natação, artigos
Speedo.
Roupas da Reebok como camisas, regatas, shorts, masc e feminino. Entre
outro, roupas e acessórios fitness, Bonés, Porta celular, Quimonos e Roupas

balé. SPA FITWEAR. Top, leg, macaquinhos, maiôs, sungas, shorts, regatas, dryfit. Camisas do flamengo oficial
Adidas masculino, feminina e infantil,
flamengo o melhor preço de camisa
original é aqui, SPA FITWEAR, Rodovia 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
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SEJA + DEPIL
AGENDE SEU HORÁRIO NO WHATSAPP

(22) 98155-0368
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VIVER,
PENSAR,
POETIZAR.
O caminho
certo
Quando fiquei mocinha meus pais
me diziam que um certo caminho,
era o caminho certo. A escola
também dizia, a igreja também
dizia, os amigos também diziam.
Em pouco tempo, num vasto
túnel de opções eu percebi que
só um caminho estaria certo: o da
obediência!

Luciana
Mendonça
( LU P EN SA DORA).ES CRITORA , PO ETI SA E COLU NISTA.
FORMAÇ ÃO ACADÊMICA EM
ODO N TO LO GIA. PÓS GRADUA N DO EM FILOS OFIA E
S OC I O LO G I A. MEMBRO DA
AC A DEMI A DE LETRAS DE
C A BO F RI O (ALACAF) E DA
ACA DEMI A I NT ERNACIONAL
MUL HERES DAS LET RAS .
AUTO RA DOS LIVROS CAFÉ
P O ESI A E F LORES CER PENSA MEN TOS. POSSU I PARTI C I PAÇ ÃO EM DIVERSAS
AN TO LO G I AS, INCLU INDO
AN TO LO G I A POÉTICA LU S OBRASI L EI R A 2020-2021 .

Sem questionar muito, finquei
meus pés por lá e passo a passo
fui seguindo adiante.
As coisas começaram a dar
errado, mas eu não acreditava,
pois estava no caminho certo,
sempre segui o caminho certo
então nada poderia dar errado,
eram só tropeços, eu pensava, lá
na frente tudo se acertaria.
Mas continuei andando e cheguei
lá na frente e ainda percebia algo
de errado.
Então comecei a me questionar:
será esse mesmo o caminho
certo? Se fosse certo não estaria
errado...
Chegou um dia que finalmente
aprendi que o certo poderia ser
relativo. Que não precisava ser
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exatamente como meus pais
diziam, a escola ensinava, a igreja
pregava. Porque no final das contas
ninguém sabe aonde os caminhos
chegam e quem recolhe os frutos
ou os percalços do caminho que
escolhemos somos nós mesmos.
Cheguei a conclusão de que o
caminho certo ninguém sabe e o
único jeito talvez de acertar esse
caminho é usar o GPS cardíaco,
também chamado de coração, e
esse te dirige até o caminho certo.
O caminho certo talvez não seja
um único caminho, não é uma
linha reta. Às vezes você cai numa
rotatória que te joga num
outro caminho que você nem
imaginava e a partir deste
momento, ele passa a ser o
caminho certo para você. Hoje eu
sei que quando as coisas não vão
muito bem é porque você precisa
desviar seu caminho, mudar sua
trajetória, pois aquele caminho
em que caminhava não está certo
mais.

certo, escolherei o caminho mais
feliz e este sim, me levará ao
destino certo!
E se alguém me perguntar
qual o caminho certo a seguir,
certamente direi: o caminho que
seu coração mandar.

O termômetro é em como se
sente feliz percorrendo esse “ Se tiver que obedecer, obedeça
caminho. Muito se enganou de o seu coração “
que o caminho precisa ser árduo
para que lá na frente, se encontre
a felicidade. A exaustão acaba te
absorvendo toda a felicidade que
supostamente haveria de existir
no futuro. Então a felicidade
precisa estar no caminho, durante
o caminho, para que lá na frente
você possa olhar para trás, pelo
caminho que percorreu e concluir
que foi feliz o caminho todo.
Portanto não escolherei mais o
caminho
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A VERDADE POR TRÁS DA
HISTÓRIA
A vida das pessoas não é
um jogo de pôquer

S ILV I L E N E G O M E S
N ASC EU NO DIA 1 8 DE MAIO D E
1972, É CARIOCA. FORMOU -SE
EM L ETRAS (U SU -RJ) E COMU N IC AÇ ÃO SOCIAL COM H ABILITAÇ ÃO EM JORNALIS MO (FACH ARJ ), ATUALMENTE MORA EM
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ E
AC REDI TA QU E O MU NDO T E M
J EI TO COM MU ITA POESIA. É
TAURI N A, APRECIADORA D E
A RTES, MÃE DE ELOIS E GOM E S
E DEI XA CLARO QU E S UA
P REFERÊNCIA É ESCREVER COM
L Á P I S O U CANETA E LER LIVR OS
EM PAPEL.

De acordo com o dicionário o verbo
“mentir” significa disseminar algo
falso, oposto à verdade, sendo feito
intencionalmente. Outra afirmação
bem usual é que a omissão da
informação é uma forma ética de
mentira. Isto por que as informações
não são manipuladas, mas sim
ocultadas. Assim, as pessoas mentem
sem sentimento de culpa. Os termos
mitomania ou mitônomo, mentiroso
patológico e mentiroso crônico são
constantemente usados para se referir
a um mentiroso compulsivo.
Devido a imaturidade mental, as
mentiras iniciam-se na infância em
pequenas doses, consequência da
convivência com adultos que mentem.
O primeiro ímpeto surge quando elas
desejam obter regalias ou vantagens.
Independentemente das razões que
as embasam é importante lembrar
que a mentira acarreta danos a todos
os envolvidos, inclusive ao mentiroso.

Mas por que as pessoas
mentem?
Mitomania é o ato de intencional
e
deliberadamente
fazer
uma
declaração falsa. A literatura indica
que não existe uma razão específica
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O Dia dos Enganos.

“A mentira tem
perna curta.”
da mitomania, mas um conjunto
de fatores associados que podem
provocar o problema, tais como,
histórico de vida, relacionamentos,
padrão de relação parental, genética e
experiências. Acredita-se que a baixa
autoestima, necessidade de apreço ou
atenção e a tentativa de se proteger de
situações constrangedoras marquem
o início da mitomania.
Em nossas leituras encontramos
verdades vestidas de mentiras, como
nas fábulas e contos, desde Esopo
aos irmãos Grimm. Também podemos
assistir séries de televisão que fazem
alusão ao tema em epígrafe, como
por exemplo: “Lie To Me”. A série
traz as investigações de uma equipe
formada por especialistas em detectar
mentiras. As mínimas expressões
e gestos são interpretados por
esses cientistas do comportamento
humano, que prestam seus serviços
para diversas entidades, como o FBI,
a polícia, empresas particulares ou
mesmo pessoas que estejam dispostas
a descobrir a verdade que alguém
possa estar escondendo.

Existe um ditado popular que diz: “A
mentira tem perna curta.” Abraham
Lincoln, disse: “Pode-se enganar todas
as pessoas durante todo o tempo, mas
não se pode enganar todo mundo por
todo tempo.” E ainda: “E conhecereis
a verdade, e a verdade vos libertará”
(JO 8.32). Se a verdade liberta, por que
optar pela mentira, que esvazia?
Há uma linha tênue entre o querer
ajudar e o se distanciar para não ser
prejudicado na lida com pessoas que
têm por hábito sempre mentir, e o
melhor a fazer para se preservar dos
embustes do mentiroso é sugeri-lo que
busque ajuda profissional, pois a vida
das pessoas não é um jogo de pôquer,
mesmo sabendo que a mentira está
presente em nosso cotidiano.
E parafraseando Led Zepplin: “Preciso
de alguém para segurar minha mão,
que não me conte mentiras para me
fazer feliz.”

Surge
um
questionamento
interior: por que houve a escolha de
um dia para a mentira? Por que não
existe um dia para a verdade? Estamos
falando do dia 1° de abril. Passar
trotes e mentiras no dia 1° de abril é
um costume comemorado em todo
mundo. Nos Estados Unidos, esse dia é
conhecido como “April Fools Day”; na
França, Pisson d’ Avril; e em Portugal,
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“por que houve
a escolha de
um dia para a
mentira? Por
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um dia para a
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MULHERES DEVEM PRIORIZAR
A VACINAÇÃO PARA
ENGRAVIDAREM
Em
tempos
de
pandemia
o
recomendado é adiar a gravidez, mas
quando isso não é possível devese redobrar os cuidados e focar na
vacinação. Obstetra fala sobre essa e
outras precauções.

M O N IQ U E B I T T E N CO U R T
SOU MONIQUE OU MELHOR NIQUE,
TENHO 40 ANOS, SOU MÃE AO
CUBO DE IGOR, CECÍLIA E LETÍCIA, CASADA, CARIOCA DE DUQUE
DE CAXIAS, MORANDO NA CIDADE
DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NA
REGIÃO DOS LAGOS, CAPRICOR NIANA. ADORA CONVERSAR, MAS
PORÉM É BEM SELETIVA COM RELAÇÃO A AMIGOS. ADORO DAR RISADAS, FALAR BESTEIRAS, VICIADA
EM SERIADOS. QUER SABER MAIS,
ME SEGUE NAS REDES SOCIAIS (@
MAAOCUBO). SOU REAL O TEMPO
TODO.

As gestantes e puérperas (mulheres
que tiveram filhos há até 45 dias)
registram uma taxa de letalidade
perante ao coronavírus de 7,2%, mais
que o dobro da taxa do país, que
é de 2,8%, segundo o Boletim do
Observatório Covid-19, da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado
em junho. Dados do Observatório
Obstétrico Brasileiro indicam um
aumento da mortalidade materna
semanal por Covid-19 de 328,8% em
2021 em comparação com a média
de 2020. Enquanto isso, em relação à
população geral, o aumento foi 110,5%
na média semanal. Assim, no Dia da
Gestante, celebrado em 15 de agosto,
é importante orientá-las em relação à
pandemia.
De acordo com a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) de Goiânia, em
2020 dos 14 óbitos ocorridos em
gestantes, 10 foram relacionados à
Covid-19. Neste ano, das 25 mortes,
15 têm relação com o coronavírus.
Além da maior chance de morte de
parturientes, estudo publicado no
Oxford Academic, da Universidade de
Oxford, no Reino Unido, mostra que há
maior possibilidade de complicações.
O risco de sepse, conhecida como
infecção generalizada, é 14 vezes
maior e as chances de precisar de
ventilação mecânica são multiplicadas
por 13. As probabilidades de ter AVC,
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insuficiência renal, evento cardíaco
adverso e doença tromboembólica
também são aumentadas.
As autoridades de saúde recomendam
que a gravidez seja adiada neste
momento de pandemia. Porém, para
as mulheres que não têm essa opção,
seja pela idade ou por outros fatores,
o ginecologista e obstetra Cláudio
Costa, que atende no centro clínico
do Órion Complex, ressalta qual a
prioridade agora no planejamento de
uma gestação. “O primeiro passo antes
de engravidar é procurar a vacinação
e se imunizar com as duas doses. Se
a gravidez não foi planejada deve-se
vacinar durante a gestação, só que as
opções da vacina diminuem”, ressalta
ele sobre as grávidas não poderem
ser vacinadas com a AstraZeneca e
Janssen, pois são vacinas que usam o
vírus ativo.

Além da imunização, o médico reforça
que as gestantes e as parturientes
devem ter os mesmos cuidados de
proteção individual que as outras
pessoas, como uso de máscaras e álcool
em gel, distanciamento social, evitar
aglomerações e trabalhar em home
office, sempre que possível. Ao longo
da pandemia, o especialista revela a
percepção que teve com suas pacientes.
“Nesse período o grande medo delas
gira em torno das incertezas, pois são
poucos dados concretos que temos e
isso gera ansiedade e preocupação nas
grávidas, aumentando a insegurança
delas”, relata Cláudio. A orientação
geral, em caso de dúvidas, é conversar
sempre com seu médico.

Segundo a SMS de Goiânia, apenas uma
a cada quatro moradoras da cidade que
estão grávidas já se vacinaram contra
a Covid-19. Das aproximadamente 20
mil gestantes na capital, pouco mais
de 4,9 mil (24,5%) procuraram um
posto de vacinação para receber a
primeira dose e apenas 1,6 mil (8%)
completaram o esquema vacinal. “As
futuras mães devem se vacinar sempre,
é a principal recomendação. Entre as
minhas pacientes tenho percebido
que o medo da vacina está passando”, Monique Bittencourt (Criadora do Blog
Mãe ao Cubo)
ressalta o obstetra Cláudio Costa.
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NUTRIÇÃO,
ALÉM DO
PESO
OUVINDO OS SENTIMENTOS QUE
PERMEAM O MOMENTO VIVIDO. O
PESO CORPOREO PASSARÁ SER
UMA CONSEQUÊNCIA DA RELAÇÃO
QUE CADA PESSOA TEM COM O
ALIMENTO, POR ISSO, AFIRMAMOS
QUE A NUTRIÇÃO É UMA CIÊNCIA,
PORÉM NÃO É EXATA.

NUTRI SHEILA CUNHA
A NUTRIÇÃO É UMA CIÊNCIA
ONDE DEPENDEMOS DE DIVERSOS
FATORES PARA CONCLUIR UM
DIAGNÓSTICO
PERSONALIZADO
DENTRE ELES, SOCIAL, ECONÔMICO,
CULTURAL,
EMOCIONAL,
FISIOLÓGICO E NÃO APENAS O
PESO DO INDIVÍDUO.
ALÉM DA ABORDAGEM DOS
CONHECIMENTOS CLÁSSICOS NA
NUTRIÇÃO É PRECISO OLHAR O
PACIENTE DE FORMA COMPLETA,

O NUTRICIONISTA TEM COMO
MISSÃO
PROMOVER
A
SAÚDE
PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS
DE
HÁBITOS
ALIMENTARES
AJUSTADOS À REALIDADE DD
CADA UM, PERMITINDO QUE AS
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
SOBRE A ESCOLHA DE CADA
ALIMENTO,
SEJA
DE
ACORDO
COM O HISTÓRICO FAMILIAR E O
CONTEXTO SOCIAL, SEM DEIXAR DE
LADO OS ASPECTOS FISIOLÓGICOS.
NA
REALIDADE
MUNDIAL,
O PROFISSIONAL DA NUTRIÇÃO
BUSCA FORNECER INFORMAÇÕES
E SUBSÍDIOS PARA ESCOLHAS
SAUDÁVEIS
E
DURADOURAS,
CONSCIENTIZANDO AS PESSOAS
MUDAREM ALGUMAS IDEIAS SOBRE
ALIMENTOS.
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AFINAL TODOS SABEM QUE
ALIMENTOS QUE NASCEM DA TERRA
SÃO OS QUD FORNECEM NUTRIENTES
ESSENCIAIS
AS
CÉLULAS
QUE
COMPÕEM O ORGANISMO.
TODO ESSE CONTEXTO SE FAZ
NECESSÁRIO AZ ADAPTAÇÕES DO
MOMENTO VIVIDO DE CADA PESSOA.
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O NUTRICIONISTA DA ATUALIDADE,
AVALIA O CKNTEXTO ATUAL VIVIDO
PELO INDIVÍDUO ORIDNTANDO O
MESMO A MANTER SUA SAÚDE FÍSICA,
MENTAL E EMOCIONAL EQULIBRADO.
NUTRIÇÃO É MUITO ALÉM DO PESO.
NUTRI SHEILA CUNHA.
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Conheça os benefícios do Pilates para o corpo e a
mente:
- Aumento da Resistência Física e Mental
- Aumento da Flexibilidade
- Trata Problemas Posturais
- Aumento da Concentração
- Tonifica a Musculatura
- Melhora a Coordenação Motora
- Promove menor Atrito nas Articulações
- Alivia Dores Musculares e articulares
- Ajuda a Melhorar a Respiração e a flexibilidade
- Prevenção Contra a osteoporose
- Promove Relaxamento, o bem-estar e eleva a autoestima
-Elimina Toxinas e facilita a Drenagem Linfática
- Melhora a postura e a Resistência Muscular
- Expande a Consciência Corporal
- Ajuda no controle de peso
- Melhora o equilíbrio
Venha fazer uma aula experimental no melhor espaço da região!

Informações (22) 99891-3384
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Porquê algumas pessoas sentem as articulações rígidas ao
acordar?
Há quem diga: “Estou ficando velho”,
mas o envelhecimento por si só não
causa rigidez. As “juntas” não envelhecem na mesma proporção que as
pessoas, usualmente isso é indicativo
de desgaste articular (por uso excessivo), músculos fracos, encurtados e
artrite.
Quanto mais notória essa condição,
maior é o impacto negativo sobre a
qualidade de vida.

força, o alongamento muscular, flexibilidade 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, treinando áreas corporais em conjunto por
meio da aplicação dos princípios de
movimento e estabilidade. Cada exercício tem um foco muscular ou um objetivo, trabalhando em níveis progressivos diferentes para tornar possível à
pessoa construir habilidade e coordenação enquanto realiza o exercício.

O tempo de rigidez em média dura
entre 10 a 15 minutos, e vai desaparecendo 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.

Mobilizar, alongar e fortalecer todo o
corpo traz mais leveza e menos rigidez ao corpo.
E você, já se alongou hoje?

Informações
(22) 99891-3384

É possível reduzir a rigidez se tornando mais ativo, estabelecendo uma
rotina de exercícios para melhorar a
127

Aldeia

COLUNISTA

Magazine

PINTANDO O SETE
CAVALETES
Uma boa ferramenta é metade do
trabalho garantido, já diziam os
antigos. Um bom cavalete é auxiliar
de muito valor na pintura, pois facilita
o trabalho do artista, proporcionando
posição confortável e estabilidade para
o suporte utilizado. Mas qual cavalete
comprar se há muitos modelos em
oferta nas lojas especializadas?

Cavaletes para estúdio
Quando o cavalete será instalado em
local definitivo, os artistas preferem os

PAULO J O RGE
ART I STA P L ÁSTI CO ME MB RO
DA AL EA RT - AC A D E M I A DE
L ET R AS E A RTE S DA R E G I ÃO
D OS L AGOS. N ASC I DO E M
SÃO PE DR O DA A LDE I A - RJ.
D E S EN HA E P I N TA D E SD E
C R IA N Ç A CO M I N C E N TI VO
E A J U DA DE P R O F E SSO R ES.
A D ULTO, FO I E STUDA R N A
C AP I TAL . R E SI D E E M C A BO
F R I O - RJ
PA R A CON HE C E R AS O B R AS
D O ARTI STA P LÁSTI CO
AC E SSE
WWW. PAULOJ O R G E .A RT.BR

maiores, mais pesados e mais estáveis.
Do mesmo modo que um bom calçado
promove estabilidade a seu usuário,
a base de apoio do cavalete é muito
importante para tornar o conjunto
firme, minimizando as oscilações da
tela ao ataque das pinceladas. Sob este
aspecto, os melhores são os que se
apoiam pelo menos em quatro pontos,
mas são mais caros do que os de tripé.
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a) Cavaletes de tripé
São mais leves e baratos, adequados
para estudantes, que na maioria das
vezes começaram a pintar sem este
equipamento ou em cavaletes de
mesa, pois promovem conforto que
nunca experimentaram
antes. Contudo, com
o tempo o artista vai
notando que precisa
de cavalete melhor.
A pouca estabilidade
começa a incomodar,
gerando cansaço com
a
continuidade
do
trabalho. Mas há alguns
cavaletes de tripé que
são de boa qualidade.
Ao adquirir um, leve
em consideração o
tamanho da tela que
suporta, as regulagens
de altura e os níveis de
inclinação que permite.
Alguns possuem um
nicho para abrigar os
pincéis; outros somente uma pequena
prateleira removível, que mais se
assemelha a uma régua. São muito
adequados para quem não dispõe
de muito espaço, já que podem ser
fechados e guardados facilmente.

O bom cavalete toma pouco tempo
do artista nos ajustes, passando quase
despercebido para ele, deixando mais
tempo para o processo criativo.

Cavaletes de mesa
São menores e como o nome indica,
são confeccionados para serem
apoiados sobre mesas ou bancadas.
Suas dimensões reduzidas impedem
o uso de telas muito grandes, mas são
eficientes para a maioria dos trabalhos.
Com cuidados especiais, podem ser
usados para pinturas externas, embora
haja cavaletes específicos para essa
modalidade

a) Cavaletes simples
São
como
miniaturas
dos cavaletes de estúdio,
sendo mais comum o de
tripé. Podem ainda ser de
outro formato, com outro
tipo de apoio.
Ao adquirir um cavalete
com essas características,
deve-se levar em conta que
são extremamente leves e
instáveis, mas têm como
ponto alto a portabilidade.

b) Cavaletes com quatro pés

controle.

São
mais
estáveis
do que os de tripé,
promovendo
mais
conforto
para
trabalhos longos. São
equipados com nichos
ou gavetas para os
pincéis e utensílios. As
regulagens de altura
e inclinação são mais
aprimoradas, podendo
abrigar telas maiores.
Podem
possuir
rodízios para facilitar
a movimentação no
estúdio. Os mais caros
têm regulagens mais
precisas por meio de
manivelas ou alavancas,
onde a altura pode ser
regulada por um único

b) Cavaletes tipo estojo
Assemelham-se
a
maletas,
onde
são
guardadas a palheta,
pincéis,
tintas
e
utensílios.
Possuem
alça para transporte
ou correias para serem
usados como a mochilas.
O suporte para a tela é
retrátil e geralmente
posicionado no lado
externo.

Cavaletes de campo
São adequados para pinturas ao
ar livre, sendo muito utilizados por
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pintores paisagistas. Como são mais
leves e retráteis, o transporte é muito
facilitado. Os de madeira são mais
comuns, mas são fabricados também
em alumínio e outros metais.

a) Cavaletes de madeira
São
extremamente
leves
e
podem
ser
transportados facilmente
quando
retraídos.
Em
locais com muito vento,
devem ser ancorados ao
solo ou terem seu peso
aumentado por meio de
lastros. Garrafas PET com
água são muito utilizadas
para esta finalidade.

b) Cavaletes de madeira com
caixa

Na hora de comprar
Além dos tipos citados, que são mais
comuns, há modelos, como cavalete
fixo e cavalete com assento. Enquanto
o primeiro é encontrado em alguns
estúdios onde são ministradas aulas de
pintura, o segundo é móvel e pode ser
usado para pintura ao ar livre. Na hora
de comprar escolha o cavalete que lhe
atenda e não o coloque nocauteado
ao pagar. Leve em consideração o
local onde ficará instalado. Se for
permanente, pode ser um maior,
mas se tiver que desmontá-lo após o
trabalho, prefira cavaletes articulados,
que ocupem pouco espaço. Caso
pinte também ao ar livre, considere
a aquisição de um segundo cavalete
para essa finalidade. Muitos artistas
desejam um modelo mais sofisticado,
mas o preço é alto. Embora eu tenha
um excelente cavalete de estúdio,
construído pelo meu amigo e artista
Carlos Alberto Fouraux, meu sonho
de consumo é o TRIDENT 12325 super
luxo Santa fé, cujo preço me assusta.
Por falar nisso, os cavaletes desse
fabricante são de excelente qualidade,
construídos com madeira certificada e
exportados para vários países. Deixo a
seguir o endereço de dois fabricantes
brasileiros:

Semelhantes
ao
primeiro, mas com
caixa acoplada à
estrutura, permitindo
o acondicionamento
dos utensílios de
pintura, como ocorre
https://trident.com.br/
com os “Cavaletes TRIDENT:
product-category/pintura/cavaletes/
tipo estojo”.
SOUZA:
http://www.souza.com.br/
produtos/arte-e-cultura

c) Cavaletes de metal

Semelhantes ao “Cavalete
de
madeira”,
com
a
vantagem de ser ainda
mais leve e fácil de
transportar.
Contudo,
essa característica pode
ser uma desvantagem na
hora de pintar – são mais
vulneráveis ao vento e
instáveis nas pinceladas
mais
enfáticas.
São
construídos em alumínio e
outros metais.
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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 FECHADO E AINDA AUFERIR ALGUMA 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 COZINHAS.
- PISO INFERIOR. CASA COM
SALA, 2 QUARTOS, 01 ESCRITÓRIO (1 SUITE), COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, VARANDA
GOURMET COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM.

- PISO SUPERIOR: 2 CÔMODOS
COM ACESSO EXTERNO INDEPENDENTE DA CASA, COMPOSTO POR SALA, QUARTO COM
COZINHA, BANHEIRO, E AMPLA VARANDA INDIVIDUAL NA
FRENTE E LATERAL COM ÁREA
DE SERVIÇO.
- NÃO PERCA ESSA CHANCE,
MARQUE UMA VISITA E VENHA
CONFERIR
ACEITA FINANCIAMENTO BANCÁRIO
Fale com nosso corretor Vanderlei Gomes Alves
(21) 98535-3064 Telefones de
Contato (22) 2621-1748 (22)
98179-8325
(22) 2621-6946

Se você esta pensando em comp
procurar. Temos uma equipe totalm
para te a
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prar, vender ou alugar, pode nos
mente especializada e capacitada
atender!
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Viu que espaço legal para divulgar sua empresa. Fale com a gente pelo WhatsApp (22) 99983-6366
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Com informações do Wikipédia / Foto Renato Fulgoni
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Aldeia

São Pedro
da Aldeia

136

Aldeia

Magazine

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.

137

TURISMO

CIDADE

Aldeia

Magazine

Câmara aldeense mantém
quarentena e continua
fechada para atendimento
ao público
A Câmara Municipal de São
Pedro da Aldeia realizou sessão
ordinária nesta terça-feira (24)
conforme foi anunciado na
sessão de 12 de agosto. Ainda
de quarentena devido a casos
de Covid 19 em alguns membros
da Casa, entre eles a vereadora
Mislene de André (SDD), mais
funcionários
apresentaram
sintomas, entre eles o presidente
Denilson
Guimarães
(SDD)
Com.isso, continua suspenso
o atendimento ao público é
as sessões acontecem a cada
15 dias, sendo a próxima no
dia 09 de setembro, às 11h.
Segundo o presidente em
exercício Franklin da Escolinha
(CIdadania) as medidas se
tornam necessárias devido ao
aumento do número de casos
no município e o surgimento da
variante delta. “Temos alguns
funcionários com sintomas e o
nosso presidente, embora tenha
testado negativo, encontra-se,
por precaução,
afastado de
suas funções “ explicou Frankin.
Vale ressaltar que a vereadora
Mislene e os outros três
funcionários que haviam testado
positivo para Covid 19 já estão
curados e retornaram às suas
funções.
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@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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