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Conheça o temperamento 
do Pastor Alemão

O pastor alemão é reconhecido como 
o cão policial e militar mais bem su-
cedido do mundo, sendo utilizado 
tradicionalmente nesta função ao de-
correr de mais de um século, devido 
a sua grande inteligência e versatilida-
de. O pastor alemão é considerado um 
cão fiel, atento, seguro, autoconfiante, 
equilibrado, inteligente e altamente 
destemido. Considerado fácil de ades-
trar, tem boa convivência com crianças 
da família e outros cães, desde que so-
cializado. É reservado com estranhos e 
é bastante alerta, não recua mediante 
ao perigo mesmo sob forte agressão 
inclusive de armas de fogo ou explo-
sivos, qualidades que lhe favorecem 
a função de guarda, da qual não ra-
ramente é citada por muitos como o 
mais eficiente. 

O pastor alemão de linhagem tradi-
cional ou “de trabalho” possui uma 
conformação funcional e mais seme-
lhante aos primeiros cães registrados 
da raça com lombo e garupa normais, 
e além do bom temperamento para 
função e saúde, possuí também como 
característica colorações de pelagem 
incomuns nos cães de exposição, sen-
do encontrados mais comumente nas 
cores cinza (dominante), bicolores 

melanísticos e totalmente preto; além 
também de terem grande rusticidade 
e morfologia diferenciada direcionada 
para o desempenho de funções.
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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 pos-
to puma), E você também pode tirar todas suas dúvidas através 

do WhatsApp : (22) 99776-1828 
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SÃO PEDRO DA ALDEIA VACINA 
CONTRA A COVID-19 MORADORES 
ENTRE 20 E 19 ANOS A PARTIR DE 

SEGUNDA-FEIRA (13) 

  

SA
Ú

DE

São Pedro da Aldeia imuniza moradores de 20 
anos ou mais a partir de segunda-feira (13) e os 
jovens de 19 anos vão poder se vacinar de quinta-
-feira (16) em diante. O público-alvo inserido an-
teriormente na campanha, continua apto a pro-
curar os postos de vacinação em qualquer dia. A 
Secretaria de Saúde pede atenção da população 
quanto às mudanças nos locais de vacinação.

A Escola Municipal Professora Miriam Alves Gui-
marães vai passar por manutenção e deixa de ser 
um ponto de imunização. Mas os moradores da 
região vão poder se vacinar do Clube Gaivota. A 
Escola Municipal Manoel Moraes da Silva e a ESF 
do bairro Porto do Carro, continuam abertos à 
população entre 8h e meio-dia. O São Pedro Es-
porte Clube – SPEC, volta a funcionar das 8h ao 
meio-dia.
 

Os aldeenses que já receberam a primeira dose 
do imunizante (D1) e estiverem dentro do prazo 
para tomar a segunda dose (D2) devem procurar 
um dos pontos de vacinação. Lembrando que o 
prazo para a D2 da Coronavac é de 14 a 28 dias 
após o recebimento da D1. Já o da Oxford/Astra-
Zeneca e o da Pfizer é a partir de 90 dias após o 
recebimento da primeira. Apenas a aplicação da 
D2 garante a proteção mais eficaz contra o coro-
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navírus.

Calendário da semana:
Segunda-feira (13/9): moradores 
de 20 anos ou mais;

Terça-feira (14/9): moradores de 
20 anos ou mais;

Quarta-feira (15/9): moradores 
de 20 anos ou mais;

Quinta-feira (16/9): moradores 
de 19 anos ou mais;

Sexta-feira (17/9): moradores de 
19 anos ou mais.

Locais e Horários:
Clube Gaivota

Local: Avenida Aeronaval S/N – 
São José

Horário: 8h às 12h

Escola Municipal Manoel Moraes 
da Silva

Local: Rua Silva Jardim, bairro 
Campo Redondo.

Horário: 8h às 12h

ESF do bairro Porto do Carro

Local: Estrada do Alecrim, n° 388.

Horário: 8h às 12h.

São Pedro Esporte Clube – SPEC

Local: Avenida São Pedro, n° 125, 
Centro, em frente à Praça do Ca-
nhão.

Horário: 8h às 12h. 

Quem pode se vacinar:
– Moradores entre 20 e 19 anos 
ou mais;

– Pais, responsáveis e cuidadores 
de crianças ou adolescentes com 
deficiência física e intelectual;

– Trabalhadores da limpeza urba-
na e manejo de resíduos sólidos 
que residem no município;

– Gestantes, puérperas e lactan-
tes;

– Profissionais da Educação;

– Moradores que possuem co-
morbidades;

– Profissionais de saúde;

– Trabalhadores portuários, aero-
viários e aquaviários.
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 PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA 
ALDEIA ORIENTA 

POPULAÇÃO SOBRE PERÍODO 
DE REPRODUÇÃO DOS GAMBÁS

Com a proximidade da primavera, que 
começa no dia 22 de setembro, espécies 
nativas silvestres entram no período re-
produtivo. Muitos desses animais vivem 
próximos a centros urbanos e, nesta épo-
ca, tornam-se mais lentos e vulneráveis 
por cuidarem de seus filhotes. Esse é o 
caso dos gambás, marsupiais vistos com 

frequência em áreas residenciais e comer-
ciais de São Pedro da Aldeia. No último 
mês, de acordo com a Guarda Ambiental, 
foram realizados 21 resgates no municí-
pio aldeense. Do total, sete fêmeas eram 
mães com seus filhotes e quatro ocorrên-
cias atenderam filhotes órfãos. Por se tra-
tar de um animal com hábitos noturnos, é 
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comum que circulem durante a noite em 
busca de árvores frutíferas e até lixeiras 
com material orgânico acessível. Os gam-
bás em boas condições de saúde são de-
volvidos à natureza em locais mais afasta-
dos da área urbana. 
Eles podem não ter uma beleza padrão, 
mas a aparência não é motivo para cara 
feia. A Secretaria de Meio Ambiente res-
salta que esses animais não são nocivos 
aos seres humanos, pelo contrário. Eles 
possuem valor ecológico, já que ajudam 
a disseminar sementes, e colaboram para 
o controle populacional de pequenos in-
vertebrados considerados pragas, como 
baratas e carrapatos. As maiores defesas 
desse marsupial são fingir-se de morto e 
exalar o tão temido cheiro desagradável. 
De acordo com Thaian Carvalho, agente 

da Guarda Ambiental, os gambás adultos 
frequentemente sofrem ataques de cães, 
atropelamentos e violência gratuita por 
parte das pessoas, o que faz com que fi-
lhotes também sejam resgatados desa-
companhados. “Algumas vezes os filhotes 
estão órfãos. As mães morrem após ata-
ques de cães e somos acionados para o 
resgate da cria”, disse. 
Com consciência da importância desses 
marsupiais, é possível que a população 
conviva amigavelmente com a espécie. O 
cidadão que encontrar um animal silves-
tre ferido ou em situação de perigo deve 
acionar a Guarda Ambiental do município 
por meio do telefone 153. Animais silves-
tres são protegidos por Lei Federal (Lei 
9.605/1998) e devem ser respeitados.
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 CIDADE TERÁ CURSO DE 
ROTEIRO HISTÓRICO PARA 

GUIAS DE TURISMO

Os guias de turismo de Cabo Frio ca-
dastrados no Ministério do Turismo 
(Cadastur) serão capacitados com um 
curso sobre roteiros históricos. A no-
vidade foi anunciada pelo secretário 
de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos 
Cunha, que contou nesta terça-feira 
(14) a equipe técnica da Secretaria, e 
equipes da Central de Atendimento ao 
Turista, realizaram visita técnica para 
alinhamento do curso. 

“Esse projeto tem como objetivo a va-
lorização e o fomento do turismo his-
tórico e patrimonial, utilizando roteiros 
curtos, a pé, em grupos restritos para 
retomada gradativa do turismo”, expli-
cou Carlos Cunha. 

Ao todo, o curso será dividido em cin-
co módulos. O primeiro encontro será 
on-line com duração de 1h30. Já os 
quatro módulos seguintes serão pre-
senciais, com duração de 3h cada um, 
com os guias de turismo já fazendo o 
roteiro. Como material de apoio, será 
disponibilizada uma apostila virtual 
com o conteúdo de cada módulo. 

O curso será realizado através de par-
ceria entre a Secretaria de Turismo, Es-
porte e Lazer e o historiador Acioli Jr, 
autor do livro recém lançado “Roteiros 
ambientais e patrimoniais da cidade 
de Cabo Frio”. As inscrições serão dis-
ponibilizadas de forma online, no site 
da Prefeitura, a partir do próximo dia 
27.

  

CABO FRIO
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ESPORTE
São Pedro da Aldeia terá 

seletivas gratuitas de vôlei de 
praia e futevôlei

C
o

m
 in

fo
rm

aç
õ

es
 d

a 
A

S
C

O
M

/P
M

S
PA

 T
ex

to
: J

és
si

ca
 B

o
rg

es

Os aldeenses praticantes de vô-
lei de praia e de futevôlei terão 
a oportunidade de participar 
do Campeonato Intermunicipal 
da Costa do Sol. A Secretaria 
de Esportes e Lazer vai realizar 
peneiras gratuitas para seleção 
das duplas que irão representar 
o município na competição. As 
inscrições para as seletivas das 
equipes masculinas, femininas e 
mistas serão abertas na próxima 
segunda-feira (13), na sede da 
secretaria. Cada equipe poderá 
inscrever dois atletas. Todos os 
participantes deverão apresen-
tar o comprovante de vacinação 
contra a Covid-19 (pelo menos a 
primeira dose) no ato da matrícu-
la, respeitando o calendário mu-
nicipal de imunização por faixa 
etária. As duplas mistas são re-
servadas apenas para a disputa 
da modalidade de futevôlei. 
Além do comprovante de vacina, 
é necessária a apresentação de 
originais e cópias do documen-
to de identidade e comprovante 
de residência do município para 
preenchimento da Ficha de Ins-
crição. Os cadastros devem ser 
realizados preferencialmente de 
forma individual ou por um dos 
representantes da dupla, porém 
há a necessidade do preenchi-
mento pessoal do Questionário 
de Prontidão para Atividade Físi-

ca (PAR-Q) de cada atleta, além 
da assinatura do documento. A 
pasta destaca que todos partici-
pantes devem ser moradores da 
cidade e não podem atuar como 
profissionais da modalidade. 
As inscrições estarão disponíveis 
entre os dias 13 e 22 de setembro, 
das 8h30 até as 16h. A Secretaria 
de Esportes e Lazer está localiza-
da na Avenida Francisco Coelho 
Pereira, nº 255, ao lado da Casa 
de Cultura. 
As seletivas serão realizadas no 
dia 26 de setembro na Praia do 
Centro. Devido à pandemia da 
Covid-19, é imprescindível o uso 
de máscara e garrafa própria du-
rante os jogos. As peneiras segui-
rão, ainda, os demais protocolos 
sanitários, como número restrito 
de participação de esportistas 
por avaliação. 
Esta é a terceira seletiva promo-
vida pela Secretaria de Esportes 
e Lazer para a formação dos ti-
mes da Seleção de São Pedro 
da Aldeia. As peneiras anteriores 
formaram os times de futebol de 
campo sub-17 e amador. As equi-
pes irão disputar o primeiro Cam-
peonato Intermunicipal da Costa 
do Sol, que contará com a parti-
cipação de 12 cidades da região 
em jogos de diversas modalida-
des.

 DUPLAS VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO 
CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DA COSTA DO 

SOL
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CULTURA
CIDADE

Os moradores inscritos nas oficinas de 
bordado à mão, oferecidas pelo coletivo 
das Bordadeiras de São Pedro da Aldeia, 
devem ficar atentos à classificação geral 
divulgada nesta quarta-feira (8) pela Se-
cretaria Adjunta de Cultura. Ao todo, fo-
ram oferecidas 15 vagas para moradores 
da cidade e 39 pessoas se inscreveram. 
As aulas presenciais começam nesta quin-
ta-feira (9), na Casa da Cultura, para as 
turmas da manhã e tarde. O período de 
inscrições foi encerrado na sexta-feira (3). 
Vale lembrar que, caso haja desistência, os 
alunos da lista de espera poderão assumir 
uma vaga. A listagem da classificação ge-
ral também foi enviada por e-mail para os 

inscritos.

As oficinas são executadas como contra-
partida da Lei Aldir Blanc, que determina o 
oferecimento de programações gratuitas 
para a população pelos coletivos culturais 
contemplados. A atividade acontecerá to-
das as quintas-feiras do mês de setembro, 
na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos 
Santos, respeitando as medidas de pre-
venção à Covid-19.

Vale lembrar que a distribuição de vagas 
obedeceu a critérios preestabelecidos, 
conforme divulgado no formulário de ins-
crição, entre eles a ordem de inscrição e 

Secretaria de Cultura 
Aldeense divulga 

classificação geral de 
inscritos nas oficinas de 

bordado à mão
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CIDADE

prioridade aos participantes que tenham 
residência mais próxima. O último dia de 
oficina está previsto para acontecer no dia 
1º de outubro.

Confira abaixo a classificação geral dos 
inscritos:
Turma I (turno das 8h30 às 10h):

Telma de Jesus Lima de Barros
Alinete Conceição de Souza
Silvana Santos de Oliveira Góes
Francisca Lucia de Araújo
Turma II (turno das 10h às 11h30):

Mônica de Almeida Fernandes Costa
Juliane de Sa Hygino Oliveira
Ana Cristina da Silva
Rosangela Patrício Vieira
Eliana da Costa Simões
Turma III (turno das 14h às 15h30):

Ana Beatriz Barreto Madureira Ribeiro
Bianca Lima Contarine
Maria Tereza de Jesus
Jenny Aparecida Pereira
Patrícia Augusta da Silva
Gilssara de Azevedo Bezzera Silva
Lista de Espera

• Mônica de Almeida Fernandes Costa

• Patricia Augusta da Silva
• Adriana Rodrigues Siqueira
• Creuma Chaffin
• Shirley Quintiliano Nemi
• Thais Dutra Siqueira
• Simone Chaves De Mattos
• Adriana dos Santos Alves
• Gilssara de Azevedo Bezzera Silva
• Helena Nascimento Carvalho
• Mara das Graças Medeiros Bonatti
• Iolanda Ataíde da Silva Pessanha
• Nádia Benedito da Silva Abrantes
• Sonia Maria Faria Rana
• Debora Machado
• Maria de Fatima Santos Silva
• Milaike Vieira Andrade
• Simone Gomes
• Francisca Rodrigues
• Elizabeth Pereira
• Stefani Villela Rebello
• Debora Machado
• Nair Rodrigues Frazao
• Simone Mattos
• Jamile Oliveira dos Santos
• Maria de Lourdes Patrício Vieira
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SAÚDE

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia 
firmou uma parceria com a Prolagos 
e a Cruz Vermelha nesta sexta-feira 
(3). O município irá receber o apoio de 
duas equipes técnicas para atuarem 
na campanha de imunização contra a 
Covid-19 da cidade por dois meses. A 
ação faz parte do movimento nacional 
Unidos pela Vacina, que tem como 
objetivo viabilizar a campanha de 
vacinação. O prefeito, Fábio do Pastel, 
e a secretária de Saúde, Maria Márcia 
Fontes, receberam o diretor-presidente 
da Prolagos, Pedro Freitas, e o 
presidente da Cruz Vermelha do Estado 
do Rio de Janeiro, Victor Marcelo para 
assinarem o termo de cooperação. Na 
reunião, as equipes técnicas de cada 
entidade e do município estabeleceram 
os últimos detalhes.

SÃO PEDRO DA ALDEIA GANHA 
REFORÇO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID-19

“Quero agradecer imensamente ao 
diretor-presidente da Prolagos, Pedro 
Freitas, e ao presidente estadual 
da Cruz Vermelha, Victor Marcelo. 
É motivo de muita alegria receber 
o movimento Unidos Pela Vacina. 
Essa união é de extrema importância 
para o município neste momento de 
pandemia. Com a parceria, vamos 
poder atender à população com mais 
rapidez. Juntos, vamos conseguir fazer 
um país melhor”, apontou Fábio. Na 
ocasião, também entrou em pauta 
a vinda do ônibus de imunização da 
Cruz Vermelha para o município ainda 
neste mês de setembro. Além do 
apoio à vacinação contra a Covid-19, 
o equipamento disponibiliza outros 
serviços. Outro ponto debatido na 
reunião foi a realização de um novo 
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drive-thru de vacinação pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

A escolha do tipo de apoio foi 
definida em um encontro realizado 
anteriormente para levantar as 
principais dificuldades do município 
em relação à vacinação. A prefeitura 
pontuou a necessidade de pessoal 
qualificado, pois os profissionais que 
atuam na aplicação de doses também 
trabalham nos postos de saúde.

Como funciona a parceria

Serão incluídas nas ações de 
imunização da cidade duas equipes 
com um enfermeiro e um técnico de 
enfermagem cada. Os profissionais 
da Cruz Vermelha, contratada pela 
Prolagos, irão reforçar a campanha 
de vacinação no município por dois 
meses.

Com o reforço dos profissionais, a 
Secretaria de Saúde irá estender o 
horário de vacinação do São Pedro 
Esporte Clube (SPEC). A partir da 
próxima quarta-feira (8), a aplicação 
de doses irá ocorrer das 8h ao meio-
dia e seguirá das 14h às 17h.

Os enfermeiros Henrique Francisco 
Rodrigues e Cristina Vidal, e a técnica 
de enfermagem Bárbara dos Santos 

Rodrigues então entre os profissionais 
escalados para atuarem na cidade.
Os três possuem identificação com 
a cidade. Henrique possui 28 anos 
de trajetória no município, e Bárbara 
escolheu a profissão seguindo os 
passos do pai. Eles celebram o orgulho 
de prestar apoio ao município neste 
momento de pandemia. Já Cristina 
destaca que seguiu com a família para 
São Pedro da Aldeia e não quis mais 
sair.  “É muito gratificante, estamos aqui 
para somar e ajudar a nossa população”. 
Participaram da conversa a diretora da 
Vigilância em Saúde, Tatiana Leal de 
Oliveira; a diretora de Enfermagem, 
Cristina Amaral; a secretária executiva 
de Atenção Básica, Izilda Maria Amaro. 
O chefe de gabinete da prefeitura, 
Moisés Batista e a chefe de gabinete 
da Secretaria de Saúde, Sandra Peres.

Representando a Prolagos, estiveram 
presentes o gerente e a coordenadora 
de Responsabilidade Social, 
Ricardo Azevedo e Simony Dias 
respectivamente.

Também esteve presente a equipe 
da Cruz Vermelha do Estado do Rio 
de Janeiro, como a diretora suplente, 
Márcia Tostes; o chefe de gabinete, 
Rodrigo Teté e  o coordenador 
patrimonial Paulo Vasconcelos.
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E LÁ VAMOS NÓS!

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

O episódio mais visto do dese-
nho “O Pica-Pau” é aquele em 
que uma bruxa testa várias vas-
souras dizendo “E lá vamos nós”. 
Nasci em 1977 e assisti esse epi-
sódio mais de “sei lá” cem vezes. 
Assim como assisti esse episódio 
do glorioso Pica-Pau, também 
passei por centenas de “crises” 
do nosso grandioso país, chama-
do Brasil. Posso afirmar que nun-
ca vi um produto voltar a valer o 
mesmo valor que antes de uma 
crise. Já vi crise de água, onde 
aumentaram os preços do leite, 
legumes, verduras, energia elétri-
ca e tudo que dependia do forne-

COM A PALAVRA, O EDITOR

cimento desse líquido tão valioso, 
que nosso país é riquíssimo desse 
recurso. Para você ter uma ideia, 
no Kuwait, país com a menor dis-
ponibilidade de água do mundo, 
a luta por esse recurso é sempre 
uma prioridade do Estado, que 
precisa importar uma grande 
quantidade, agora você imagina 
se isso acontecesse aqui no Brasil. 
Temos muita água, temos muitos 
recursos, temos matéria-prima, 
temos minério, temos vento para 
gerar energia, temos luz solar, 
temos tecnologia. Posso afirmar 
que temos tudo, falta interesse e 
responsabilidade para os gover-
nantes. Na primeira quinzena de 
outubro de 2020, a gasolina atin-
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giu média de R$ 4,569. Em 2021, 
o valor médio da gasolina chega 
a R$ 6,157; alta é 53,54% desde 
maio de 2020. Aí eu te pergunto, 
quando o preço da gasolina vai 
voltar a ser como era antes? Eu 
mesmo te respondo. Nunca! Des-
de que me conheço como gente, 
as crises vêm, os preços aumen-

tam e quando a crise termina, 
o preço continua no mesmo lu-
gar. A única coisa que é certo de 
não aumentar durante o ano, é o 
SALÁRIO DO TRABALHADOR. 
Agora terei que ser irônico, co-
meço de 2022 tem aumento do 
salário mínimo... deve aumentar 
25 Reais. E como já dizia a bruxa 
do Pica-Pau “e lá vamos nós!”
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Completava- se exatamente um ano 
do ataque às torres gêmeas, o World 
Trade Center em Manhattan o distrito 
mais importante de Nova York. O su-
cesso da empreitada terrorista dentro 
do território dos Estados Unidos ain-
da reverberava nas ações de retaliação 
pós-atentado do governo Bush em 11 
de Setembro de 2002.  
A demonstração da fragilidade das li-
nhas de defesa interna da orgulhosa 
maior nação do mundo espantava a 
todos, assistíamos ao vivo surpresos e 
estupefatos a ousadia dos terroristas. 
Iniciou-se quase imediatamente a guer-
ra ao terrorismo internacional abrindo 
trincheiras no Afeganistão, intensa ca-
çada pelas montanhas que abrigavam 
o Al Qaeda e seu líder Osama Bin La-
den, o grande arquiteto do plano que 
colocou aviões comercias sequestra-
dos, com os tanques absolutamente 
cheios, em rota de colisão com as tor-
res e outros alvos, provocando um im-
pensável golpe, superando com folga a 
qualquer roteiro cinematográfico.
Completava-se um ano dos aconteci-
mentos dolorosos com 2996 mortos 
oficiais, outros milhares posteriormen-
te vítimas da exposição à produtos tó-
xicos. O Rio de Janeiro amanhecia sob 
toque de recolher promovido pelo Co-
mando Vermelho como desdobramen-
to da rebelião no presídio de seguran-
ça máxima Bangu 1. As lideranças do 
crime organizado sob as ordens de 
Fernandinho Beira Mar. A cidade sem 
resistência fechava as portas de esta-
belecimentos comerciais e até igrejas.
Uma dupla de bandidos bateu a porta 
de nossa empresa ameaçando retalia-
ções caso não fechássemos o escritó-
rio. Temendo pela integridade dos fun-
cionários e sem garantias do governo 

Flavio Machado
 

Nasceu no Rio de Janeiro, em 
1959. Participou dos movimentos 
do fi nal dos anos 70 e início dos 
anos 80. Colaborou com vários 
órgãos da imprensa alternativa 
e participou de diversas Antolo-
gias Literárias, sendo premiado 
em importantes concursos literá-
rios. Publicou os livros Sala de Es-
pera (2003), pela Editora Blocos, 
Livro azul de Haicai (2013), pela 
Editora CBJE, Provisórios (2014), 
Este lado para cima e à margem 
– volume 1 (2015) e À margem – 
volume 2 (2016), todos pela Edi-
tora LiteraCidade, e Livro Branco 
(2017), pela Editora Pará.Grafo, 
Livro Amarelo (2018), pela Edito-
ra Ixtlan, e Poemas para a luz do 
lampião (2019), Editora Costelas 
Felinas. Hoje radicado em Cabo 
Frio, RJ. Membro da Academia 
de Letras e Artes de Cabo Frio 
(ALACAF). É engenheiro agrôno-
mo e de segurança do trabalho, 
casado, com quatro filhos e dois 
netos.

Memória das 
tragédias 

COLUNISTA
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do Estado do Rio de Janeiro, naquele 
momento interinamente comandado 
por Benedita da Silva, nos vimos obri-
gados a dispensar todos os funcioná-
rios.
As ruas da cidade praticamente deser-
tas como se fosse um grande feriado, 
enquanto no presídio Fernandinho Bei-
ra Mar comandava o assassinato com 
requinte de crueldade dos líderes de 
facções adversárias. Outros pediam 
perdão e aceitavam a liderança do fací-
nora para que não morressem. O caos 
instaurou-se, o medo tomando conta, 
era perigoso deslocar-se pela cidade.
Hoje passados vinte anos do ataque 
terrorista aos Estados Unidos e deze-
nove da rebelião em Bangu 1. Temos 
o Afeganistão voltando a ficar sob o 
domínio dos Talibãs, após a derrota do 
governo local, o mesmo grupo que as 
forças americanas expulsaram, através 
de recursos bélicos e tropas em apoio 
a rebeldes locais. O secretário de defe-
sa americano na época colocou a dis-
posição 1 bilhão de dólares anuais para 
o objetivo final de exterminar os terro-
ristas, principalmente o inimigo núme-
ro 1 Osama Bin Laden.
Hoje 11 de setembro de 2021, o Talibã 
foi empossado no governo do Afega-
nistão, sem a presença de tropas ame-

ricanas no território após a saída do 
último soldado em 31 de agosto. Po-
demos ver as cenas lamentáveis dos 
civis se atropelando no aeroporto de 
Cabul tentando fugir do jugo do Talibã, 
um grupo com práticas extremas fun-
damentadas em uma visão religiosa, 
onde as mulheres são as maiores víti-
mas, a imprensa calada e torturada. 
A guerra contra o terrorismo mostrou-
-se ineficaz, um grande fracasso, como 
também no Rio de Janeiro totalmente 
nas mãos dos narcotraficantes, milí-
cias, corporações criminosas, essas ao 
longo dos anos cresceram e tomaram 
de vez a cidade, a transferência dos 
maiores líderes para presídios de segu-
rança máxima, isolados, distante do co-
mando não impediu que o crescimento 
acontecesse. O fracasso de políticas de 
segurança equivocadas por sucessivos 
governos. 
Afirmo o mundo depois desses vinte 
anos piorou, grupos terroristas conti-
nuam a ameaçar a liberdade, enquanto 
em nosso quintal os sinais são claros 
da insegurança nossa de cada dia. Hoje 
é um dia para lembrar, lamentar tantas 
mortes por terroristas internacionais 
ou por narcotraficantes nacionais.

COLUNISTA
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LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves Massa
•1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
•1 xícara (chá) de leite
•2 ovos
•100g de manteiga ou margarina
•Sal a gosto

Recheio
•300 g de carne moída
•2 colheres (sopa) de cebola picada ou 
ralada
•1/2 tomate cortado em cubos
•1/2 lata de extrato de tomate
•1 caixa de creme de leite
•Sal a gosto
•400 g de muçarela fatiado
•Queijo ralado a gosto

PANQUECAS DE 
CARNE

iOi, tudo bem? 
Eu sou a Laura da Luna Gostosuras, e 
hoje vou ensinar para você uma deli-
ciosa receita de panqueca de carne 
moída. Ah, você achou que eu só man-
do bem nos doces, né??? (Risos), não, 
não, não. Aqui o serviço é completo, 
pra você, sua família e seus amigos se 
deliciarem a qualquer hora do dia, com 
várias receitas fáceis de serem feitas.
Além disso você sabia que a panqueca 
não tem uma origem bem definida, uns 
dizem que ela foi descoberta na Itália, 
outros na França e até mesmo na Chi-
na, tudo isso por volta do século I, e até 
hoje a panqueca não tem uma naciona-
lidade certa.  O que ela tem são diver-
sos apreciadores por todas as partes 

do mundo. Ela é um dos alimentos que 
mais tem versões de si, principalmente 
pela variedade de massas e recheios. E 
a que eu vou mostrar é exatamente a 
panqueca de carne moída. 
Viu só, a gente aprende até cozinhan-
do.
Nos siga lá no Instagram pelo nosso @
luna.gostosuras, estamos preparando 
vídeos dessas receitas e muito mais, 
para você.
Agora, vamos deixar de proza e pôr a 
mão na massa?!
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MODO DE PREPARO
Massa
1.Bata no liquidificador os ovos, o leite, 
a manteiga, e acrescente a farinha de 
trigo aos poucos, depois de acrescen-
tar toda a farinha de trigo, adicione sal 
a gosto.
2.Misture a massa até obter uma con-
sistência cremosa.
3.Com um papel-toalha, espalhe óleo 
por toda a frigideira e despeje uma 
concha de massa.
4.Faça movimentos circulares para que 
a massa se espalhe por toda a frigidei-
ra.
5.Espere até a massa soltar do fundo e 
vire a massa para fritar do outro lado. 
Reserve.

Recheio
6.Em uma panela, doure a cebola com 
o óleo e acrescente a carne. Deixe co-
zinhar até que saia água da carne, di-
minua o fogo e tampe.
7.Acrescente o tomate picado e tampe 
novamente. Deixe cozinhar por mais 3 
minutos e misture.
8.Acrescente o extrato de tomate e 
temperos a gosto. Deixe cozinhar por 

mais 10 minutos.
9.Quando o molho engrossar, desligue 
o fogo.
10.Deixe esfriar o molho, acrescente o 
creme de leite e misture bem. Quan-
do estiver bem homogêneo, leve no-
vamente ao fogo e deixe cozinhar em 
fogo baixo por mais 5 minutos.

Montagem
11.Recheie a panqueca com uma fatia 
de muçarela, uma porção de carne e 
enrole. Faça esse mesmo processo 
com todas as panquecas.
12.Despeje um pouco de caldo no fun-
do de um refratário, para untar.
13.Disponha as panquecas já prontas 
no refratário e despeje sobre elas o 
restante do molho.
14.Polvilhe queijo ralado sobre as pan-
quecas.
15.Leve ao forno para gratinar, em fogo 
médio, por 20 minutos ou até que o 
queijo esteja derretido.

Hum, que delícia não é?
Eu vou me despedindo por aqui, e 

desejando a vocês: BON APPÉTIT!!!
Até a próxima.
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LITERATURA
CIDADE

O escritor e jornalista Aldeense Renato 
Cosme Fulgoni é semifinalista do Con-
curso Literarte “Livro do ano 2021”. O 
escritor concorre na categoria adulto 
com o livro “O Livro dos Sonhos – O 
Caçador de Espíritos”. A obra é o se-
gundo livro da trilogia “O Livro dos So-
nhos” que conta a histórias que giram 
em torno do misterioso livro escrito por 
Adolpho Mister, um homem que viveu 
no século XV e, após algum estudo e 
observação, escreveu um livro no qual 
revelava os significados dos sonhos. 
Perseguido pela Inquisição, Adolpho 

foi queimado numa fogueira. Contudo, 
antes de morrer, ele ainda teve tempo 
de amaldiçoar a humanidade. Nascido 
na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Rena-
to Fulgoni é cidadão Aldeense reco-
nhecido pela Câmara de Vereadores 
e membro das Academias de Letras 
da Região dos Lagos (ALeART), Cabo 
Frio (ALACAF) e a de São Pedro da Al-
deia (ALSPA). O escritor já foi agracia-
do com o Prêmio São Pedro da Aldeia 
de Literatura em 2019, após o lança-
mento do seu segundo livro.
“Obrigado a todos pela torcida e espe-

Escritor Renato Fulgoni é 
semifinalista do Prêmio 

Literarte “LIVRO DO ANO 
2021”
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ro vencer o Prêmio Literarte 2021. A Re-
gião dos Lagos tem muitos escritores 
talentosos e fico feliz em poder levar o 
nome da minha cidade num evento tão 
especial. Um dia tive um sonho de es-
crever um livro e hoje ser semifinalista 
de um concurso tão importante no ce-
nário literário me deixa muito orgulho-
so. Agradeço toda comissão que sele-
cionou minha obra e agora é aguardar 
o resultado”, destacou o escritor. 

Sobre o livro: Quantos anos uma sede 
de vingança pode durar? Adolpho Mis-
ter está de volta e uma nova cidade 
será alvo da sua vingança. No primeiro 
livro da trilogia chamado, “A Vingan-
ça de Adolpho Mister”, Aroeiras sofreu 
com uma série de assassinatos miste-
riosos. Agora, no livro “O Caçador de 
Espíritos”, é a vez dos moradores de 
Boa Vista conhecerem a sede de vin-
gança desse espírito maligno. Abraão 
Clement chega à cidade para caçar 
Adolpho e terá um grande desafio pela 
frente.

Sobre o Prêmio Literarte: No ano de 
2012 a Literarte deu início ao seu Prê-
mio Anual, que homenageia artistas 
que se destacam e produzem durante 
todo o ano. O Primeiro evento aconte-
ceu em Curitiba, e foi o ponto de Parti-
da para muitos nomes lançarem-se ao 
sucesso, e a receptividade dos artistas 
foi tão positiva que foi preciso fazer 
outro evento 5 meses depois na cida-
de imperial no RJ, Petrópolis, homena-
geando o Escritor Cláudio de Souza.
Em 2021, a Literarte recebeu 123 livros 
para participar do concurso e após a 
primeira seleção extraída do Juri de 
Petrópolis foram selecionados 15 Li-
vros adultos e 15 Livros Infantojuvenis 
que se classificaram para a semifinal 
do Concurso Literarte “Livro do ano 
2021”. A divulgação dos vencedores 
será no dia 6 de novembro de 2021 no 
Castelo La Cave, Caxias do Sul – Rio 
Grande do Sul.

Estão na semifinal do concurso os se-
guintes livros Categoria Adulto:

Memórias de um Caríssimo Ambulató-
rio de Hélio Bigliomini , Até a cortiça 
que cresce tão lenta, se dá ao macha-
do com bravura de Georgina Caçador, 
O Livro dos Sonhos – O caçador de es-
píritos – Renato Fulgoni, O JARDINEI-
RO INFIEL- Maria Luiza Vargas Ramos, 
Encantos do Café- Anapuena Havena, 
Contos de Prata – Athos Ronaldo
E Miralha da Cunha, Portugal, um país 
Encantado, Eloah Westphalen Nas-
chenweng, Terra Nascida – Carlos Fre-
derico, A Guerra Encantada- Claudinei 
Roncolatto, Marcados Pelo Tempo – 
Bruna Rezende, Tatuagens da Alma- 
Patrícia Alvarenga, Lua a Pino – Pietro 
Costa, Do Barro ao Santo – Hélio Bace-
lar, Tunas – RS- 116 anos de Fundação
João Riél Manuel Nunes Vieira De Oli-
veira Brito, O homem de um olho só – 
Márcia Braga.
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Cozinha com Ilha: Praticidade 
que virou Tendência

A cozinha com ilha, além de ser hoje 
uma tendência na arquitetura e deco-
ração, é ideal para quem ama cozinhar 
pertinho da família ou dos amigos. Ela 
funciona como uma ilha. Ou seja, o mó-
vel fica isolado no meio do ambiente. 
Isso permite que as pessoas circulem 
livremente por todos os lados da ban-
cada.
Confira aqui algumas dicas para seguir 
essa tendência e ganhar mais pratici-
dade. 

Use a criatividade

Com uma bancada livre, a cozinha com 
ilha oferece muitos recursos para você 
usar toda sua criatividade. Nessa área, 
você pode:

– Apoiar os utensílios de cozinha e co-
locar os itens de decoração.
– Instalar o fogão, cooktop e a pia.
– Pensar em novos espaços de arma-
zenamento, como armários e gavetas.
– Realizar as refeições, com banquetas 
distribuídas ao redor do móvel. 

Não faltam bons motivos

Motivos são o que não faltam para con-
vencer você de que a cozinha com ilha 
agrega conforto, elegância e praticida-
de no seu projeto.

– Com móveis planejados, e a ajuda de 
um profissional, esse ambiente ganha 
mais sofisticação e oferece ainda mais 
funcionalidade.
– Esse tipo de cozinha vai do estilo 
clássico ao moderno.
– Ou seja, é uma área que tem tudo 

DECORAÇÃO

para ser seu cantinho preferido. 

Tirando do papel

Além da parte decorativa e funcional, 
é importante considerar os aspectos 
estruturais dessa cozinha. Confira es-
tes detalhes antes de tirar sua ideia do 
papel:

– Se você optar por banquetas ao redor 
da ilha, deixe um espaço interno apro-
fundado para acomodar cada peça e 
liberar a passagem na cozinha. Utilize 
de 20 a 30 cm de área interna.
– Em média, a bancada tem 90 cm de 
altura, diferente de uma mesa de jan-
tar, que tem aproximadamente 70 cm.
– Ao instalar uma coifa, também é pre-
ciso realocar as tubulações, como o 
duto de exaustão, direcionando a fu-
maça para longe dos outros ambientes 
da casa.
– Se optar pela pia, fique atento às tu-
bulações hidráulicas.
– Lembre dos pontos de energia para o 
cooktop, para os utensílios domésticos 
e, quem sabe, para uma adega na parte 
inferior do móvel.

Como você pode ver, a cozinha com 
ilha é uma ótima opção para criar um 
ambiente exclusivo, inspirador e, o 
mais importante, com seu estilo. Ago-
ra imagine tudo isso acompanhado de 
um projeto com móveis planejados. É a 
cozinha dos seus sonhos!

Gostou das dicas? Se você tem algu-
ma dúvida sobre cozinhas com ilha ou 
quer tirar logo sua ideia do papel, pode 
contar com a Italínea. A gente está aqui 
para realizar seu projeto de vida feliz.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Naldinho Linhares,
ex-vereador Aldeense, é o 

entrevistado de Renato 
Fulgoni
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Naldinho Linhares, ex-vereador de São 
Pedro da Aldeia, é nomeado como Di-
retor Geral Administrativo da UPA de 
São Pedro da Aldeia. O novo Diretor 
assume na primeira semana de outu-
bro. A UPA de São Pedro da Aldeia é 
referência no atendimento pediátrico 

na Região dos Lagos. A unidade ofe-
rece os serviços de urgência clínica 
pediatria de crianças de 0 a 14 anos, 
além de exames laboratoriais e salas 
de Raio-x, sutura, gesso, medicação, 
farmácia, leitos de observação e nebu-
lização.

NALDINHO LINHARES É 
NOMEADO DIRETOR GERAL 
ADMINISTRATIVO DA UPA 

ALDEENSE

35

Aldeia 
                      Magazine



ENTREVISTA

Confira agora a entrevista de Naldinho Linhares com 
o jornalista Renato Fulgoni:

Em 2020, a UPA passou por momentos delicados, 
chegando a ser fechada por uma paralisação dos 
funcionários que estavam sem receber seus salários. 
Qual serão suas metas para que situações como essa 
não se repitam?

Então, podemos dizer, que 2020, foi um ano meio que atípi-
co do normal ou natural em função da questão da pandemia. 
No caso da UPA em particular, por ser uma unidade do Go-
verno Estadual, podemos dizer que todos os problemas polí-
ticos envolvendo a administração do Estado, contribuiu mui-
to para o problema em questão: recuperação fiscal junto ao 
Governo Federal, crise política entre os poderes: deputados x 
governador; afastamento temporário do ex-governador Wtizel, 
governo temporário do atual governador Cláudio Castro; julga-
mento, condenação e agora sim, em 2021 de forma definitiva, 
sem reservas e restrições: o governo Cláudio Castro, assume 
a administração de todos os serviços do governo do Estado, 
buscando não só solucionar esses problemas que aconteceram 
no passado, mais também buscar a melhora e a ampliação dos 
serviços prestados.

Muito se falam da UPA voltar a atender ao publico 
adulto. Qual a sua opinião sobre esse tema?

Então, visando não só manter e melhorar os bons serviços pres-
tados pela UPA PEDIÁTRICA de São Pedro da Aldeia, nosso Se-
cretário de Estado de Saúde, tem em seu planejamento de ex-
tensão ao atendimento em saúde a população de nossa cidade, 
região e Estado, o desejo de ampliar o atendimento da UPA pra 
um atendimento de modo misto: Adulto e Infantil. É uma ques-
tão que está em estudo e avaliação; minha opinião é que sendo 
viável, podemos sim com a vontade que o Governo do Estado, 
tem de amparar os seus cidadãos num atendimento que hoje é 
prestado em excelência na parte pediátrica, estender esse am-
paro aos demais na unidade; com apoio da Secretaria Estadual 
de Saúde, com a experiência que temos em administração hos-
pitalar que temos e principalmente com a vontade e desejo de 
fazer, o que sempre fizemos que é ajudar, as pessoas que mais 
precisam do atendimento na rede pública de saúde, não me 
furtarei a estar nesse projeto.
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Quais suas primeiras ações para entregar para a po-
pulação aldeense um atendimento de qualidade?

No meu ponto de vista, o melhor atendimento em pediatria pú-
blica, principalmente aqui nos 4 municípios de nosso entorno: 
C. Frio, S. Pedro, Búzios e Iguaba: é o da UPA. Eu mesmo, que 
sou usuário do SUS, qdo busco atendimento ao meu filho, é 
nesta unidade que busco atendimento. E sendo usuário posso 
constatar o bom atendimento prestado, a limpeza do local e o 
suporte que possamos precisar. Podemos melhorar o atendi-
mento, por exemplo, na questão da humanização mais espe-
cial, na questão da melhora da informação aos usuários e talvez 
no suporte, pos primeiro atendimento que os usuários venham 
precisar.

Todas as vezes que busquei atendimento para meus 
filhos e sobrinhos na UPA, sempre fui muito bem 
atendido, mas também já ouvi muitos relatos de pa-
cientes que buscaram atendimento em outros muni-
cípios. Qual mensagem você deixa para a população 
Aldeense em relação a nova direção que assume em 
outubro?

Meu papel na Administração da UPA, será trazer o respeito, a 
humanização, o suporte, o carinho que as vezes falta nas uni-
dades de saúde. A ordem do secretário de Estado e do nosso 
Governador é clara e por isso fui nomeado: ATENDER E ATEN-
DER BEM, COM DIGNIDADE, os usuários do sistema público de 
saúde. Aos munícipes da nossa cidade, um olhar ainda mais que 
especial, aliás coisa que sempre fiz, quando tive oportunidade 
de ajudar. Todos poderão contar com uma administração volta-
da ao atendimento ao cidadão, sem portas fechadas, a dispo-
sição de qualquer questionamento e dando toda assistência e 
suporte aqueles que nos procurarem em suas demandas. Espe-
ramos fazer muito e a muitos principalmente, essa é a missão a 
nos confiada!
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Cabo Frio
(22) 2644-5639
Av. Teixeira e Souza, 
nº 1111

Vilarejo Araruama
(22) 98846-3300
Rod. Amaral Peixoto, 
nº 86
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CURSO DE CORRETOR 
DE PLANOS DE SAÚDE E 

BENEFÍCIOS EM SÃO 
PEDRO DA ALDEIA

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

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

Veja o conteúdo:

1) O mercado de planos de saúde;
2) A legislação de saúde suplementar, ANS, CDC;
3) O mercado de vendas, estrutura, concessionárias e 
corretoras, etc;
4) Pós-venda;
5) Venda online e digital;
6) Oportunidades para corretores de planos de saúde 
e benefícios; e
7) Muito mais!!
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São Pedro da Aldeia 
firma convênio com 

AgeRio
Os empreendedores de São Pedro da 
Aldeia têm mais uma novidade para 
celebrar. O prefeito, Fábio do Pastel, 
firmou convênio com o presidente da 
Agência Estadual de Fomento (Age-
Rio), André Vila Verde, nesta quinta-
-feira (2). Com a parceria, a Sala do 
Empreendedor da cidade será um 
polo da agência estadual na cidade 
para emissão de empréstimos a ta-
xas de juros reduzidas. Também par-
ticiparam da reunião o presidente do 
conselho administrativo da AgeRio, 

Vinícius Sarciá, e o subsecretário mu-
nicipal de Fazenda, Gustavo Amoêdo. 
Os servidores da Secretaria Municipal 
de Fazenda irão atuar como media-
dores para linhas de crédito e micro-
crédito destinadas às empresas locais. 
Também será realizada uma capacita-
ção dos funcionários municipais nesta 
sexta-feira (3). O treinamento faz parte 
de convênio com o estado e será reali-
zado de forma on-line, respeitando os 
cuidados contra a Covid-19.

CIDADE
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O subsecretário de Fazenda, Gustavo 
Amoêdo, destacou que a cidade está 
em plena expansão e que a procura 
comercial vem crescendo. Com o con-
vênio, o município recebe mais um fo-
mento à economia. “Com o treinamen-
to, nosso município terá novos serviços 
de crédito que vão impulsionar a eco-
nomia local. A cidade está em desen-
volvimento e a procura comercial para 
o município está aumentando cada vez 
mais. Neste momento de crise epide-
miológica, a prefeitura segue presente 

para oferecer cooperação, em especial 
com a nova parceria com a AgeRio”, 
relatou. O prefeito, Fábio do Pastel, co-
memorou mais uma conquista para o 
município e ressaltou o diálogo cons-
tante com o governo estadual. “Agra-
deço ao presidente da AgeRio, André 
Vila Verde, e ao presidente do conse-
lho administrativo da agência, Vinicius 
Sarciá, por ouvirem nossas demandas 
e nos ajudarem a oferecer mais esse 
impulso à economia da nossa cidade”, 
finalizou o prefeito Fábio do Pastel.
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Escritora 
Luciana Mendonça

 lança livro “Florescer 
Pensamentos”

A escritora, poetisa e colunis-
ta Luciana Mendonça, conheci-
da como Lu Pensadora, lançou 
no sábado, 11 de setembro, seu 
segundo livro. O evento foi rea-
lizado no Roma Café na Av. Tei-
xeira e Souza, nº 584, Centro, 
Cabo Frio – RJ. O Sarau Flores 
Literárias teve a participação da 
cantora Sarah Dhy. No livro “Flo-
rescer Pensamentos”, Luciana 
Mendonça teve o intuito de criar 
textos que estimule o pensar,  de 
forma leve e poética e de fácil 
compreensão para que o leitor 
possa florescer seus pensamen-
tos através da poesia, com uma 
pequena pitada crítica e realista.

LITERATURA

44

Aldeia 
                      Magazine



Sobre a escritora:
Luciana Mendonça, conhecida 
como Lu Pensadora, é escritora, 
poetisa e colunista. Formada em 
Odontologia e pós-graduanda 
em Filosofi a e Sociologia. Mem-
bro da Academia de Letras e Ar-
tes de Cabo Frio (ALACAF) e da 
Academia Internacional Mulheres 
das Letras. Autora do livro Café 
Poesia. Possui participação em 
diversas antologias, inclusive na 
Antologia Poética Luso-brasileira 
2020-2021.

LITERATURA
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Prefeitura 
alerta para normas 
de segurança e de 

conduta nas praias aldeenses

As temperaturas amenas e a alta 
na qualidade das águas da La-
goa de Araruama são um convi-
te para as praias de São Pedro da 
Aldeia. A preservação das bele-
zas naturais aldeenses ganham 
destaque com a proximidade da 
alta temporada nos próximos 
meses. Visando ao desenvolvi-
mento sustentável da cidade, a 
gestão municipal alerta os mo-
radores e turistas a respeito do 
Código de Posturas Municipal, 
que estabelece normas de con-
duta para segurança e utilização 
correta das praias. 

De acordo com a Lei Comple-
mentar n° 134, é proibido o uso 
de churrasqueiras na faixa de 
areia. O uso de tendas é permi-
tido desde que mantenha dis-
tância mínima de 8 metros da 
margem da lagoa em direção à 
calçada e com distância mínima 
de 2 metros entre as estruturas. 
É proibido o uso de objetos de 
vidro que ofereçam riscos e 
agridam o meio ambiente. Não 

é permitido, também, o uso de 
utensílios perfurantes ou cortan-
tes, como espetinhos, garfos e fa-
cas de metal. É dever do frequen-
tador descartar o lixo gerado no 
espaço em local adequado. 
O descumprimento das normas 
acarreta multas que podem che-
gar até R$7500,00. “As medi-
das prevêem o bem-estar do ci-
dadão aldeense, que se estende 
aos visitantes. O ordenamento 
é fundamental para uma cidade 
sustentável, além de ser uma  fer-
ramenta importante para o cres-
cimento turístico de São Pedro 
da Aldeia. Danos ambientais se 
opõem ao turismo que podemos 
alcançar. A praia é para todos e 
as regras também são”, destacou 
a secretária adjunta de Turismo, 
Andrea Tinoco.
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Mês de setembro chegou com tudo e trouxe um valor maravilhoso! 
O pacote de massagem modeladora é mega diversificado, nele 

você desfruta de várias técnicas e procedimentos como, a manta 
térmica, a massagem modeladora, a drenagem linfática, 

gessoterapia, bandagens, e fica com uma silueta bem harmônica, 
bem marcada, alem de melhorar a circulação sanguínea, diminuir os 

inchaços e reduzir medidas.
 

Não fique de fora dessa! 
Corra e garanta seu pacote!

Poucas unidades, valor por tempo determinado!
 

Estética é investimento em si mesma e muito amor 
próprio! Você merece esse carinho. 

(22)99274-9259
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REBANHO DE MATO GROSSO 
CRESCE 3%

Recentemente, o Instituto de Defesa 
Agropecuária do Estado de Mato Grosso 
(Indea–MT) divulgou os dados do rebanho 
total de Mato Grosso, que foi contabiliza-
do por meio da vacinação de febre aftosa 
que ocorreu em maio. Foi registrado um 
acréscimo de 3,19% no comparativo com o 
ano passado, o que correspondeu com o 
total de 31,97 milhões de bovinos.

Ao analisar a distribuição desses animais 
nas macrorregiões do estado, destacou-se 
a médio-norte com aumento de 13,57% na 
quantidade de machos de 12 a 24 meses. 
Além disso, houve um incremento consi-
derável de 7,87% nas fêmeas de 24 a 36 

meses na região nordeste.

“Esse aumento no rebanho total foi influen-
ciado por dois principais motivos, sendo o 
primeiro deles a retenção das fêmeas nos 
últimos anos – o qual tem gerado um avan-
ço no estoque de animais -, como também 
a elevada cotação da arroba, que animou 
os agentes do setor a investirem mais no 
ramo”, disse o Instituto Mato-Grossense 
de Economia Agropecuária (Imea) em seu 
boletim semanal.

 

Fonte: Indea-MT
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EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE 
BOVINA TÊM RECORDE MENSAL 

EM AGOSTO
Na receita, o aumento foi de 56%. Com 
isso, pela primeira vez na história desse 
mercado, o país ultrapassou a barreira das 
200 mil toneladas exportadas num único 
mês: foram 211.850 toneladas. A receita 
cambial proporcionada aumentou o tam-
bém recorde mensal de julho último de 
US$ 1,010 bilhão para US$ 1,175 bilhão. Em 
agosto de 2020, a movimentação foi de 
191.141 toneladas e a receita de US$ 753,1 
milhões. No acumulado do ano até agosto, 
as exportações totais ainda caem 1% em 
relação a 2020, mas a receita subiu 15%.

Para a Associação Brasileira de Frigorífi-
cos (ABRAFRIGO), que compilou as in-
formações fornecidas pela Secretaria de 
Comércio Exterior (SECEX/DECEX), do 
Ministério da Economia, o país se benefi-
ciou da diminuição da oferta no mercado 
internacional proporcionada pela redução 
das exportações argentinas, devido a polí-
tica de combate à inflação local, e da Aus-
trália, onde o rebanho ainda não se recu-
perou de sucessivas perdas devido a secas 
e enchentes. Até agosto de 2020, o país 
havia exportado 1.294.274 toneladas com 
receita de US$ 5,44 bilhões. Até agosto de 
2021 o Brasil exportou 1.283.641 toneladas 
com receita de US$ 6,26 bilhões.

Segundo a ABRAFRIGO, a China mais 
Hong Kong continuam sendo o principal 
destino da carne bovina brasileira res-
pondendo por 59% da receita e volume 
exportado. Os Estados Unidos mantêm a 
segunda posição entre os 20 maiores im-
portadores do produto brasileiro. Em 2020 
comprou 34.502 toneladas e em 2021 fo-
ram 66.467 toneladas (+92,7%). O Chile 

é o terceiro colocado, com aquisições de 
62.621 toneladas no acumulado do ano (+ 
24,4%); o Egito o quarto, reduzindo suas 
compras de 91.529 toneladas no ano pas-
sado para 35.495 neste ano (-54.9%); as 
Filipinas ocupam o quinto lugar, subindo 
as importações de 25.660 toneladas em 
2020 para 35.495 toneladas em 2021(+ 
38,3%). Os Emirados Árabes ficaram com 
o sexto lugar, com importações de 25.595 
toneladas em 2020 e de 29.056 toneladas 
até agosto de 2021 (+13,5). No total do ano 
até aqui, 88 países apresentaram evolução 
na sua movimentação, enquanto que ou-
tros 75 reduziram suas importações, infor-
mou a ABRAFRIGO.

Fonte: Assessoria de Imprensa ABRAFRI-
GO
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COLUNISTA

ALINE SANTOS 
PARTICIPA DE 

ENCONTRO EDUCACIONAL 
A Escola Municipal Flonete da 
Silva, pensando na Educação 
nesses dois anos de Pandemia 
e vivenciando as angústias de 
pais e professores, pretende-
mos neste encontro ajudar de 
alguma forma para que pos-
samos nos recriar neste novo 
cenário, E qualquer mudança 
só se dá com o conhecimento.
Seja na área Pedagógica seja 
na área tecnológica ou envol-
va a Saúde física e mental do 
Indivíduo: fica então algumas 
indagações para Reflexão: 

Quais são as minhas dificulda-
de?
Será que aproveitamos nossas 
adversidade para repensar a 
rotina de nossas vidas que fo-
ram abruptamente interrompi-
das?
Será que buscamos saberes 
para mudarmos a nossa práti-
ca Pedagógica?
Como me comportei  diante 
daquele aluno que encontrou 
uma forma de pedir socorro 
nas aulas remotas?
O que foi e é possível aprender 
com tudo isso?
Podemos ter uma certe-
za nada será como antes! 
O futuro da Educação está na 
maneira como iremos olhar 
uns aos outros e nós reconhe-
cer mutuamente.
 
 Receberemos alunos insegu-
ros.ansiosos, com muitas di-

Aline Santos, Escritora, Pe-
dagoga, Palestrante cultural e 
membro da Academia de letras 
e artes de Cabo frio, Autora de 
livros como O transtorno do défi-
cit de atenção com hiperativida-
de, O leão e sua família.Voluntária 
Unicef, Atriz, Modelo. Participa-
ções em várias antologias Regio-
nais,locais, Internacional, Nacio-
nais, além de Premiações. Tem 34 
anos Natural de Salvador Bahia. 
Colunista na Revista online aldeia 
Magazine.
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ficuldades de aprendizagem. 
Alunos que interromperam seu 
processo de alfabetização e es-
tão trazendo consigo essa an-
gústia. 
Sabedore da grande responsa-
bilidade que temos em nossas 
mãos.
Precisamos ter um olhar diferen-
ciado para essas crianças.
O alfabetizador em seu sen-
tido amplo se estenderá des-
de da educação infantil até o 
quinto ano de escolaridade. 
 Todos  independentes de com-
ponentes curriculares,devemos 
ter em mente somente uma coi-
sa recuperar o tempo perdido. 
 É importante ressaltar que esta-
mos num espaço formativo.cujo 
o objetivo é promover a reflexão 
e o diálogo afim de potenciali-
zar nossas decisões e ressiginifi-
car nossas ações a respeito das 
diversas questões que envolve a 
educação neste momento:E isso 
só é possível por meio de troca,-
da participação e do envolvimen-
to de todos.
O respeito mútuo se faz necessá-
rio, pois afinal,todos nós somos 
aprendizes.
 
Dia 16/09/21
Repassando o letramento Mate-
mático. (Manhã) Jardel dos San-
tos Silva Pedagogo e Professor de 
Matemática Especialista em Meto-
dologia do ensino da Matemática . 
Especialista em alfabetização e 
letramento
Alfabetização e TDAH (Manhã) 
Aline Santos
Escritora, Pedagoga Palestrante 
cultural e Membro da Academia 
de letras e Artes do Município de 
Cabo frio
Educação infantil e Ludicidade 
(Manhã)
 Rosângela Guimarães

Professora Graduada 
em arte- Educação artística e Pe-
dagogia Consciência Fonológica 
na Educação no ciclo de Alfabe-
tização (Manhã).
Leilane de Souza Cedro 
Professora graduadae Pós gra-
duada em Psicomotricidade Clí-
nica e Racional
Janaina Pinheiro Revelles Profes-
sora Pedagoga.e Especialista em 
alfabetização
Repassando o letramento Mate-
mático (Tarde)
Jardel Santos Silva  
Pedagogo e Professor de Mate-
mática
 Especialista em Metodologia do 
ensino da Matemática Especialis-
ta em alfabetização e letramento.

A influência da má postura cor-
poral  no aprendizado da criança 
(Tarde). Jorgeane Balthazar de 
Amorim Souza
 
Fisioterapeuta e Pós gradua-
da em Fisioterapia Intensiva  
Técnica em Radiologia e UTI 
Neo  Natal Técnica em Pila-
tes, Auriculoterapia e liberação  
Miofacial Técnica em moxabus-
tão e ventosaterapia.
 
 
Sequência da Palestrante 
 Thayana Hayde Bathazar Nunes 
A alimentação como forte alia-
da no combate a ansiedade . 
Bacharel de Nutrição pela Uni-
versidade da região dos lagos 
Pós Graduada em Fitoterapia 
pela Famesp e Pós Graduada 
em Nutrição Clínica pela UFRJ. 
   
Vencendo desafios.
 
Paulo Henrique P.de Souza  
Psicanalista e Terapeuta Holísti-
co.
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Raquel Rosas,
escritora, é a entrevistada 

de Renato Fulgoni
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Raquel Rosas nasceu em 1994 em Ar-
raial do Cabo, morou em São Pedro da 
Aldeia até os 8 anos e, depois, retor-
nou para a cidade em 2016. Cursa psi-
cologia, é apaixonada por Teologia e 
Filosofia. Após passar por muitos con-
flitos na adolescência, ela começou 
a experimentar algo completamente 
novo. Deus atuou de forma extraordi-
nária em sua vida. Ela decidiu, então, 
compartilhar e cooperar para que essa 
transformação aconteça na vida de 
outros.

Raquel começou a escrever seus pri-
meiros textos ainda criança, quando 
uma professora do segundo ano in-
centivou seus alunos a escreverem 
pequenas poesias. Ela teve três tex-
tos publicados em antologias de con-
tos quando adolescente, mas passou 
longos anos longe da escrita. Até que 
sentiu que poderia ajudar a vida de 
outras pessoas através de suas refle-
xões. Algum tempo atrás, durante uma 
conversa com uma amiga, percebeu 
que poderia contribuir para um melhor 
entendimento e compreensão da de-
pendência emocional e também para 
promover saúde nos relacionamentos 
escrevendo sobre o tema. Depois de 
muita pesquisa, ela uniu esse conhe-
cimento à sua experiência pessoal e 
nasceu o livro “Relações Tóxicas: Uma 
perspectiva Cristã”.

Sobre o livro:
As relações afetivas fazem parte de 
toda a nossa vida. Desde pequenos, os 
nossos vínculos são fundamentais para 
nos trazerem segurança e nos nortea-
rem diante do grande desafio que é 

viver. Porém, muitas vezes, os relacio-
namentos seguem o caminho opos-
to, trazendo sofrimento, insegurança 
e dor. Este livro surgiu depois que a 
Raquel Rosas entendeu que comparti-
lhar suas experiências e aprendizados 
a respeito da dependência emocional 
poderia ajudar outras pessoas que se 
veem intoxicadas nas relações inter-
pessoais. Através da sua fé em Cristo, 
ela redescobriu o significado do amor 
e da busca pelo sentido mais positivo 
em cada relacionamento. Sim, relacio-
namentos saudáveis são importantes 
e colorem a nossa vida de uma forma 
muito especial. O livro “Relações Tóxi-
cas: Uma perspectiva Cristã” procura 
promover um olhar sério e necessário 
para o tema.

Sinopse oficial:
Amigos, família, relacionamentos amo-
rosos... Todos nós vivemos relaciona-
mentos diferentes e singulares ao lon-
go da vida. No entanto, não é difícil nos 
vermos em situações em que as rela-
ções podem nos afetar negativamente. 
Este livro nos impele a buscar o senti-
do mais positivo nos diferentes encon-
tros que podemos construir durante a 
nossa vida.

Lançamento 18/09/21 às 19h30, no Mi-
nistério Cristão Aprisco na Av. Getúlio 
Vargas, 102 - Centro, São Pedro da Al-
deia
Instagram: @raq.rosas
Site do livro: https://rakrosas.wixsite.
com/relacoes-toxicas

ESCRITORA RAQUEL ROSAS LANÇA 
LIVRO “RELAÇÕES TÓXICAS: UMA 

PERSPECTIVA CRISTÃ”
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Como você falou, todos nós vivemos relacionamen-
tos diferentes e singulares ao longo da vida. Na 
maioria das situações somos envolvidos e não te-
mos como escolher. Como se defender desses rela-
cionamentos negativos?
Você tem razão, muitos relacionamentos são simplesmente 
apresentados para nós. Não escolhemos a nossa família, nem 
colegas de trabalho ou de classe, por exemplo. Mas é importan-
te sabermos diferenciar o que é saudável e o que é destrutivo 
e demarcar esses limites de proteção. Muitas relações podem 
melhorar à medida que nos conscientizamos dos problemas, 
conversamos a respeito, buscamos ajuda e também mudamos 
a nossa postura. Por último, acredito que as melhores relações 
são construídas com intencionalidade de ambas as partes.  

Confira a entrevista de Raquel Rosas com o 
jornalista Renato Fulgoni:

Você começou a escrever na infância. Para você qual 
a importância dos professores na formação literária 
de nossos jovens?

Os professores são essenciais. A primeira vez que escrevi, aqui-
lo foi como uma brincadeira, não uma obrigação chata. A pro-
fessora elogiou muito o meu texto e dos coleguinhas. Por isso, 
eu lia a minha poesia e falava dela com muito orgulho para os 
adultos. Acho que essa relação lúdica das crianças com a escri-
ta é fundamental.

Quais escritores você gosta de ler?

Na adolescência, lembro que li Franz Kafka, Machado, J.K.Rol-
ling e o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Hoje me 
dedico mais às leituras acadêmicas e teológicas, meus teólogos 
preferidos são o C.S. Lewis e o Tim Keller. 
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A fé em Cristo mudou a sua vida. Eu acredito que in-
dependente de religião, temos que ter fé e acreditar 
sempre. Quando você percebeu que era a hora de 
mudar de vida e seguir a sua fé?

Não foi algo que pensei muito e decidi. Foi bem progressivo, na 
verdade. Eu descobri um amor arrebatador em Cristo e, quanto 
mais eu dava espaço para esse amor, mais ele me mudava e 
me envolvia. Experimentei isso de uma forma que é difícil des-
crever. Eu entendo que todo ser humano anseia por algo que 
lhes transcende, um amor incondicional, um propósito de vida, 
uma segurança e esperança eternas, esses anseios me levaram 
à Cristo.  

Eu também sou escritor e sei das dificuldades, tanto 
na hora de escrever, como na hora de publicar. Você 
já tem novos projetos literários?

Atualmente estou bem focada em divulgar e trabalhar em cima 
do meu primeiro livro. Tenho me dedicado aos estudos e tam-
bém a alimentar meu Instagram (@raq.rosas). No último ano, 
algumas amigas e eu iniciamos uma biblioteca na igreja e es-
tamos querendo expandir e investir mais nela, os adolescentes 
e crianças são muito participativos e isso é muito motivador. 
Quanto a outro livro, por enquanto não é um projeto, mas quem 
sabe surja algum assunto instigante mais pra frente.
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Eu sei que sou suspeito para falar, mas 
gosto muito de criar o Espada Lira, 
principalmente os vermelhos sangue. 
Seu Nome científi co é XipHopHorus 
helleri ou Espada Tuxedo Lira e tem 
Origem na América Central. Ele pode 
medir o macho até 10 cm e femeas até 
11 cm.

O Xiphophorus Helleri tem uma colo-
ração verde ainda na fase selvagem. 
Trata-se de um peixe geralmente pa-
cífi co, mas dependendo do seu habitat 
poderá tornar-se um pouco agressivo. 

PET

Espada Lira
Por Renato Fulgoni

O Espada é suscetível a doenças de 
pele como o OODIUM e alguns parasi-
tas, sendo o mais comum o ICTIO.

Ele se alimenta de vermes, crustáceos, 
insectos, derivados de plantas e ali-
mentos secos. Pode ser criado em tan-
que comunitário mas podem incomo-
dar as espécies pequenas. 

pH: 7 a 7,3
Temperatura: 20 a 25º C
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O QUE É A MOLEIRA 
DO BEBÊ?

Você certamente já ouviu so-
bre essa expressão antes. A 
moleira do bebê, também 
chamada de fontanela, é uma 
membrana fibrosa que ocupa 
os espaços entre os ossos do 
crânio, que fica na frente e atrás 
da cabeça, ajudando a facili-
tar a passagem do bebê pelo 

canal vaginal na hora do parto.  
 
O principal cuidado é manter 
consultas periódicas com a pe-
diatra, já que apenas ela poderá 
verificar se a moleira está se de-
senvolvendo de maneira correta. 
 
É preciso se preocupar se 
a moleira estiver muito fun-
da ou muito alta. Fora isso se 
o bebê estiver se desenvol-
vimento bem, não se aflija 
com a moleirinha que no mo-
mento certo ela vai fechar. 
 
“Dra., quando que a molei-
ra fecha?” A moleira posterior 
costuma fechar após o segun-
do mês de vida, e a anterior 
após 1 ano. Se ela fechar mui-
to antes poderá comprome-
ter o crescimento do crânio 
do bebê e precisa ser avaliada.  

 DICAS DE SAÚDE

Dra. Tereza Raquel 
A. B.Serpa
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Agende sua consulta: 
(22)99860-5986

Diva Lima Centro Médico - Pediatra Dra. Tereza Raquel A. B.Serpa - Pediatra, 
Consultora em Amamentação e Laserterapeuta Pós Parto  

Rua Rita Pereira, 70. Centro, São Pedro da Aldeia - RJ
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ENTREVISTA

Marcos Leandro, 
músico,  é o 

entrevistado de 
Marcello Lyca no 
Palco do Groove
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Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 

E do Sonho de Criança, à vontade de fortalecer a cena Independente Gaúcha!

CONTE PARA NOSSOS LEITORES COMO FOI O INI-
CIO DA BANDA MISTURA POP E DE ONDE É A BAN-
DA?

A BANDA MISTURA POP É DA CIDADE OSORIO RIO GRANDE 
DO SUL E SURGIU  NO CENÁRIO MUSICAL. 
EM  2017 QUANDO FOMOS GRAVAR NOSSO PRIMEIRO SIN-
GLE NA PISTA A BANDA AINDA NÃO TINHA O NOME OFICIAL 
COMO TERIA,  A PARTICIPAÇÃO DE MUSICOS QUE TOCAM 
COM ARTISTAS CONSAGRADOS DO POP NACIONAL SURGIO 
Á  MISTURA POP QUE VEIO COM UMA PROPOSTA  AUTORAL 
E COVERS NO ESTILO POP ROCK

NO CALOR DO VERÃO NASCE A 
MISTURA POP

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS INFLUÊNCIAS DA BAN-
DA?

NOSSAS INFLUÊNCIAS MUSICAIS SÃO BEM DIVERSAS OS 
COMPONENTES GOSTAM  DE TUDO UM POUCO JAZZ, ROCK,-
SOUL MUSIC, POP ROCK NACIONAL E INTERNACIONAL GOS-
TAMOS DE MUSICA BOA QUE PASSE ACIMA DE TUDO UMA 
MENSAGEM DE POSITIVIDADE.
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QUAL A SUA FUNÇÃO  HOJE DENTRO DA BANDA 
MISTURA POP?

BOM  HOJE EU EXERSO AS ATIVIDADES  DE  EMPRESÁRIO DA 
BANDA POIS ATUALMENTE EU QUE FECHO OS SHOWS DA 
BANDA SOU CANTOR  E COMPOSITOR  DA BANDA E TOCO 
VIOLÃO E GUITARRA NA BANDA.

O QUE VOCÊ ACHA DO MERCADO MUSICAL NA 
ATUALIDADE E DA NOVA CENA AUTORAL NO BRA-
SIL?

NA MINHA OPINIÃO AS PESSOAL AINDA GOSTAM DE OUVIR 
OS MUSICOS CONSAGRADOS QUE SÃO FAMOSOS MAIS EU 
ACREDITO QUE VAMOS TER UMA GRANDE LEVA DE MÚSI-
COS INDEPENDENTES QUE VÃO COMEÇAR A SE DESTACAR 
NO CENARIO DA MÚSICA BRASILEIRA POIS TEMOS MUITOS 
TALENTOS.
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ENTREVISTA

Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 

EM QUAIS PLATAFORMAS  PODEMOS  ENCONTRAR  
O MATERIAL DA BANDA MISTURA POP?

A GALERA PODE ENCONTRA NOSSOS VIDEOS NO CANAL DA 
BANDA NO YOU TUBE MISTURA POP OFICIAL SIGA  A GEN-
TE NO INTAGRAM @Mistura_Pop oficial  NA FANPAGE Mistura 
Popoficial  NOSSOS SONS TOCAM  EM VARIAS RADIOS WEB 
DO BRASIL E ESTAMOS  NAS PLATAFORMAS DIGITAIS  COM 
O ALBUM DE ESTREIA  ALÉM  DO TEMPO.

QUEM QUIZER CONTRATAR A BANDA MISTURA 
POP PARA SHOWS EM TODO BRASIL COMO PODE 
FAZER?

BOM MARCELO, EM PRIMEIRO LUGAR GOSTARIA DE AGRA-
DECER O PALCO DO GROOVE E A REVISTA ALDEIA MAGA-
ZINE PELO CONVINTE PARA ESSA ENTREVISTA E DEIXAR OS 
NOSSO CONTATOS PELO FONE:51-9-98838213 COM MARCOS 
OU PELO EMAIL DA MINHA PRODUTORA:marcosmcjingles-
produtora@hotmail.com FICA AQUI O MEU MUITO OBRIGADO 
E UM GRANDE ABRAÇO A TODOS.
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Produção de manilhas 
alcança 380 peças em 

uma semana

A Secretaria de Serviços Públicos 
produziu, nesta semana, mais de 380 
manilhas de concreto na fábrica mu-
nicipal. As peças são utilizadas nas 
obras de melhorias realizadas na ci-
dade, como na substituição de estru-
turas avariadas e implantação de no-
vas redes de saneamento. Além das 
manilhas, a fábrica municipal também 
possui capacidade para a confecção 
de bloquetes, sextavados, tampas de 
bueiros e caixas de passagem.  

Dentre as intervenções realizadas pela 
pasta nos últimos cinco dias estão o 
desassoreamento de bueiros e redes 
de escoamento, limpeza com cami-
nhão vac-all e instalação de gretas 
nas bocas de lobo. Os procedimentos 
têm como objetivo facilitar o escoa-
mento de águas pluviais nos bairros, 
evitando alagamentos. Os serviços fo-
ram efetuados em pontos dos bairros 
Campo Redondo, Vinhateiro, Jardim 
das Acácias, Jardim Arco-íris, Esta-
ção, Centro, Bela Vista, Porto da Al-
deia, Fluminense, Morro dos Milagres 
e Balneário da Conchas.

 A manutenção em 207 pontos de ilu-
minação pública também foi realiza-
da. Receberam os serviços os bairros 
Retiro, Estação, Alecrim, Balneário 
São Pedro, Porto da Aldeia, Bela Vis-
ta, Nova São Pedro, Sergeira e Centro. 

As revisões na iluminação da cidade 
incluem a troca de lâmpadas, substi-
tuição de reatores, cúpulas, braços de 
luz e a instalação de novas luminárias 
completas. 

Visando o bem-estar da população e o 
paisagismo da cidade, equipes se dedi-
cam semanalmente à manutenção de 
praças e jardins. Os espaços públicos 
de convivência dos bairros São João, 
Baleia, Poço Fundo, Camerum, Balneá-
rio, Centro, Parque Dois Meninos e Bai-
xo Grande foram atendidos.

Apenas nesta semana, ruas e vias de 
sete localidades receberam as ações 
de patrolamento. A equipe responsá-
vel pelo serviço esteve no Vinhateiro, 
Baixo Grande, Praia Linda, Centro, Bal-
neário Santa Maria, Alecrim e Recanto 
das Orquídeas. Rotineiramente, a reti-
rada de galhos, inservíveis e entulhos 
nos bairros também é feita.

As ações realizadas pela pasta obede-
cem ao cronograma de serviços basea-
do nas necessidades de cada local. As 
ações de nivelamento, assim como de 
desassoreamento e saneamento, de-
pendem, ainda, da estabilidade climá-
tica para serem executados. 

CIDADE
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ARRAIAL DO CABO 
VACINOU 21.284 PESSOAS NA 
PRIMEIRA DOSE DA VACINA 

CONTRA A COVID-19

REGIÃO

Arraial do Cabo vacinou, até o momen-
to, 21.284 pessoas com a primeira dose 
da vacina contra a covid-19. 

O quantitativo de moradores que 
receberam a segunda dose é de 
9.059 até a presente data. Com 
essa atualização, o Município al-
cança 85% da população vacinada. 
 
A Prefeitura de Arraial do Cabo, por 

meio da Secretaria de Saúde, ressalta a 
importância da vacina na prevenção de 
sintomas graves e óbitos. É importan-
te que os moradores também fiquem 
atentos às datas da segunda dose. 
 
Fique atento ao cronograma de vaci-
nação divulgado nos canais oficiais da 
Prefeitura.
 
Vacinas salvam vidas!
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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Roberto José da Rocha Neto (Netto)

Natural de São Luis, Maranhão e morador 
da cidade de Niterói - RJ. Formado em 
Gravura pela Faculdade de Belas Artes da  
U.F.R.J. Desde a juventude já demonstra-
va pendor para o desenho de humor, no-
tadamente o cartum e a charge. Em 1983 
venci um concurso promovido pelo anto-
lógico periódico carioca O PASQUIM, jor-
nal onde, inclusive, publiquei com regula-
ridade. A partir daí passei a participar de 
todos os salões de humor de que tinha 
notícia. E dessa forma, venci alguns deles, 
como os de Piracicaba, SP, Volta Redonda, 
RJ, Canindé, CE, Ribeirão Preto, SP e o In-
ternacional Carioca, RJ, para citar alguns.
A partir daí passei a ilustrar li-
vros, e revistas e a fazer exposi-
ções e promover eventos em escolas.

NETTO

Já fi z exposições de desenho de humor 
em Campos, Niterói, Umuarama, Cascavel, 
Londrina e fui convidado para fazer ou-
tras em Fortaleza CE, Teresina PI, Tutóia 
MA, mas a pandemia fez com que esses 
eventos fosse adiados. Atualmente estou 
desenhando para 3 jornais e dois sites 
pelo Brasil. Mais recentemente estou de-
senhando para a revista Notícia de São 
Pedro da Aldeia, o que muito me honra.
É minha intenção fazer um livro de hu-
mor, com os desenhos que eu publicar 
na revista. E pretendo que a noite de au-
tógrafos seja na Casa de Cultura de São 
Pedro D’Aldeia, em um evento conco-
mitante com uma exposição a ser fei-
ta naquele super charmoso espaço. 
Esse é um resumo da vida e das intenções 
desse seu cartunista.

A partir daí passei a ilustrar li-
vros, e revistas e a fazer exposi-
ções e promover eventos em escolas.

COLUNISTA
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IGUABA GRANDE 
PPREFEITURA INICIA IMPLANTAÇÃO 
DA CENTRAL DE MONITORAMENTO

Sempre atenta a segurança, a  Prefei-
tura Municipal, por meio da secretaria 
Municipal  de Segurança e Ordem Pú-
blica (SEMOP), está implantando uma 
Central de Monitoramento, que funcio-
nará durante 24 horas por dia,  e que 
contará  com  um equipe de funcioná-
rios capacitados para o monitoramen-
to da cidade.

A prefeitura já conta com, aproxima-
damente 30 câmeras, funcionando em 
fase de testes, abrangendo mais de 11 
pontos do município. Entre eles, Pra-
ça Edyla Pinheiro,  praça da Estação, 
estrada da Sapeatiba, DPO da Pedrei-
ra, Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), entre outros.

“É muito gratificante ver projetos que 
apresentamos no nosso plano de go-
verno sendo tirados do papel e toman-
do forma. Com gestão e compromis-
so poderemos levar o monitoramento 
para mais pontos da nossa cidade em 

breve.” Comentou o prefeito Vantoil Mar-
tins.

O principal objetivo da Central de Moni-
toramento é ter uma vigilância de órgãos 
públicos, praças e as principais vias de 
acesso ao município. Assim, a prefeitura 
poderá contribuir com as polícias Militar 
e Civil para identificar autores de delitos 
e atos ilícitos em geral.

Segundo o subsecretário de Ordem Pú-
blica, Jorge Escada, “nós  estamos com 
um projeto embrionário, com pontos li-
mitados, portanto iniciando. Mas a  in-
tenção  é  aumentarmos os pontos de 
vigilância, para que todo município seja 
observado e a população possa ter uma 
maior segurança”.

Para o  comandante da Guarda Civil 
Municipal, Allen Alves, o monitoramen-
to trará mais dinamismo e agilidade na 
atuação da Guarda Municipal.

REGIÃO
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ARARUAMA 
PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” 

REFORÇA O CONCEITO DE 
SUSTENTABILIDADE ENTRE OS 

ALUNOS

O projeto “Horta nas Escolas”, pro-
movido em conjunto pelas secretarias 
municipais de Educação e Ambiente 
de Araruama, tem despertado a cons-
ciência dos alunos para a importância 
dos cuidados com a natureza e o plan-
tio dos alimentos.
As crianças aprendem em sala de aula 
sobre os conceitos de sustentabilidade 
e depois colocam todo aprendizado 
em prática nos canteiros de hortaliças, 
feitos nas escolas. 
Os alunos colocam literalmente as 
mãozinhas na terra. Sob a supervisão 
de professores, eles ajudam a plantar, 
irrigar e auxiliam também na hora da 
colheita.
A ação é realizada nas cinco Escolas 
100% Ecológicas do município:  Escola 
Municipal Menino Robson Júnior; Pra-
ça Escola Municipal Marcos Heron, Es-
cola Municipal Fábio Siqueira; Escola 

Municipal Prefeito Afranio Valladares 
e Escola Municipal Altevir Vieira Pinto 
Barreto. Juntas, essas unidades aten-
dem mais de dois mil e 100 alunos. 
Além das Escolas Ecológicas, o pro-
jeto também está presente em outras 
unidades de ensino do município.
Nas hortas elas cultivam alface, cou-
ve, rúcula, chicória, beringela, coentro, 
salsa...Todo o plantio é orgânico, ou 
seja, sem o uso de agrotóxicos. Essa 
é mais uma lição para os alunos que 
já aprendem também sobre os riscos 
desses agentes químicos.
E não para por aí...as hortaliças orgâ-
nicas são usadas para incrementar a 
merenda das crianças nas escolas. As-
sim, elas seguem aprendendo o valor 
de ajudar a produzir o próprio alimen-
to e ainda contribuem para um meio 
ambiente mais sustentável.
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A vestimenta dos lírios

Deus se interessa com os mínimos 
detalhes. Sim, é verdade. Isso é um 
fato que pode ser concluído atra-
vés da leitura da Bíblia. Ele se im-
porta com cada área de nossas vi-
das, com cada passo que damos e 
cada detalhe que compõe nosso ser. 
Cristo é o maior interessado pela huma-
nidade. No livro de Mateus, capítulo 6, 
versículos 28 ao 30, Jesus diz: “E, quan-
to ao vestuário, por que andais solíci-
tos? Olhai para os lírios do campo, como 
eles crescem; não trabalham nem fiam; 
E eu vos digo que nem mesmo Sa-
lomão, em toda a sua glória, se ves-
tiu como qualquer um deles. Pois, 
se Deus veste a erva do campo, 
que hoje existe, e amanhã é lança-
da no forno, não vos vestirá muito 
mais a vós, homens de pouca fé?” 
Nesse versículo o Messias está trans-
mitindo o quanto a realidade do ser 
humano é de interesse de Deus. Cla-
ro que Ele quer que o homem en-
tenda que é pela fé em Deus que se 
deve viver, e que Deus é o próprio su-
pridor de todas as coisas. Mas preste 
atenção ao seu redor, olhe exatamen-
te para o que Jesus está se referindo 

Por Gabrielle A. Moreira 
Engenheira ambiental

no texto, olhe para os lírios do campo. 
Sinta o cheiro das flores, deguste o sa-
bor dos frutos, olhe para os pássaros, 
suas cores, seus detalhes, o mar, azul 
e belo, numa composição de degra-
dê do início ao fim. Deus criou todas 
essas coisas para te mostrar que Ele 
é detalhista, e que até dos detalhes 
ele dá conta na vida do ser humano. 
A ansiedade acentuada pode ser um 
problema quando não estamos vendo 
Deus fazer, mas um outro problema é 
quando Deus já te deu todas as pos-
sibilidades físicas e mentais e capa-
cidades e ainda sim não fazemos. Se 
Ele que tem todo o cuidado de ves-
tir um lírio do campo, não vai reque-
rer que façamos também nossa parte 
com aquilo que nos disponibilizou? 
Nossos dons são para expressar a gló-
ria de Deus. 
Ele tem nos dado oportunidade, sabe-
doria e capacidade para demonstrar 
sua glória a partir dos detalhes que 
compôs em nossa personalidade. Fo-
mos moldados cada um com o pro-
pósito de servir ao Senhor de maneira 
única. Não menospreze o detalhe que 
Deus colocou em você. Aperfeiçoe-o. 
Deixe o Deus dos detalhes te conduzir.  
Como disse antes, Ele é o maior inte-
ressado. Você já reparou no lírio? 
Quantas colorações existem des-
sa espécie de planta? Quão sensí-
vel ele é? E quanto as indicações de 
cuidado com essa planta? Deus fez 
isso. Porque Ele faria tudo isso, se 
não fosse para nos mostrar o quan-
to Ele gosta e aprecia os detalhes? 
Se nem em toda sua glória Salomão foi 
capaz de se vestir como os lírios são 
vestidos por Deus, imagine o quanto 
Deus quer fazer por nós. Não esconda 
aquilo que Deus te deu para glorificar 
o nome d’Ele. Aprenda, o lírio glorifica 
o Senhor com sua vestimenta, use seu 
dom para Deus.

74

Aldeia 
                      Magazine



75

Aldeia 
                      Magazine



PALAVRAS MÁGICAS PODEM 
MUDAR O MUNDO

COLUNISTA

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

Partindo da premissa que a compreen-
são da acepção da palavra sociedade 
se faz necessária, partiremos deste 
conceito para uma breve reflexão. 

SOCIEDADE - São seres que convi-
vem em colaboração mútua. Trata-se 
de um grupo de pessoas que compar-
tilha valores culturais e éticos, seguin-
do um padrão comum, coletividade. 
Em Biologia, sociedade é um grupo de 
organismo que vive em conjunto, ten-
do algum tipo de organização e divi-
são de tarefas. 
As abelhas em sua colmeia, cada 
qual com sua função, é um excelente 
exemplo de sociedade. Podemos citar 
também as formigas que são insetos, 
particularmente populares, por serem 
muito comuns e tidos como altamen-
te organizados. De fato, figuram entre 
os animais que atingiram um grau de 
organização biológica chamado de eu-
ssocialidade. 

E o que significa  eussocialidade ?
É o mais alto grau de organização so-
cial dos animais 
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presente nas sociedades mais comple-
xas.
O que é necessário para viver bem em 
sociedade?

TOLERÂNCIA
Iniciaria esse breve artigo pela tocan-
te palavra: tolerância. O segredo para 
uma coexistência amena é a prática da 
igualdade. É saber que, até com o que 
não concordamos, aprendemos algu-
ma coisa. Para viver de forma tranquila 
em sociedade é preciso entender que 
tolerar não é concordar com tudo, mas 
saber respeitar quem pensa diferente 
de você.

RESPEITO
Vivemos numa sociedade de grandes 
desigualdades com sonhos de liber-
dade. E indubitavelmente percebemos 
que não há felicidade, nem nas elites, 
nem nos plebeus. Por outro lado, nota-
-se também que a partir desta dispari-
dade entre ricos e pobres, falta a base 
material para o bem-estar espiritual na 
maioria da população. E não é pura-
mente uma questão religiosa, mas sim 
a falta de fé em Deus. Parafraseando 
Gonzaguinha, fé na vida, fé no homem, 
fé no que virá.

FÉ
Em uma sociedade onde se vive pra-
ticamente em função do tempo, parar 
para uma reflexão sobre os próprios 
valores é uma tarefa que ficou no os-
tracismo. Precisamos compreender 
que a realidade mudou. Hoje não vive-
mos só em família, mas numa globali-
zação cercada por teias e redes. Sem 
dúvida, a tecnologia hoje gera muitos 
benefícios e malefícios para o nosso 
cotidiano, comparada a uma moeda 
que tem os dois lados. Sem contar que 
a todo momento novos produtos são 
criados para satisfazer as necessidades 
que vão surgindo e fica claro que esse 
processo é irreversível, uma vez que o 
homem não vai regredir. 

EMPATIA
Portanto, urge uma necessidade de 
mudança de olhar. Devemos olhar para 
o outro considerando sua origem, sua 
história de vida e sua cultura, para que 
sejam construídos valores mais altruís-
tas. Precisamos aprender que não so-
mos reféns das nossas emoções e que 
é imprescindível aprendermos a ser 
solidários, a olhar nos olhos do outro 
para conhecer suas dores, isto é, sentir 
o que o outro sente, humanizando as 
relações. Porque a empatia gera o al-
truísmo. Está em nossas mãos sermos 
e criarmos pessoas empáticas e talvez 
a tão desejada mudança posso ocorrer 
de fato. E para isto é bem fácil. É só 
começar!

ALTRUÍSMO E SOLIDARIEDADE
Retomamos à pergunta: o que é neces-
sário para viver bem em sociedade? A 
resposta é bem simples. Para se viver 
em sociedade é preciso ser solidário, 
se comprometer verdadeiramente em 
cuidar do outro. Cuidar de forma de-
sinteressada para que possamos sen-
tir verdadeira e calorosamente, que no 
mundo, ainda há esperança.

COLUNISTA
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RESENHA “ENTRE AS CHUVAS 
DE MARÇO” 

Autora: Bruna Santos 
Eu estava ansiosa para a continuação 
dessas irmãs Quadra. Principalmente 
sobre a Maira, a irmã pra frente, sem pa-
pas na lingua e à frente do seu tempo. 
Desde o primeiro livro, Sob a brisa 
de maio, dá para perceber que Saulo 
está interessado em Maira. Mas o ra-
paz não tem estratégias muito boas 
para conquistar a moça. Fica no pé 
dela e afasta qualquer sujeito que 
se aproxime. Mesmo com boas in-
tenções isso acaba irritando Maira.  
Cansado de ser rejeitado, Sau-
lo volta à casa dos pais no interior, 
para esquecer a ruiva de olhos ver-
des. No entanto, sai de lá noivo! Ele 
vai seguir o coração ou a cabeça? 
Maira aos poucos vai perceben-
do que Saulo é um rapaz inte-
ressante, amigo e bem legal. Po-
rém talvez seja tarde demais.  
Apesar de ser um romance de época 
levanta questões que permanecem até 
hoje e precisam ser debatidas como a 
desigualdade de gênero, machismo.  
O casal é muito fofinho,  embora tenha 
partes que você deseja matar os dois 
que têm uma ideias sem noção. A famí-
lia Quadra e a família de Saulo que aju-
da (exceto a Joana. Que menina mala!) 
Indicação classificatória: +16.  
 
“É bem romântico, se pensar bem . A 
natureza conspirando para unir duas 
pessoas.”

Comenta aqui no site Notícias de São 
Pedro da Aldeia. 

Filme disponível na Netflix.

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

COLUNISTA

POR NATHÁLIA DO AMARAL
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Na manhã desta sexta-feira (10) foi 
realizada no Cine Estação, a primeira 
roda de conversas para falar do mês 
de prevenção e combate ao suicídio. O 
evento foi aberto pela Secretária Mu-
nicipal de Saúde, Maria Márcia Fontes 
Sampaio, que falou da importância da 
relação familiar e o envolvimento da 
sociedade em geral nas ações que vi-
sem cuidar daqueles que passam por 
dificuldades e tendem a atentar contra 
suas próprias vidas. 
Também participaram do evento Fáti-
ma Cristina Souza, Coordenadora Ge-
ral de Políticas Pedagógicas, represen-
tando o Secretário de Educação, Elias 
Valadão e Evelyn Rodrigues, Chefe de 
Gabinete da Secretaria de Assistência 
Social, representando a secretária Dia-
na Alves. 
Esse foi o primeiro de 8 encontros que 
serão realizados ao longo do mês. O 
público alvo são trabalhadores da edu-
cação, agentes comunitários de saúde, 
assistentes sociais e psicólogos. Orga-
nizado pela Comissão Intersetorial de 
Prevenção à Automutilação e ao Sui-
cídio do Município de São Pedro da 
Aldeia, o ciclo de conversas tem como 

CULTURA

objetivo prevenir e reduzir o número 
de tentativas e óbitos por suicídio em 
nosso município. 
As conversas terão como debatedo-
ras a Assessora Especial de Gestão 
da Saúde Mental, Rosemary Calazans 
Cypriano e a terapeuta psicanalista, 
Sandra Lopes da Silva Soares. “É um 
prazer fazer parte deste evento com 
um tema tão relevante, principalmente 
nesses tempos de pandemia, quando 
as pessoas estão passando por dores e 
lutos”, disse Sandra. 
Ela destaca ainda que é “importan-
te saber como lidar com o problema, 
como prevenir, como ter um olhar dife-
renciado e identificar sintomas e poder 
ajudar, além de levar o conhecimento 
de que depressão tem cura”.  
De acordo com a OMS, 90% dos casos 
de suicídio são de pessoas com trans-
torno emocional. Rosemary destacou 
a importância desse tipo de conversa. 
“Estamos seguindo orientações do Mi-
nistério da Saúde de, pelo menos no 
mês de setembro, falar sobre o suicí-
dio, envolvendo o maior número possí-
vel de profissionais da prefeitura, com 
objetivo de capacitar toda uma rede 
de cuidado”.  
Em São Pedro da Aldeia, o Centro de 
Atenção Psicossocial Infanto Juvenil - 
CAPSi, atende jovens que passam por 
transtornos como automutilação e os 
profissionais que atuam nessa área de-
vem passar por capacitação para aten-
der a população da melhor forma pos-
sível.  

Setembro Amarelo 
Roda de Conversa 
celebra o mês de 
combate ao 
suicídio
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Mais sobre o Setembro Amarelo 
em São Pedro da Aldeia 

A coordenação de Educação Preventi-
va da Secretaria de Educação celebrou 
a conscientização do Setembro Ama-
relo recebendo os servidores em um 
espaço decorado com a temática da 
campanha e frases de apoio. A coor-
denadora Maria Regina Rosa, destacou 
a importância do momento. “É muito 
importante e vale a pena a gente parar 
um pouquinho pra dar atenção a esta 
temática que ficou em tanta evidência 
no período da pandemia. Essa bandei-

ra tem sido cada vez mais fortalecida 
por meio dos debates e cada vez mais 
divulgada em ambientes de trabalho, 
família e amigos. A vida é um bem 
precioso que merece ser cuidado com 
atenção”, disse Maria Regina.  
Segundo a Organização Mundial de 
Saúde, uma a cada cem mortes é cau-
sada pelo suicídio, o que vem intensi-
ficando campanhas para prevenção. 
Entre os jovens de 15 a 29 anos, foi a 
quarta causa de morte depois de aci-
dentes no trânsito, tuberculose e vio-
lência interpessoal. 
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A bíblia responde!
 
Antes falarei de dois grupos de douto-
res da Lei:
 
FARISEUS : Eles eram um grupo de 
religiosos predominantes da época, 
que surgiram de um gosto amargo da 
boca, devido todo processo de cati-
veiro do povo de Israel no qual passou 
na história,eles se desviavam de Deus, 
eram mandado de volta para o cativei-
ro.Chegou um ponto de se fecharem 
e criar o seu próprio mundo,quem es-
tava dentro do grupo não podia sair,-
quem estava de fora não podia entrar 
se transformaram em os doutores da 

O QUE SERIA SER SÁBIO?

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU
COLUNISTA

Lei, criando uma série de regras, inclu-
sive que não consta na bíblia ou Tora. 
Esse e um pequeno resumo 
dos Fariseus (conservadores) 
SADUCEUS: Eles eram diferentes dos 
Fariseus,eles tinham uma dúvida na ca-
beça, se somos o povo de Deus, porque 
Roma nós domina,por um lado os Fari-
seus se fecharam do outro os Saduceus 
se renderam aos pensamentos políticos 
dos Romanos ,se tornando um grupo 
materialista, inclusive não acreditavam 
em anjos e ressurreição (Atos 23:08) 
se tornou o grupo do nada haver , qual-
quer semelhança com os dias de hoje... 
 
Hoje estamos vivendo um época 
não diferente de A.C, com o surgi-
mento de alguns doutores da Lei, 
os verdadeiros sábios da Bíblia. 
 Protestantes que acha que sabe tudo 
da Palavra de Deus, a ponto de certos 
momentos ser preciso além de levar a 
Bíblia acrescentar o dicionário Auré-
lio , devido tantas palavras de Teolo-
gia dita nós sermões,que cada palavra 
dita daria para mais uma pregação. 
Jesus foi tão simples com os seus 
sermões que hoje parece que es-
tão querendo reinventar a Palavra de 
Deus, Billy G. ,foi tão simples nas pre-
gações que ganhava milhares de al-
mas para Jesus,um verdadeiro SÁBIO. 
Amados o que seria ser Sábio? 
A Bíblia responde...Pv 11:30 
“O fruto do justo é árvore da vi-
da,e o que ganha almas é sábio” 
Que Deus abençoe!

Que Deus abençoe!
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A OZONIOTERAPIA TEM FEITO UM PAPEL IMPORTANTE NA RECUPERAÇÃO 
DOS INFECTADOS CONTRA AS SEQUELAS DO VÍRUS E TAMBÉM NO COM-

BATE CONTRA A DOENÇA VIRAL! 

RUA MARQUES DA CRUZ, N° 142, LOJA 01, CENTRO, 
SÃO PEDRO DA ALDEIA

(22) 99801-1458  OU  
(22) 2321-5179
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FERRAMENTAS
FAÇA JÁ O SEU PEDIDO!!! 

 
CHEGOU REPOSIÇÃO dobradiças com AMORTECEDOR   

ALBRAS APENAS R$2,80. No pagamento à vista (dinheiro ou PIX). Visite nossa 
loja ou faça seu orçamento/pedido pelos nossos canais de atendimento

Na ALDY, você encontra uma grande variedade de parafusos e fixadores em 
geral, como arruelas, porcas, barra roscada, rebites e pregos. Visite nossa loja 

ou faça seu orçamento através dos nossos canais de atendimento. Valores pro-
mocionais para compras no atacado (Caixa).

Na ALDY, você encontra correntes de elo soldável. Visite nossa loja!!! 

Rua Doutor Antônio Alves, 500 - Centro - São Pedro da Aldeia 
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No terceiro livro da trilogia “O Livro 
dos Sonhos”, o escritor e jornalista 
Renato Fulgoni nos apresenta Jack 

Baltazar, um arqueólogo muito conhe-
cido em São Paulo, que tinha um hob-
by que chamava atenção. Baltazar era 
um colecionador de almas, conhecido 
como o Senhor Morte. Proprietário de 
um antiquário no centro da maior ci-

dade brasileira, ele recebia diariamente 
muitos clientes colecionadores. Após 

algumas mortes misteriosas, Clara, Cici, 
Abraão e Carlos descobrem que o es-
pírito de Adolpho Mister voltou e uma 

grande caçada é iniciada.

Valor: 39,90
Autor - Renato Fulgoni
Editora: Aldeia Editora

Ano: 2021
Estante: Suspense

Peso: 200g
ISBN: 978-65-00-15730-7

Idioma: Português
194 páginas.

O LIVRO DOS SONHOS - 
O COLECIONADOR DE ALMAS

Adquira seu exemplar 

(22) 99983-6366
Acesse - livrariadaaldeia.meloja.com.br
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Loja virtual de roupa feminina.  Envios para São Pe-
dro da Aldeia e Cabo Frio. 

Conjuntos de ótima qualidade. Macaquinhos. Short 
Jeans bordados e muito mais. Tire suas dúvidas 

22 99906-1251

Site www.balalechic.com.br

Veja mais no perfi l @balalechic 
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BAIXE O APLICATIVO!

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

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

diosapp5.bellademaiswebrdioordioemevoluo  

CIDADE
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ESCRITOR 

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

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

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

A DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 

NA ELABORAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

90

Aldeia 
                      Magazine



Trata-se de uma explanação objetiva 
a respeito da cidadania ativa na ela-
boração de políticas públicas como 
instrumento de participação social. 
É sabido que a sociedade brasilei-
ra perpassa por diversos proble-
mas sociais, dentre eles, podemos 
destacar duas áreas que são supe-
rimportantes para o progresso de 
uma nação e ressalto, segmentos 
estes que, merecem a devida aten-
ção não só do governo, bem como 
da sociedade: saúde e educação. 
Onde urge a estimulação de parti-
cipação social efetiva, inclusive em 
sua formulação de políticas públicas. 
 
Em voga, a educação é uma ferra-
menta libertadora, na qual possui 
caráter disciplinar e evolutivo para 
a humanidade. Grandes educadores 
como Paulo Freire e Darcy Ribeiro 
nos fazem compreender e refletir a 
importância educacional na vida de 
um sujeito. Em seu livro, ‘Pedagogia 
da Autonomia’, Freire evidencia que 
a didática pedagógica deve ter como 
objetivo desenvolver no discente o 
senso crítico e a capacidade de tor-
nar-se autônomo, de modo que o alu-
no possa deliberar por si só e não por 
influências ou indução de terceiros. 
 
Ocorre que, nós, cidadãos, temos o 
direito e o dever legal de cumprir o 
nosso compromisso com o progres-
so da sociedade, de modo que, por 
exemplo, sejamos ouvidos e respei-
tados politicamente mediante nos-
sas escolhas. A autonomia cidadã 
quando unida a bons ideais (e pes-
soas), torna-se uma espécie de bús-
sola norteadora no meio do ema-
ranhado de pessoas perdidas, em 
situação de vulnerabilidade social 
ou com direitos postos em riscos. 
O engajamento político organizado 
que tenha como enfoque a resolu-
ção de problemas sociais merece 
destaque e atenção por parte de 
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todo e qualquer cidadão. Mas, para 
que isso seja uma realidade palpá-
vel, devemos estimular a participa-
ção popular nos espaços, informar 
e educar politicamente a população. 
 
É por meio do acesso à informação 
que temos a ciência de nossos di-
reitos ou de como demandá-los em 
pleito. A escassez de informação 
impossibilita uma gama de garan-
tias e a sua efetividade na vida do 
cidadão, os direitos básicos de saú-
de diuturnamente são violados pelo 
fato que, as pessoas não têm sequer 
a noção de que tal serviço deve ser 
ofertado de modo público, gratui-
to e de qualidade por parte do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), como 
por exemplo o direito às vacinações 
com base o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), o Programa Es-
tratégia Saúde da Família, o Sistema 
Nacional de Transplantes, o Contro-
le da AIDS, o Programa de Comba-
te Nacional ao Tabagismo e outros. 
 
Um adendo, quando em um deter-
minado local há um aglomerado de 
pessoas com iminente perigo de 
lesão ou ameaça à direitos, o Po-
der Público deve tomar as medidas 
cabíveis para sanar tal problemáti-
ca. Caso não tome, a via deverá ser 
judicial, se, após tentativas admi-
nistrativas não forem observadas. 
Posso acrescer que, o cidadão (civil, 
associação de moradores) também 
tem a legalidade para apresentar tal 
proposta (projeto de lei de iniciati-
va popular) mediante o Poder Le-
gislativo, visando a criação de uma 
lei. Neste caso, passará a ser apre-
ciado pela Casa Legiferaste compe-
tente, por meio de suas Comissões. 
 
Nesse sentido, o Ordenamento Jurí-
dico Brasileiro nos permite o direito, 
a qualquer um do povo, de apresen-
tar projetos de lei de iniciativa popu-
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lar, podendo ou não ser recepciona-
dos pela Casa Legislativa. A sugestão 
de projetos de políticas públicas que 
atendam determinada população em 
situação de ameaça ou lesão de di-
reitos deve ser observada por par-
te do Estado, por ser Ele, dotado e 
revestido de jurisdição. O povo, por 
meio da cidadania ativa pode reunir-
-se livremente e de forma pacífica, 
independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reu-
nião anteriormente convocada para 
o mesmo local, sendo apenas exigido 
prévio aviso à autoridade competen-
te; é garantido o direito de reunião 
na Lei Maior, no rol das Garantias 
Fundamentais – art. 5º, inc. XVI –. 
 
Ao observar a atual conjuntura do 
país, percebe-se que, urge a partici-
pação social democrática dos cida-
dãos nos espaços de poder. A vida 
política não é um cargo propriamen-
te dito. E sim, um compromisso so-
cial com a população e o bem-estar 
comum, a Carta Magna brasileira nos 
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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.

dá aval positivo para participarmos 
das decisões públicas estatais, inclu-
sive, sugerir propostas legislativas 
de próprio intelecto, sendo obser-
vado todos os requisitos constitu-
cionais de competência territorial e 
jurisdicional de cada ente ou Poder. 
 
Logo, a gestão participativa é figura 
indispensável na gestão democráti-
ca, em um regime democrático de di-
reito. O direito à voz e à participação 
nos é assegurado, basta que, com-
preendamos tal importância e indis-
sociabilidade na construção da nos-
sa República. Ao cidadão é garantido 
o direito de apresentar criar de leis, 
ainda que, não ocupante de cargo le-
giferante, o cidadão poderá apresen-
tar projetos de leis a serem observa-
dos pela Casa. Neste parâmetro, é 
que surgem, majoritariamente a for-
mulação de projetos de políticas pú-
blicas ou ações afirmativas; por meio 
do debate, da sugestão: da iniciativa.
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 ZAFER RA (São Pedro da Aldeia)
Comercial e industrial

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

SÃO AS ESCOLHAS QUE IRÃO DETERMINAR UM 
FINAL FELIZ OU NÃO PARA O CASAL.
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É com muito orgulho que apre-
sentamos a nossa nova marca. 
O rosto de uma nova RIO, uma 
empresa que não muda a sua 
essência, mas que sabe que a 
sua essência é se transformar. 
 
Anunciamos a nova marca nesse 
1 de março, dia em que a cidade 
do Rio de Janeiro comemora os 
seus 456 anos. E isso não é uma 
coincidência, o Rio nos empres-
ta muito mais do que o nome, 
mas também a beleza de se re-
inventar, de permanecer forte e 
positivo em momentos difíceis. 
 
O Rio, não só a cidade, como 
todo o estado, é uma terra de 

beleza incontestável, além de 
uma alegria e criatividade in-
igualável. E assim também so-
mos nós. 
 
Mais do que livros e produtos 
de papelaria, agora temos muito 
mais a oferecer: camisas, bol-
sas, bonés, almofadas, canecas e 
mais uma infinidade de produtos 
com a sua cara. Você pensa e a 
gente cria. 
 
Quer saber mais como funciona? 
Entre em contato com a gente 
através do direct e tire todas as 
suas dúvidas, porque uma coisa 
não mudou, queremos sempre 
ouvir você 
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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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Aos queridos leitores, vivemos um tem-
po turbulento, de dificuldades, mas, ao 
mesmo tempo, de revelações. Nunca 
tudo esteve tão claro, tão à mostra. E 
isso exige de nós ainda mais tolerância 
e compreensão com as divergências. 
Hoje compartilho com vocês um 
pouco sobre mim e sobre minha vi-
vência em meio a esse turbilhão 
de coisas, para que minha expe-
riência possa servir de reflexão. 
Sempre fui uma pessoa de posicio-
namento. A pusilanimidade nunca foi 
meu forte. Tenho meus valores, minhas 
opções, e os amigos que conquistei me 
conheceram assim. Acontece que toda 
essa poeira no ar de nosso país, esse 
clima de disputas e divergências, infe-
lizmente impregnou muitas mentes in-
cautas. Ou melhor, talvez não seja uma 
influenciação, mas sim uma revelação! 
Neste tempo de tantas divergências, 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”
COLUNISTA

percebemos que o caráter de mui-
tos se revela. Talvez a tão anunciada 
mensagem apocalíptica de separação 
entre joio e trigo seja o melhor cená-
rio para caracterizar os tempos atuais. 
Meus caros, um conselho que dou: 
nunca permitam que suas preferências 
pessoais destruam tudo aquilo que for 
verdadeiro em suas vidas. Ao mesmo 
tempo, nunca abram mão de seus valo-
res em prol de supostas amizades. Por 
que digo isso: todo sentimento posi-
tivo real pressupõe respeito às indivi-
dualidades. Eu tenho amigos de várias 
correntes de pensamento, muitos di-
vergem radicalmente de meus valores 
e de minhas ideias. Mas nós nos respei-
tamos. Naturalmente, a amizade per-
manece. Quando alguém condiciona 
uma amizade a mudança de postura, a 
ideias e posicionamentos, é porque, de 
fato, a relação é mais de domínio e ma-
nipulação do que de compartilhamen-
to. Uma relação entre amigos verda-
deiros deve ser de compartilhamento, 
inclusive de diferenças. Deve ser cons-
trutiva, de igual para igual, sem predo-
mínio do querer de um sobre o querer 
do outro. A vida muito nos tem ensi-
nado sobre ler as entrelinhas por meio 
das atitudes. Muito aprendemos sobre 
alguém ao observá-lo. É gratificante 
demais saber que somos respeitados e 
amados verdadeiramente por pessoas 
com as quais podemos ser quem so-
mos, sem máscaras, sem bajulamento 
e sem atitudes falsas. E podem ter cer-
teza, crescemos com isso! Crescemos 
e amadurecemos ao perceber quan-
do alguém quer de nós apenas um 
controle, crescemos e amadurecemos 
quando aprendemos a distinguir entre 
os que conhecem a alegria e comple-
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tude de um encontro de almas ami-
gas e os que, infelizmente, só conhe-
cem a utilidade e a capa reluzente com 
conteúdo pobre de muitas relações. 
Eu hoje sou uma pessoa muito gra-
ta por saber que do meu lado ficaram 
aquelas que sempre me aceitaram 
como sou, que nunca deram um tempo 
em nossas relações pelo fato de eu ter 
ideias diferentes delas. Sou grata por 
saber que permaneceram aquelas que 
prezam o diálogo, e que sabem que, 
mesmo pensando em sentidos diferen-
tes, seguiremos apoiando-nos ombro 
a ombro nessa caminhada pela vida. 
Amigos leitores, a pandemia veio nos 
alertar, de forma mais contundente, 
para a realidade da brevidade da vida. 
Estamos aqui em uma breve passagem 
e levaremos dela somente o que for 
verdadeiro em nossos corações. Vivam 
o tempo de vocês por aqui, sem des-
prezarem os que lhes querem bem de 
verdade, sem condicionar a amizade 
de vocês a mudanças de comporta-
mento para A ou B. Nunca deem um 
tempo em suas relações verdadeiras, 
ao contrário, vivam esse tempo! Valo-
rizem esse tempo em meio à transito-
riedade da vida. Nunca se percam de 
si mesmos, nunca se afastem de sua 
essência, muitas vezes esquecida e 
bloqueada pela falsa sensação de se-
gurança ou por questões meramente 
formais. O que é real sempre permane-
ce, não se esqueçam disso. Se foi em-
bora, ou se utilizou o tempo como uma 
desculpa para esconder a real inten-
ção de afastamento, é porque não era 
real, mas sim, apenas circunstancial. 
“A perfeita Amizade é a que subsiste 
entre aqueles que são bons (virtuosos) 
e cuja similaridade consiste na bonda-

de, pois esses desejam o bem do ou-
tro de maneira semelhante, na medida 
em que são bons. E são especialmen-
te amigos aqueles que desejam o bem 
sem qualquer outro interesse, porque 
assim se sentem em relação a eles e 
não por uma mera questão de circuns-
tâncias. De modo que a Amizade entre 
esses homens permanece enquanto 
eles são bons e a bondade traz em si 
um princípio de permanência” - Aristó-
teles, filósofo grego.
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O Brasil, pra variar, está 
em mais uma crise 
econômica. Dessa vez o 

agente é uma pandemia global, 
que nos jogou em um estado 
que já era inevitável, apesar de 
previsível. Houve um aumento 
absurdo do combustível e, como 
consequência, de praticamente 
todo o resto. Enquanto isso, 
discute-se uma possível fraude 
em uma eleição ganha pelo 
sujeito que se diz fraudado 
e  que apresentaria provas, 
que não foram apresentadas. 
Fala-se também da eficácia ou 
ineficácia do voto impresso ou 
da urna eletrônica. O STF e o 
Presidente trocam acusações 
mútuas, com argumentos que no 
geral, o povo se quer entende e 
mal sabe a origem da briga. A 

Ilton Santos

CADÊ O PLANO?
COLUNISTA

campanha da reeleição já estava 
de vento em popa  enquanto 
rolava um incentivo para que os 
caminhoneiros parassem, depois 
pedindo para que não parassem. 
E o povo perdido e no meio 
de toda essa confusão, vendo 
os produtos do mercado com 
preços duplicados e até mesmo, 
triplicados. Mas a pergunta que 
não quer calar é: Cadê o plano? 
 
   Ao longo da nossa história, 
enfrentamos várias crises 
econômicas, mundiais e caseiras, 
em todas elas ou quase todas, 
criou-se um plano de contenção, 
um plano econômico, um plano 
de saída. Para não citar os mais 
antigos, tivemos o plano Cruzado 
do Sarney, o plano Verão, do 
Sarney, o plano Collor, do Collor, 
o plano real, do Itamar... É claro 
que nem todos deram certo. Mas 
foram tentativas. A meta era 
sair do buraco, da crise, ou pelo 
menos amenizá-la, mas parece 
que isso já saiu de moda por aqui. 
Ouvimos de vários assuntos, 
vemos várias manifestações 
populares e políticas a favor e 
contra e testemunhamos várias 
manobras de interesse próprio. 
Ok. Não vou nem entrar no 
mérito do certo ou errado. Mas 
faço aquela clássica pergunta 
dos filmes de resgate; Então, qual 
é o plano?
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ESPORTE

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 Mo-
vimento na localidade foi de animação 
entre os moradores, que comparece-
ram às atividades mesmo com a ins-
tabilidade do clima. Toda a prática de 
exercícios foi acompanhada por pro-
fissionais da Secretaria de Esportes e 
Lazer, cumprindo as medidas sanitá-
rias em prevenção à Covid-19. 
Ainda há vagas disponíveis para a ati-
vidade. Interessados devem realizar a 
inscrição na sede da Secretaria Adjun-
ta 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, compro-
vante de residência e atestado médico 
em caso de participantes com históri-
co 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 treinamen-
tos funcionais são realizados nos bair-
ros Praia Linda, Balneário São Pedro, 
Bela Vista e no Centro. “Os treinamen-
tos 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 au-
mentar o número de locais das aulas e 
também das modalidades oferecidas. 
Nosso objetivo é oferecer outras op-
ções de esporte, como as modalidades 
náuticas, por meio de parcerias”, disse 
o secretário de Esportes e Lazer, Ricar-
do 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 Cen-
tro 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 Lin-
da: 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: se-
gundas-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 Acade-
mias 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 matrícu-
la na sede da Secretaria de Esportes e 
Lazer.

ALDEIA EM MOVIMENTO INICIA AULAS 
DE TREINAMENTO FUNCIONAL NA 

PRAIA DA BALEIA
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Top Beauty Esmaltes- Um Rosa 
Choque lindo

“Prevenir é um ato de amor com 
você, com seu corpo e com todos 

que te amam.”

Maria Pomposa - Cores lindas & 
com o melhor preço, só aqui na 

Show Beleza! 
@mariapomposa

Depimiel - Creme depilatório 
com camomila acompanha es-
ponja e espátula, age durante 
o banho! Os produtos ideias 
para sua depilação e com o 
melhor preço, você encontra 

só aqui na Show Beleza!

Tracta lançamento!! - Hidratante 
para mãos & Hidratante Corporal

.Repost @tractafarmaervas
Atendimento on-line e funciona-

mento da loja:
-SEG à SEX 09h às 19h

-SÁB 09h às 18h

Gllendex - Pó descolorante Profis-
sional, O produto que você pre-

cisava! Fragrância suave.
Enriquecido com proteína da seda. 
- produtos disponíveis nas lojas de 

São Pedro & Cabo Frio

Gllendex - Linha In Volve- O 
produto que você precisava! 

Indicado para cabelos resseca-
dos ou coloridos linha com 

proteção da sua cor!
produtos disponíveis nas lojas 

de São Pedro & Cabo Frio .

(22)99281-1048
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PEÇA AGORA!           (22)99281-1048

A linha Fusion é ideal para re-
construção instantânea. Além de 
deixar os fios macios e prevenir 

danos futuros! Para até 95% mais 
resistência à quebra, Fusion re-

constrói instantaneamente a fibra 
capilar.

Wella Invigo Nutri-Enrich
É ideal para cabelos secos, 

ressecados ou quimicamente 
tratados. Possui goji berry na 

composição, tem o poder de hi-
dratar e nutrir os fios.

Com fórmulas ricas em óleos 
de camélia, macadâmia e 

abacate, vitamina E e extrato 
de chá branco, –Oil Reflections 

devolve aos cabelos toda a 
luminosidade e a maciez que 
tanto amamos! Cabelos hi-

dratados já 

Não poderia faltar para nossas 
cacheadas né 😍

Essa linha é incrível !😍
Possui extrato de açaí , manteiga 

de oliva e óleo de coco

Quem aí está no projeto rapunzel? 
Corre pra cá e garanta essa linha 

incrível , ela auxilia no crescimento 
saudável dos cabelos , reduzindo 
quebra e aumentando a massa 

capilar 

Quem aí conhece essa linha 
incrível? Quem já usou , nos 

conte sua experiência produ-
tos disponíveis nas lojas de 

São Pedro & Cabo Frio .

Atendimento on-line e funcionamento da loja - Segunda à sexta de 09hs às 19hs
Aos sábados de 09hs às 18hs

Delivery
Segunda à sexta pedidos até as 16hs - Aos sábados até as 15hs

Whatsapp:(22)9 9281-1048 São Pedro da Aldeia
(22)9 9219-6369 Cabo Frio
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No calendário comercial brasileiro 
constam várias datas que movimentam 
o comércio de modo geral. Essa 
movimentação é responsabilidade 
de inúmeras pessoas que circulam 
diariamente nos centros comerciais 
buscando um bom atendimento.

Diferente do consumidor eventual, que 
compra esporadicamente sem criar 
nenhum tipo de vínculo, o cliente é 
um consumidor habitual que além de 
comprar o produto ou serviço, indica a 
outros por isso merece um dia só para 
ele.

Por que o cliente merece um dia no 
calendário comercial?

Ele é o ativo mais importante do seu 
negócio. E há 18 anos o cliente tem 
um dia para comemorar e você pode 
aproveitar a data para agradecer pelo 
progresso dos seus negócios.

Criada em 15 de setembro de 2003 pelo 
empresário gaúcho João Carlos Rego, 
especialista em Marketing e Recursos 
Humanos, com a intenção de criar 
uma conotação diferente do dia do 
consumidor que ocorre em março e dá 
a impressão de exigência de direitos, 
reclamações por defeitos dos serviços 
ou produtos. devido as divulgações de 
pesquisas realizadas pelas agências 
de proteção ao crédito. O dia do 
cliente é um dia de comemoração, 
estreitar e fortalecer relações, um 
dia para uma ótima ação comercial 
com muitos descontos e promoções, 
distribuição de brindes, homenagens e 

O dia do cliente

CIDADE

agradecimentos.

Como conquistar e fidelizar um 
cliente?

O atendimento ao público no 
comércio de modo geral ainda é 
muito precário. Quando encontramos 
um atendente ou vendedor que trata 
de forma diferente, costumamos 
procurar o mesmo frequentemente e 
ainda indicamos a outros, o que faz 
toda diferença para o empregador. 
A fidelização consiste em garantir 
que após uma experiência de compra 
positiva o cliente coloque sua empresa 
na lista de preferências e volte a fazer 
negócios sempre que possível. 

• Faça com que o contato seja o 
mais objetivo possível entendendo as 
necessidades do mesmo.

• Personalize o atendimento de 
acordo com a demanda do cliente, 
cada um tem uma particularidade e 
saber ouvir é importante.

• Tenha um padrão de 
atendimento independente de 
compra, troca ou reclamações.

• Invista em treinamento para a 
equipe, é importante que todos falem 
a mesma língua e tenham domínio 
sobre o assunto.

Construa relacionamentos de 
confiança, um cliente satisfeito tem 
um valor agregado muito mais alto 
que qualquer campanha de marketing.
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE
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Eu adoro visitar Arraial do Cabo! E um lugar bem legal 
para levar a criançada, é o Museu Oceanográfico, situado 
no começo da Praia dos Anjos. O Museu fica na Praça 
do Cova e tem em seu acervo todo o conhecimento 
adquirido nas pesquisas realizadas ao longo dos anos 
pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo 
Moreira, da Marinha. 

O que tem no Museu Oceanográfico?
O acervo do Museu possui equipamentos oceanográficos, 
diversos organismos marinhos coletados na região 
(fauna e flora), sendo as maiores atrações o esqueleto 
de uma baleia Orca encalhada na Ilha de Cabo Frio, em 
1981 e o Peixe-Rei capturado na Praia Grande em 1990. 
O museu também possui painéis, publicações e filmes 
científicos sobre os oceanos e está preparando, para 
o verão, aquários, no prédio da praça, onde estarão 
diversas espécimes vivos da região para observação. 

Museu Oceanográfico Almirante Paulo 
Moreira
O Museu Oceanográfico foi criado em 1982, utilizando as 
instalações que serviram inicialmente para a implantação 
do Projeto Cabo Frio, embrião do futuro Instituto de 
Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Em 
2007, impulsionado pela carência de grandes atrações 
turísticas/culturais na cidade, iniciouse um Projeto de 
Revitalização do Museu (PRM), cujo principal objetivo 
é a conservação, profissionalização e modernização 
do Museu Oceanográfico. Único do gênero no Estado 
do Rio de Janeiro, (e dentro de um perfil que se alinha 
perfeitamente com a vocação turística da região).

MUSEU OCEANOGRÁFICO 
ALMIRANTE PAULO MOREIRA 
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Roupas e artigos 
esportivos é na 

loja SPA Fitware 
em São Pedro da 

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

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

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

REGIÃO
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Cruella: 
Entre o fashion, 

o punk e a crueldade

Análise crítica do filme Cruella 
da Disney
Lançamento: 27 de  maio de 
2021 
Direção: Craig Gillespie
Roteiro: Tony McNamara, Dana 
Fox
Elenco: Emma Stone, Emma 
Thompson, Joel Fry, Paul Walter 
Hauser 

Quem disse que não se nasce 
mau? Ou que não se nasce um 
gênio? Talvez se você passou a 
vida acreditando nisso as inda-
gações se tornem fatos e a nova 
versão de Cruella é um pouco 
disso e um pouco mais. Afinal, 
estamos falando da estilista vilã 
da Disney conhecida por se-
questrar animais e adorar peles. 
Provavelmente você já deve ter 
assistido o filme amado ou odia-
do ao seu modo, mas o impor-
tante neste filme são as formas, 
os cortes, recortes e afins que 
apenas um filme sobre estilistas 
poderia ter. Vamos começar pelo 
elenco que tem ninguém mais e 
ninguém menos que Emma Sto-
ne (LaLaLand) no papel princi-
pal como Estella/Cruella; Emma 
Thompson (Dolittle) como Ba-

COLUNISTA

Diário da Louca

Maria Carolina G. de 
Oliveira

Produtora Cultural, Crítica de arte nas 
horas vagas, amante de livros, música, 
cinema e artes em geral. Muito mais 
arteira do que artista. Que ama pen-
samentos filosóficos, café, análises da 
vida e da arte. Fanzineira desde os 13 
anos, atriz de cursos livres desde os 
16, fazedora de arte de rua, me aven-
turei no bloco do lobo mau, criadora 
e produtora do cineclube cine café 
em Casimiro e cineclubista por amor 
e paixão.E que de vez em quando tem 
que escrever uns artigos por aí. Com 
devaneios artísticos e um olhar obser-
vador para o mundo e para a vida. Por 
conta deste caldeirão artístico sou eu 
mesma a louca do diário da louca. 
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ronesa Von Hellman; Joel Fry 
(Yesterday) como Jasper e Paul 
Walter Hauser (Cobra Kai) como 
Horácio. 

Com este elenco de base temos 
dois nomes de peso que atuam 
de forma muito incisiva no filme - 
a tensão e admiração que variam 
ao ódio entre a Baronesa e Estel-
la é incrivelmente no ponto cer-
to. Outra relação de destaque vai 
para Emma Stone com Joel Fry 
que chega a ser emocionante en-
quanto o ritmo do filme acelera a 
relação de ternura e fraternidade 

COLUNISTA

é atenuada em contraponto da 
obsessão da vilã pela sua relação 
com a Baronesa.  Os animais não 
poderiam deixar de lado - é de 
se impressionar como a relação 
íntima com eles que fazem par-
te de viradas principais desde a 
primeira tragédia com a falecida 
mãe de Estella, até aos furtos en-
genhosos de Estella, Jasper e Ho-
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rácio junto com seu cachorrinho.
A narrativa do filme é bem clássi-
ca apesar de alguns recortes mais 
absurdos. Estella, nome original 
de Cruella, é uma menina rebel-
de de cabelo meio preto e meio 
branco e que responde aos ata-
ques dos seus colegas de classe. 
Depois de diversas brigas com os 
mesmos, ela sai da escola e da 
cidade com sua mãe que acaba 
morrendo em um acidente sen-
do empurrada por três dálmatas 
em um penhasco enquanto pedia 
ajuda financeira. Passa sua vida 
às margens de uma Londres nada 
acolhedora aos mais pobres e se 
encontra com Jasper e Horácio 
ainda criança, os três crescem jun-
tos e formam o clássico trio dos 
desenhos e dos filmes anteriores. 
O gosto pela costura e pela moda 
sempre esteve presente nela e se 
considera genial. Passou a tra-
balhar como faxineira na loja da 
Baronesa Von Hellman. Após ser 
castigada limpando a loja duran-
te a noite se embriaga e modifica 
a vitrine chamando atenção da 
Baronesa que passa a trabalhar 
com ela como uma das estilistas 
da mesma. Nesse ponto Estella 
tem uma admiração enorme pela 
Baronesa e deseja ser como ela 
no futuro até que percebe que 
na verdade a tal é a principal res-
ponsável pelo incidente com a 

sua mãe, a admiração vira rivali-
dade e depois obsessão.

Nesse sentido, a fotografia muda 
drasticamente de um subúrbio 
inglês comum para um subúrbio 
punk com referências musicais, 
recortes, maquiagens e ângulos 
que remontam à Inglaterra dos 
anos 70. Estella começa a riva-
lizar com suas peças únicas as-
sinadas como Cruella enquanto 
ainda trabalha para Baronesa. E 
de roupas estilosas, sequestros 
de cães e uma obsessão intensa 
em destronar Von Hellman como 
a maior estilista da sua época. 
Cruella assume sua obsessão e 
seu lado cruel e mau sem proble-
mas se tornando uma anti-heroí-
na fashion que é tão famosa na 
Disney. 
Em contraponto com Malévola 
que teve 2 filmes em um tipo de 
rendição da vilã para torná-la he-
roína, Cruella não redimiu Estella 
por ser esperta, peculiar e usar 
isso ao seu favor. Sem rendição 
aqui: Ela é engenhosa, ela tem 
planos, ela os executa junto com 
Jasper e Horácio e o faz pela so-
brevivência, ela abraça seu lado 
ruim por si mesma. A maldade ou 
a dureza da vida não a redime mas 
a explica, incluindo sua íntima re-
lação com seus comparsas que 
seguem nos filmes anteriores. O 
final é um pouco absurdo mas só 
poderia ser assim para explicar 
a origem da riqueza da vilã. Vale 
a pena conferir cada passo des-
ta peça. É uma obra da Disney e 
que de certo modo tenta trazer 
à tona o que Londres um dia foi 
e que poderia ser ainda. Sem se 
aprofundar em política mas fler-
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tando com ela ao trazer o movi-
mento punk para a obra central 
do enredo.

Sendo assim, goste ou não gos-
te Cruella é um filme pra quem 
gosta de ver já que a fotografia 
é deslumbrante, a maquiagem e 
as roupas impecáveis - marcan-
do tendência para o agora. Quem 
gosta de novidades e enredos di-
ferentes vai ficar ainda mais en-
cantado pela vilã mais fashion da 
Disney.
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SEJA + DEPIL
AGENDE SEU HORÁRIO NO WHATSAPP 

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

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

CABO FRIO (ALACAF) E DA 
ACADEMIA INTERNACIONAL 

MULHERES DAS LETRAS. 

AUTORA DOS LIVROS CAFÉ 
POESIA E FLORESCER PENS-

AMENTOS. POSSUI PAR-
TICIPAÇÃO EM DIVERSAS 
ANTOLOGIAS, INCLUINDO 

ANTOLOGIA POÉTICA LUSO-
BRASILEIRA 2020-2021.

Sim, estamos na era dos otimistas de 
plantão. Daquelas que pessoas que a 
todo tempo dizem:-vai dar tudo certo!

E às vezes me pergunto se ser tão 
otimista dessa forma, seria bom 
mesmo? Pois essas pessoas do “ vai dar 
tudo certo” não me parecem apenas 
pessoas otimistas, me parecem pessoas 
que estão fugindo da realidade ou que 
não estão se importando realmente. 

A característica da pessoa positiva é 
pensar positivo e isso é ótimo! Atrai 
coisas boas, não sofre por ansiedade 
ou antecipação. Mas o Otimista é  
diferente: não importa o que acontecer, 
o quanto tudo pode dar errado; no final, 
ele acha que vai acontecer tudo como 
de fato planejou. 

O Otimista convicto não percebe 
outros 

caminhos, outras possibilidades. Ele 
aguarda o resultado sempre favorável 
a ele. Contudo, nem sempre as coisas 
acontecem como gostaríamos. Ou às 
vezes precisamos efetivamente dar 
uma mãozinha ao destino, fazer um 
esforço ou até mesmo um trabalho 
árduo para chegar onde  quer.

Alguns são otimistas só da boca para 
fora ou com a vida dos outros, qualquer 
pessoa que lhe exponha um problema 
leva um tapinha nas costas e a clássica 
frase:

VIVER,
PENSAR, 
POETIZAR.

COLUNISTA

O Otimista

 Luciana
 Mendonça
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“ - vai dar tudo certo!”

Quando isso acontece inevitavelmente 
me pergunto: mas como esta pessoa 
pode saber? 

Esse tipo de Otimista me parece não 
estar se impotando de verdade ou 
sendo verdadeiro. Parece estar apenas 
querendo ser... otimista. 

Até  porque em determinadas situações 
o problema já existe, precisa ser 
solucionado,  necessita de atitudes. 

Talvez ao invés de dizer vai dar tudo 
certo,  seria mais amável demonstrar 
que se importa dizendo que estará 
disponível para te ajudar no que 
precisar! Ou para acolher caso as 
coisas não aconteçam da forma que 
se espera. Pois o vai dar tudo certo já 
se tornou uma frase um tanto quanto 
genérica demais!

Não posso deixar de fora dessa 
conversa o pessimista.  Aquele que vê 
problema até onde não tem. Mesmo 
com tudo dando certo, este vive em 
alerta à espera que a lei de Murphy entre 
em atuação  e estrague tudo. A lei de 
Murphy é aquela que diante de muitas 
possibilidades,  se tem uma chance de 
dar errado, é isso que vai acontecer. 
Em seus estudos com comprovação 
científica diz: “ Se houver 

duas ou mais maneiras de fazer algo 
e uma delas pode resultar numa 
catástrofe, alguém se decidirá por 
esta”. É o que se explica da torrada cair 
sempre com a manteiga para baixo, 
a fila que você entrar parar enquanto 
a fila do lado anda normalmente, o 
pneu furar justamente na hora de um 
compromisso importante, e por aí vai! A 
pessoa se sente tão azarada que de fato 
tudo de inusitado acontece com ela. 
Coincidência ou não, algumas pessoas 
realmente estão mais suscetíveis à 
esta lei de Murphy, apesar do universo 
científico e matemático mostrar que é 

COLUNISTA

tudo uma questão de probabilidades. 
Já no livro O Poder do Subconsciente, 
do Dr.Joseph Murphy, ele nos mostra 
que através do nosso Subconsciente 
é que criamos nossa própria realidade 
e que são nossos pensamentos e 
imaginação é que moldam o nosso 
destino e que não importa o caminho 
que percorremos até agora, podemos 
com isto mudar nossa realidade 
futura. Isso é realmente animador, 
porém dificilmente os pessimistas irão 
acreditar nesta técnica. Bom, só lendo 
o livro pra saber.

Então entre ser uma otimista com viés 
inconsequente, que acha que nada 
de errado pode acontecer ou uma 
pessimista ansiosa que pensa que tudo 
de ruim acontece comigo, eu prefiro 
ser uma  realista crítica positiva, do tipo 
que faz o que estiver ao meu alcance. 
Aceitando, com isso, o resultado 
previsto para meu esforço. Mesmo 
assim, sem nunca perder a esperança 
de que todos somos merecedores 
do melhor, quando damos o nosso 
melhor; Mas não sei se isso entra nas 
estatísticas e proporções da lei de 
causa e efeito desta vida.

Se a conta matemática não fechar, 
ainda podemos botar a culpa na 
predestinação. 
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SILVILENE GOMES

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

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

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

ARTES, MÃE DE ELOISE GOMES 
E DEIXA CLARO QUE SUA 

PREFERÊNCIA É ESCREVER COM 
LÁPIS OU CANETA E LER LIVROS 

EM PAPEL.

O que o tempo leva?

O que o tempo traz?

O tempo traz o que ele leva?

Levar é um verbo que remete a que 
tempo verbal?

Descobri que é preciso conjugar

E como conjugar fora do tempo?

Se conjugo hoje 

Amanhã eu já não sei 

O tempo que o verbo está

Não sei se acerto no idioma e erro no 
tempo

Ou se acerto no tempo e erro no 
idioma

Mas descobri pequenos sinais

Acho que linhas

Paralelas e que não se cruzam 

Como o infinito 

O tempo é tão importante que 
estudaram várias formas para medí-lo

O tempo leva a infância e a inocência

Mas não quer dizer que ele traga a 
velhice e a sabedoria

O tempo leva e traz pessoas

O tempo começa e termina porque é 
cíclico

O tempo não pode parar

O tempo é de encontros e desencontros

O tempo é preciso e precioso

COLUNISTA

O TEMPO
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Nossa quanto tempo passou 

Quase 50 anos se foram

E neste tempo todo

Muito que foi pouco

Nos separamos

E o tempo suspirando sonhos não 
realizados

E o tempo querendo voltar no tempo

Para quem sabe poder voltar

E eu parar o tempo 

Naquele tempo

Que não volta mais

COLUNISTA
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MONIQUE BITTENCOURT

SOU MONIQUE OU MELHOR NIQUE, 

TENHO 40 ANOS, SOU MÃE AO 

CUBO DE IGOR, CECÍLIA E LETÍ-

CIA, CASADA, CARIOCA DE DUQUE 

DE CAXIAS, MORANDO NA CIDADE 

DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NA 

REGIÃO DOS LAGOS, CAPRICOR-

NIANA. ADORA CONVERSAR, MAS 

PORÉM É BEM SELETIVA COM RELA-

ÇÃO A AMIGOS. ADORO DAR RISA-

DAS, FALAR BESTEIRAS, VICIADA 

EM SERIADOS. QUER SABER MAIS, 

ME SEGUE NAS REDES SOCIAIS (@

MAAOCUBO). SOU REAL O TEMPO 

TODO.

Alimentação saudável é algo que todos 
devemos ter, comer bem, direitinho, 
comida de qualidade. Gostamos de 
gordices, porém não podemos deixar 
virar rotina, pois temos que pensar 
na saúde. Aqui em casa mantenho a 
rotina de alimentação saudável, com 
legumes, verduras diariamente nas 
refeições, os mais velhos comem 
tranquilamente, mas Letícia tenho 
que insistir. Primeiro de tudo é dar 
exemplo, isso todo mundo sabe e é 
o certo, não adianta você querer que 
seus filhos comam verduras sendo que 
você mesmo não come. É sempre uma 
novela fazer com que a caçula aqui em 
casa coma o mínimo, tem que ter muita 
conversa e uma das coisas que come 
são rúcula, beterraba e cenoura! Pelo 
menos alguma coisa né? Sempre busco 
dicas para me ajudar nessa tarefa e em 
minhas pesquisas uma pediatra Felícia 
Szeles explica algumas “técnicas” que 
ajudam a tornar a  alimentação menos 
estressante e mais saudável. Não pude 
deixar de compartilhar aqui com vocês, 
pois sei que muitas mamães também 
tem dificuldade com a alimentação 
saudável com seus filhos, desde bebê 
até mais velhos.

Se você nunca teve ou tem 
inseguranças com a alimentação dos 
filhos, que atire a primeira pedra. A 
preocupação é válida, já que uma 
boa alimentação é fundamental para 
o desenvolvimento completo da 
criança, principalmente do ponto de 
vista do sistema imunológico. Além 
disso, os primeiros dois anos são muito 
importantes na formação do paladar 
do bebê e isso é um dos motivos da 

7 PASSOS PARA SEU 
FILHO COMER BEM
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proibição de certos alimentos como 
doces em geral, refrigerantes, açúcar e 
frituras, não são indicados.

Para tentar melhorar a aceitação 
alimentar, compartilho aqui 7 dicas da 
pediatra Felícia Szeles:

Dê O Exemplo.

Faça da refeição um momento especial

Pratos coloridos são sempre mais 

atraentes

Respeite seu fi lho

Dica boa, é dica compartilhada!

Confi ra o post completo lá no blog: 
www.maeaocubo.com

Monique Bittencourt (Criadora do Blog 
Mãe ao Cubo)
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 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,  

NUTRIÇÃO,  
ALÉM DO 

PESO  

NUTRI SHEILA CUNHA

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.

  
    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. 

 

   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 sen-
tem as articulações rígidas ao 

acordar? 
 

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

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

artrite. 
 

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

qualidade de vida. 
 

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

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

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

 
É possível reduzir a rigidez se tor-

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

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

 
Rigidez x Pilates 

 
O Pilates aparece com movimentos 

que amenizam, evitam e até eliminam 
as dores articulares. 

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

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

nação enquanto realiza o exercício. 
 

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

dez ao corpo. 
 

E você, já se alongou hoje?
 

Informações 
(22) 99891-3384
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Tintas acrílicas são desafiadoras para 
os artistas que têm pressa e desejam 
produzir belas obras com cores vivas 
e resistentes à ação do tempo. Como 
relatei nos meus apontamentos 
biográficos, eu pintava com tintas 
a óleo na minha juventude. Minhas 
poucas experimentações com tinta 
acrílica não foram bem sucedidas 
por falta de domínio da técnica, em 
que simplesmente tentei utilizar meu 
conhecimento da pintura a óleo, 
ignorando que a maneira de pintar é 
muito diferente. A vida tomou outro 

rumo e fiquei quarenta anos sem pintar. 
Retornei por insistência da minha 
esposa. Ela estava aprendendo pintura 
com o mestre Roger Vianna, e foi ele 
o responsável por meu ingresso na 
pintura acrílica. Hoje acho a tinta acrílica 
imbatível para alguns estilos e pintura 
ao ar livre, pois seca rapidamente.

PAULO JORGE 
ARTISTA PLÁSTICO MEMBRO 
DA ALEART - ACADEMIA DE 

LETRAS E ARTES DA REGIÃO 
DOS LAGOS. NASCIDO EM 

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

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

FRIO - RJ

PARA CONHECER AS OBRAS 
DO ARTISTA PLÁSTICO 

ACESSE 

WWW.PAULOJORGE.ART.BR

PINTANDO O SETE

COLUNISTA

PINTURA ACRÍLICA – O COMEÇO
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Por que pintar com tinta acrílica?
Além da secagem rápida, ao contrário 
da tinta a óleo que pode demorar 
meses para secar completamente, a 
razão principal da migração de alguns 
artistas para a tinta acrílica se deve ao 
odor menos intenso que ela possui. 
Outro fator positivo é sua solubilidade 
em água, ao contrário do óleo que 
necessita dos derivados do petróleo. 
Depois da pintura seca, é resistente 
à água e radiação ultravioleta – 
responsável pelo desbotamento de 
algumas cores a óleo. Isso faz com 
que possa ser exibida em locais bem 
iluminados e até úmidos, já que é 
muito resistente ao mofo.

A tecnologia é relativamente nova. 
Embora tenha sido descoberta no 
início do século XX, tendo como 
precursores os muralistas mexicanos 
e o artista estadunidense Jackson 
Pollock (1912-1956), somente na 
segunda metade desse mesmo 
século passou a ser usada com mais 
intensidade nas artes plásticas.

Materiais básicos na teoria

Para produzir uma pintura em tela 
precisaríamos de tela, pincéis e 

tintas. A tendência do iniciante é 
comprar todas as cores que puder, 
mas isso não é necessário. Segundo a 
teoria das cores, estudada em nosso 
artigo “Cores – como percebemos“, 
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utilizando a paleta CYM (ou CYMK, nas 
impressoras) podemos produzir TODAS 
as cores a partir das cores básicas 
Ciano (C), Amarelo (Y) e Magenta 
(M). Acrescemos a cor “Branco de 
Titânio” para clarear algumas misturas. 
Estudaremos as misturas em matéria 
posterior.

A fabricante brasileira CORFIX tem 
em sua linha Arts as cores básicas, 
assim referenciadas: AZUL PRIMÁRIO 
(135), MAGENTA PRIMÁRIO (179) e 
AMARELO PRIMÁRIO (168).

A fabricante ACRILEX também produz 
tintas acrílicas. O BRANCO DE TITÂNIO 
(319) é fornecido em bisnagas e potes. 
Prefiro comprar a embalagem maior, 
pote de 500 ml, pois essa cor é muito 
utilizada nas misturas.

Materiais básicos na prática
Tintas acrílicas

Muitos artistas não utilizam exatamente 
as cores básicas para a produção das 
demais cores, mas sim cores próximas, 
da mesma família. Isso ocorre porque 
as cores produzidas pela natureza 
não são tão puras, segundo o autor 
Hangel Montero em sua obra “La 
Obtencion del Color: Un secreto al 
descubierto“. Segundo ele, as cores 
naturais são “quebradas”. Certamente 
poderíamos produzir as cores com as 
primárias citadas no tópico anterior, 
e posteriormente “quebrá-las” com 
suas complementares. Mas podemos 
economizar um passo utilizando como 
primárias “cores quebradas”, ou seja, 
próximas das primárias.

Básicas Amarelo ouro (Acrilex – 
Brilhante 505)

Laranja (Acrilex – Brilhante 517)

Azul da Prússia (Acrilex 331 – Corfix 
69)

Carmim (Acrilex 379 – Corfix 59)

Branco de Titânio (Acrilex 319 – Corfix 
102)
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Desejáveis Amarelo de Cadmio 
(Acrilex 324 – Corfix 123)

Laranja (Corfix 55)

Azul Ultramar (Acrilex 348 – Corfix 68)

Luxo Amarelo Limão (Acrilex 323 – 
Corfix 48)

Verde Esmeralda (Corfix pote 73)

Vermelho Francês (Corfix pote 56)

Azul Primário (Corfix Arts 135)

Magenta Primário (Corfix Arts 179)

Amarelo Primário (Corfix Arts 168)

(Pode usar cores equivalentes, de 
outras marcas. Prefiro a linha CORFIX 
ARTS)

Pincéis

Os pincéis para tinta acrílica são 
mais rígidos do que para tinta a óleo. 
Usamos os de cerdas, mais duros, para 
pintar as camadas iniciais, definindo 
os blocos de cores e para criar alguns 
efeitos como o “esfregaço”, estudado 
em artigo anterior. Já os pincéis de pelo 
são usados para as camadas seguintes 
e acabamentos. Os pincéis do tipo 
“filete” são usados para detalhamento, 
iluminar áreas delicadas (o que também 
pode ser feito com espátulas) e assinar 
as obras.

MARCA NÚMERO

Tigre – Cerdas – Série 815 (Cabo 
amarelo) 0, 2, 4, 10, 15, 20,22, 24 (*1)

Condor – Pelo – Série 421 (Cabo 
Vermelho) 2, 4, 6, 18, 22, 24 (*2)

Condor – Sintético – Série 422 (Filete) 
000, 4, 6

(*1) Baratos. A série inteira é desejável.

(*2) Mais caros. Os três primeiros são 
necessários. O número 4 é muito usado 
por ter perfil mais fino. Pincéis ATLAS – 
Série AT951 (Cerdas sintéticas) podem 
ser usados eventualmente, caso não 
encontre essa referência.

Materiais diversos
Cavalete -  Falamos em artigo 
anterior sobre a necessidade de 
cavalete para apoiar a tela na hora da 

pintura, mas na falta deste, uma cadeira 
ou outro objeto que possa manter a 
tela firme serve para substituí-lo. 
 

Água  - Eis a grande vantagem 
da tinta acrílica – o solvente utilizado 
é água! Providencie um recipiente 
pequeno para lavar os pincéis e 
umedecer a tinta. Uma vasilha de 
sorvete serve perfeitamente para essa 
função.

Pode também utilizar um pequeno 
frasco de aerossol (“spray”) para 
borrifar água na tela, mas eu não utilizo 
essa técnica.  

Palheta -  Há diversas palhetas 
à venda no mercado especializado. Pode 
ser de madeira (preferencialmente), 
acrílico, vidro ou plástico. Uma bandeja 
de isopor (fornecida com alimentos 
nos supermercados) funciona 
perfeitamente como palheta para 
colocar as tintas e fazer as misturas. 
Tem uma vantagem – ao término do 
trabalho pode ser descartada. Eu 
costumo limpar com toalha de papel e 
espalhar o restante da tinta. Depois de 
seca, uso novamente.  

Trapos -  Não jogue fora os 
paninhos rasgados e roupas velhas. 
Servem perfeitamente para limpar os 
pincéis.  

Carvão vegetal -  B a s t o n e t e s 
para esboçar o desenho antes da 
pintura. Prefiro os de tamanho médio. 
Na falta, um lápis serve, mas com 
cuidado na hora de elaborar o desenho, 
pois o grafite é mais difícil de remover. 
 

Espátula -  Serve para misturar 
as tintas e aplicá-las sobre a tela, 
substituindo os pincéis, dependendo 
da técnica utilizada (abordaremos 
isso futuramente). Pode ser de metal 
(preferencialmente) ou plástica. 
Na falta de uma, o próprio pincel 
cumpre sua função, embora não seja 
recomendado.  

O que pintar com tinta acrílica?
Há ainda muita resistência da 
comunidade artística quanto ao uso 
de tintas acrílicas. Talvez isso se deva 
ao fato de ser uma tecnologia nova, 
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aguçando a neofobia de alguns colegas. 
Eu mesmo era muito resistente a essa 
técnica, por puro desconhecimento.

– “Não dá para pintar retratos com tinta 
acrílica” – argumentam os detratores do 
acrílico. Isso é um mito.

Os pintores impressionistas, 
expressionistas e adeptos do abstrato 

foram pioneiros no uso dessa tinta. 
Talvez (especulação) por estarem 
familiarizados com pinceladas mais 
vigorosas. Contudo, pode ser usada 
noutros estilos de pintura. Certamente 
a mescla de duas cores formando um 
degradê é mais fácil fazer com tinta a 
óleo, mas pode ser feita com acrílica, 
com técnica distinta.

REALEZA-Acrílica sobre tela 
– 40 x 50 (Paulo Jorge)
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Casa com 4 dormitórios 
à venda, 206 m² por R$ 

350.000- Cond. Fechado - 
Fluminense - São Pedro da 

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

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

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

ACEITA FINANCIAMENTO BAN-
CÁRIO

Fale com nosso corretor Vander-
lei Gomes Alves

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

98179-8325
(22) 2621-6946   

REMAX

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

para te atender!
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São Pedro 
da Aldeia
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Possui uma área de 358,66 km² e sua população, conforme estimativas 
do IBGE de 2020, é de apróximadamente 106.049 habitantes. É um 
dos principais centros históricos e culturais, cuja história se entrelaça 
com o enredo nacional e também do Estado do Rio de Janeiro. Abriga 
monumentos de grande importância como a Casa da Flor, a qual 
recebeu o Prêmio Culturas Populares pela Secretaria da Identidade e da 
Diversidade Cultural/ Ministério da Cultura em 2007, e igrejas construídas 
pelos padres na fundação da aldeia, como a Igreja Matriz de São Pedro. 
Neste município, encontra-se a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, 
única de seu tipo no país, sede da Força Aeronaval da Marinha do Brasil, 
exercendo uma importantíssimo papel na defesa nacional. A Base de 
São Pedro abriga o Museu da Aviação Naval, único do seu gênero em 
todo o Brasil.
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A mesa diretora da Câmara 
Municipal de São Pedro da 
Aldeia, com a assinatura dos 
demais vereadores, aprovou 
por unanimidade, requerimento 
de Moção de Aplausos ao 
delegado titular da 125 DP, Milton 
Siqueira Jr, pelos trabalhos 
realizados à frente da Delegacia.  
 
Com 120 investigações 
concluídas, nove prisões em 
flagrante e 29 cumprimentos de 
mandatos de prisão,  entre os 
meses de junho e setembro, o 
delegado destacou -se também 
pela rapidez da solução do 
homicídio de grande repercussão 
ocorrido no Bairro São João,  com 
a execução do empresário do 
ramo de criptomoedas Wesley 
Pesano Santarém, com duas 
operações que resultaram na 
prisão de seis autores do crime 
e a identificação de outros dois, 
tudo isso em menos de 30 dias. 
 
O presidente da Câmara,  
Denilson Guimarães (SDD) 
exaltou o trabalho do delegado, 
que com parcos recursos 
humanos,  vem solucionando os 
problemas da criminalidade com 
extrema competência. “O Poder 
Legislativo não pode deixar de 
exaltar o trabalho incansável 
do Delegado Milton Siqueira Jr, 
que vem solucionando diversos 
crimes em nossa cidade” 
declarou.

Câmara aldeense aprova 
moção de aplausos para 

delegado Milton Siqueira Jr
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