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Saiba tudo sobre como os gatos 
se comunicam

Como os gatos se comunicam de for-
ma tátil
Esse tipo de comunicação ocorre en-
tre membros do mesmo grupo social. 
Portanto, ela é muito útil para que os 
tutores possam entender o comporta-
mento dos gatos.
Lambidas de gato 
Chamado pelos especialistas de allo-
grooming, o hábito de alguns gatos 
de se lamberem mutuamente é muito 
positivo. O ato é comum em situações 
pós-conflitos, como uma reconcilia-
ção. Outros bichanos fazem isso para 
iniciar uma brincadeira.
Hábito de se esfregar 
Mesmo que nem sempre seja mútuo, 
as características dos gatos incluem o 
fato deles se esfregarem em um ami-
go, algo super comum no universo fe-
lino. A mania, nomeada de allorubbing, 
também é praticada pelo pet com seu 
tutor. Mas, muito cuidado! Alguns tuto-
res confundem o ato como um pedido 
por comida e petiscos, dando abertura 
aos maus hábitos alimentares. Porém, 
na maioria das vezes se trata apenas 
de uma demonstração de carinho.
A sinalização olfativa faz parte da co-
municação felina
Essa forma de comunicação é bastan-
te complexa. Isso porque esses ani-
mais possuem percepções olfativas di-
ferentes das que nós, humanos, temos. 
De todo modo, esse recurso biológico 
funciona como um sinal de distancia-
mento entre os gatos. A sinalização ol-
fativa também é muito importante no 
comportamento sexual dos bichanos.
Confira alguns exemplos de como os 

gatos utilizam a sinalização olfativa:
Esfregar: os gatos depositam sinais de 
odor em objetos, outros animais e hu-
manos em seu ambiente;
Coçar: mesmo que pareça uma sinali-
zação visual, o ato de coçar deposita 
sinais de odor na patinha do animal,
Marcar território: a deposição de fezes 
e urina pode ser utilizada para marcar 
locais estratégicos no território do fe-
lino. 
Esse comportamento é uma das pos-
turas de blefe mais reconhecidas dos 
gatos. É bastante utilizada para dar 
uma impressão de maior estatura em 
um encontro mais hostil.

A postura defensiva também indi-
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ca uma antecipação de confronto. Na 
maioria das vezes, ela é acompanhada 
pela cauda levantada e eriçada, que 
aumenta a aparência geral no tamanho 
corporal.
Agachamento 
Quando uma ameaça surge pela frente 
e as opções de blefe diminuem, o feli-
no adota a posição de agachamento. A 
postura está associada ao peso corpo-
ral sendo deslocado para as patas do 
animal, pronto para uma rápida retira-
da.
Rolamento 
Para chamar a atenção de seus colegas 
da mesma espécie ou do seu tutor, o 
gatinho pode utilizar a técnica de ro-
lamento. O pet fica em posição lateral 
como uma forma de pedir carinho ou 
brincadeira.
No entanto, existem algumas exceções. 
O rolamento também é realizado pelas 
fêmeas no cio para disseminar o odor 
corporal e atrair os machos.
Posições das orelhas 
O comportamento dos felinos pode 
ser entendido facilmente através das 
orelhas. Quando elas estão eretas e vi-

radas para frente, o animal está em es-
tado de atenção. Ao ficar com medo, o 
pet deixa elas abaixadas.
Situações de confiança e agressividade 
são caracterizadas por orelhas ergui-
das viradas para trás. Nos momentos 
em que ele está com medo e agressi-
vo, elas ficam também ficam para trás, 
mas, dessa vez, abaixadas.
Aspecto da cauda 
Além de servir para o equilíbrio corpo-
ral, a cauda sinaliza atitudes e impres-
sões do bichinho. A maneira como o 
rabinho se move, por exemplo, trans-
mite informações do nível de excitação 
emocional do bichano.
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Rede NOVO TEMPO
Posto de Combustível

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

CIDADE
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REGIÃO

@restaurantedahildaspa 
Nossa comida não é apenas um a comida qualquer de restauran-
te, ela tem o sabor da comida caseira, para que você sinta a von-

tade como se estivesse em casa. 
 

Delivery Whatsapp 22 2320-0270  
Av. São Pedro, 85, Centro, São Pedro da Aldeia.
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SÃO PEDRO DA ALDEIA MANTÉM 
FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS  

  

SA
Ú

DE
Com a estabilidade dos índices da Covid-19 em São Pedro 
da Aldeia, a prefeitura mantém as medidas do Decreto nº 
195 em vigor a partir desta sexta-feira (29). O documento 
flexibiliza a ocupação de estabelecimentos, assim como da 
rede hoteleira, para 80%. O município também determinou 
as orientações para a realização de eventos na cidade, como 
a Semana Evangélica, que vai até este sábado (30). O encer-
ramento do evento evangelístico de adoração será realizado 
na Praça da Matriz, no Centro. 
De acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 130 mil doses 
foram aplicadas até o momento. Os leitos de UPG continuam 
zerados e a pasta relaciona a queda dos índices de doentes 
graves e de casos fatais ao avanço da imunização na cidade. 
A prefeitura destaca que a população deve manter os cuida-
dos de prevenção à disseminação do vírus, como o uso de 
máscara, álcool em gel e evitar aglomerações. Confira abaixo 
as medidas estabelecidas pelo documento que mantém o 
bandeiramento amarelo no município.

Eventos 

Shows e eventos de médio e grande porte deverão ser pre-
viamente informados ao município, para liberação. Caso au-
torizados, eles devem respeitar os protocolos sanitários in-
dexados no anexo I do Decreto n⁰ 195. 
Dentre as medidas listadas, é necessário informar em local 
visível o número máximo de pessoas permitidas nas depen-
dências do evento e a venda de ingressos deverá ocorrer, 
preferencialmente, por meios virtuais/eletrônicos, ou por 
meio de pontos de vendas físicos seguindo os protocolos 
sanitários dos estabelecimentos.
Os responsáveis pelos eventos devem aferir a temperatura 
e higienizar as mãos, com álcool 70% de todos que entra-
rem no local do evento, inclusive funcionários e impedindo a 
entrada de pessoas que apresentarem temperatura corporal 
acima de 37,8 ºC.
Também deve ser impedida a entrada de pessoas sem más-
cara ou que não estejam utilizando a máscara de forma ade-
quada. Os participantes do evento devem ser informados 
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que só é permitido retirar a máscara 
para comer ou beber.

A entrada deve ser organizada para 
não aglomerar pessoas em um mes-
mo espaço, disponibilizando a con-
ferência e validação dos ingressos 
por leitor de código de barras ou 
QR code, evitando contato físico 
entre funcionários e ingressantes. O 
distanciamento de 1,5m precisa ser 
respeitado.

A revista individual de segurança 
deverá ser realizada por instrumen-
tos detectores de metal, também 
sem contato físico entre funcioná-
rios e ingressantes.

Uma das medidas para evitar aglo-
merações e fluxo e contrafluxo de 
pessoas é demarcar trajeto sugeri-
do. Deve-se recomendar, por meio 
de mídia, que pessoas que apresen-
tarem sinais ou sintomas de resfria-
do ou gripe - febre – sintomas res-
piratórios, tosse, congestão nasal, 
dificuldade para respirar, falta de ar, 
dor de garganta, dores no corpo, 
dor de cabeça, perda do olfato e pa-
ladar – não compareçam ao evento.

A área do evento deve ser toda em 
espaço aberto com ventilação na-
tural, disponibilizar dispensadores 
com álcool 70% em locais visíveis 
e de fácil acesso, e desinfetar todas 
as áreas comuns e superfícies de 
maior contato (corrimãos, balcões 
de informação, sanitários, áreas de 
descarte de lixo) até 2h (duas ho-
ras) antes do evento e sempre que 
se fizer necessário.

Devem, ainda, ser instalados organi-
zadores e cones para direcionamen-
to do fluxo de pessoas, e separar 
lixo com potencial de contaminação 

para descarte (como luvas, másca-
ras e EPIs. Além de sinalizar áreas 
comuns com informações sobre o 
distanciamento de pessoas, orien-
tações de segurança e medidas sa-
nitárias de controle e prevenção da 
Covid-19.

Comércio

Deve ser respeitado o limite de 80% 
da capacidade do local, devendo, 
também, realizar a higienização das 
mãos e a aferição da temperatura 
dos clientes no momento de acesso 
ao interior da loja e ter álcool em gel 
disponível aos consumidores. Se-
gue autorizada a utilização de mú-
sica ao vivo nos estabelecimentos, 
além da transmissão de atividades 
esportivas.

Os ambientes internos devem ser 
mantidos com ampla ventilação e 
as filas organizadas com o distan-
ciamento de, no mínimo, 1,5m (um 
metro e meio) entre os clientes. A 
disposição das mesas também deve 
ter distanciamento mínimo de 1,5 m 
(um metro e meio) entre elas. Os 
estabelecimentos comerciais deve-
rão disponibilizar os equipamentos 
de proteção individual (EPIs) aos 
funcionários, conforme orientação 
das autoridades de saúde, devendo 
manter, ainda, a desinfecção diária 
de todos os seus espaços. 

Os estabelecimentos privados fi-
cam proibidos de praticarem valo-
res abusivos, principalmente sobre 
mercadorias essenciais à higieniza-
ção pessoal e ambiental em rela-
ção ao coronavírus. Sendo, ainda, 
obrigados a promover o controle 
de acesso de clientes para impedir 
aglomerações.
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Quanto à fiscalização das medidas 
determinadas pelo documento, a 
Secretaria Municipal de Segurança 
e Ordem Pública terá veículo, de-
vidamente identificado, para ronda 
permanente, enquanto persistir o 
período de pandemia. O estabele-
cimento que não seguir as determi-
nações estará sujeito à aplicação de 
advertência, cassação do Alvará e 
multa.

Eventos e lazer

Fica a cargo dos condomínios a re-
gulamentação das atividades de 
lazer em piscinas e áreas comuns, 
respeitando as medidas de distan-
ciamento e enfrentamento da doen-
ça. O acesso às praias do município 
está liberado, assim como o funcio-
namento dos quiosques. 

Feiras livres estão permitidas, des-
de que as barracas respeitem o dis-
tanciamento mínimo de 2 metros 
entre elas, respeitando as medidas 
de precaução à disseminação do 
coronavírus recomendadas pelas 
autoridades sanitárias, tais como a 
utilização de luvas e máscaras e a 
disponibilização de álcool 70% para 
funcionários e clientes.

Hotéis, hostels e pousadas tam-
bém podem exercer as atividades, 
desde que respeitada a capacida-
de máxima de 80% das vagas dis-
poníveis. Os meios de hospedagem 
devem disponibilizar álcool gel na 
recepção, portas dos elevadores, 
escadas e nos corredores de acesso 
aos quartos, para uso dos clientes 
e funcionários, reforçando a prática 
quanto aos procedimentos de higie-
ne das mãos e antebraços. Os fun-
cionários deverão fazer uso de EPIs, 
tais como máscaras, jalecos, toucas, 
luvas e calçados fechados.

A higienização dos quartos e ba-
nheiros deve ser intensificada com 
desinfecção das superfícies com ál-

cool 70% ou sanitizantes de efeito 
similar, além da limpeza de rotina, 
e ao final da estadia do hóspede, 
deverá ser realizada limpeza e de-
sinfecção completa do quarto e su-
perfícies, antes da entrada de novo 
hóspede.

O funcionamento das igrejas, tem-
plos religiosos e afins está permiti-
do, contanto que os participantes 
sentem-se mantendo o distancia-
mento mínimo de 1,5m (um metro e 
meio), tenha a disponibilização de 
álcool gel para a higienização.

Ambiente de trabalho

Os servidores, empregados públi-
cos ou contratados por empresas 
que prestam serviço ao município, 
que apresentarem febre ou sinto-
mas respiratórios (tosse seca, dor 
de garganta, mialgia, cefaleia e pros-
tração, dificuldade para respirar e 
batimento das asas nasais) passam 
a ser considerados casos suspeitos 
e devem adotar protocolo de aten-
dimento específico, além de entrar 
em contato com a administração 
pública para informar a existência 
dos sintomas. 

No caso de gestantes não imuniza-
das, fica determinado que as mes-
mas devem permanecer afastadas 
das atividades de trabalho presen-
cial, sem prejuízo de remuneração, 
seguindo a Lei Federal nº 14.151. 

Já os servidores públicos com mais 
de 60 (sessenta anos), devem re-
tornar ao trabalho, uma vez que o 
calendário municipal de vacinação 
cobriu a faixa etária. O funcionário 
que não comparecer terá falta re-
gistrada.

Academias

Está permitido o funcionamento de 
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academias e estúdios de condicio-
namento físico, respeitando medi-
das específicas como a limitação de 
80% da capacidade do local. Deve 
ser observada a distância mínima 
de 1,5 metros entre os usuários de 
equipamentos de exercícios aeróbi-
cos e de dois metros entre os usuá-
rios dos demais equipamentos.

É obrigatório o agendamento pré-
vio de horário para as atividades, 
além de disponibilidade de profis-
sionais para higienização dos equi-
pamentos após a utilização. 

Os frequentadores dos espaços pre-
cisarão passar por aferição de tem-
peratura, sendo proibida a entrada 
de quaisquer pessoas com tempe-
ratura acima de 37,5ºC. Os estabe-
lecimentos deverão ser sanitizados 
a cada uma hora de funcionamento. 

Os dispensadores de água dos be-
bedouros que exigem aproximação 
da boca com o ponto de saída da 
água devem ser bloqueados, sen-
do autorizado o funcionamento de 
bebedouros onde copos e garrafas 
possam ser preenchidos diretamen-
te, e sem tocar o bocal dos mesmos 
na saída de água.

Serviços essenciais 

Seguem normalizados os serviços 
públicos e atividades essenciais, 
tais como farmácias, supermerca-
dos, lojas de venda de alimentos 
para animais, distribuidora de gás 
e água mineral, padarias, postos de 
combustível, lojas de produtos de 
limpeza, agências bancárias e loté-
ricas, hospital, clínica, laboratório, 
entre outros. 

Barreiras sanitárias

As barreiras sanitárias volantes es-
tão autorizadas para acontecer em 
pontos estratégicos do município, 
como nas entradas da parte central 
da cidade. As especificações dos lo-
cais e os horários serão definidas de 
acordo com as necessidades identi-
ficadas pelas secretarias de Saúde 
e Segurança e Ordem Pública. Em 
caso de barreiramento, fica proibida 
a entrada de pessoas que não resi-
dem no município ou que apresen-
tem quadro de febre ou outros sin-
tomas característicos da Covid-19. 
As exceções estão pontuadas no 
Decreto.

Transporte coletivo

O transporte coletivo deve respeitar 
a restrição de 80% da lotação máxi-
ma, devendo os passageiros sentar-
-se distantes uns dos outros, e para 
o transporte individual de passagei-
ros, por meio de táxi ou aplicativo, 
fica vedada a utilização do banco 
dianteiro e só poderá ocorrer após 
higienização interna do veículo após 
a finalização de cada atendimento.

Velórios

Velórios, com até 10 pessoas, terão 
duração máxima de 6 horas, apenas 
com a presença de familiares. Para 
casos de suspeita ou Covid-19 con-
firmados, seguem valendo os cui-
dados diferenciados no manejo do 
corpo e a regra de urna fechada no 
enterro.
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 REDE HOTELEIRA ALDEENSE 
MANTÉM ALTA DE OCUPAÇÃO 

NO SEGUNDO FERIADO 
PROLONGADO CONSECUTIVO

O feriado prolongado de Finados será 
com casas cheias na rede hoteleira de São 
Pedro da Aldeia. O levantamento da Se-
cretaria Adjunta de Turismo aponta ocu-
pação de 91% dos leitos permitidos pelo 
Decreto n°177. A determinação do muni-
cípio é que os estabelecimentos disponi-
bilizem 80% da capacidade dos meios de 
hospedagens em prevenção à Covid-19. A 
alta na taxa é registrada pelo segundo fe-
riadão consecutivo, consolidando a reto-
mada do setor, que é uma das principais 

vocações econômicas e naturais da cida-
de. “São Pedro da Aldeia tem se consoli-
dado como destino turístico de qualidade, 
atraindo cada vez mais turistas. A varie-
dade de ofertas em serviços turísticos, 
além da cidade preservar características 
bucólicas, atraem um público que busca 
viver experiências seguras e desfrutar de 
boa gastronomia, atividades náuticas, ru-
rais e culturais. Com o avanço da vacina-
ção e a significativa queda dos índices de 
contaminação, o turismo volta a aquecer 
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a economia local, já que somos um des-
tino atraente e seguro, fatores que geram 
maior tranquilidade ao turista”, destacou a 
secretária adjunta de Turismo, Andrea Ti-
noco. 

Para manter o ordenamento durante o re-
cesso, a Secretaria de Segurança e Ordem 
Pública irá intensificar a fiscalização nas 
vias municipais, com aumento de efetivo 
e de fiscais circulando pelas ruas da cida-
de. Os estacionamentos privados voltados 
para ônibus de turismo, com a devida le-
galização para a atividade, foram orienta-
dos para que criem recuos dentro de seus 
pátios que devem ser utilizados pelos co-
letivos para o embarque e desembarque 
dos passageiros. A medida evitará que  
pessoas transitem às margens da rodovia.

Vale destacar que os ônibus de turismo 
precisam apresentar a Autorização para a 
Permanência do Veículo, previamente emi-

tida pela Secretaria Adjunta de Turismo. 

O documento deverá ser fixado no para-
-brisa frontal do veículo, em local que per-
mita a identificação externa. Caso o ônibus 
de turismo ou de fretamento não apresen-
te a autorização em local visível, como de-
terminado pelo Decreto, os responsáveis 
ficam sujeitos a penalidades. 

A permanência dos coletivos no municí-
pio sem a autorização é considerada infra-
ção grave, passível de multa nos valores 
de 1.002,50 a dois mil reais. O estabeleci-
mento que receber os transportes nestas 
condições está sujeito à mesma penalida-
de. Em caso de reincidência,  torna-se uma 
infração gravíssima, passível de multa de 2 
mil a 7.500 mil reais.

17

Aldeia 
                      Magazine



 PREFEITURA DE CABO 
FRIO LANÇA MOEDA 

SOCIAL ITAJURU

A Prefeitura de Cabo Frio lançou ofi-
cialmente um novo programa de trans-
ferência de renda para a população, a 
Moeda Social Itajuru. A iniciativa bene-
ficia 500 famílias em situação de vul-
nerabilidade social do Manoel Corrêa, 
bairro escolhido para dar início ao pro-
jeto cabo-friense. Cada cartão da Moe-
da Itajuru é carregado mensalmente 
com 200 Itajurus, o mesmo que R$ 
200. A cerimônia de lançamento acon-
teceu nessa sexta-feira (29), no CIEP 
Professora Amélia Ferreira dos San-
tos Gabina. Somente no primeiro dia 
do programa, cerca de R$12 mil, pro-
venientes da moeda social, circularam 
nos comércios cadastrados.

Sob os olhares atenciosos de morado-
res, comerciantes e beneficiários, a so-
lenidade de lançamento da moeda foi 

prestigiada por inúmeras autoridades 
políticas, sendo recebidas pelo prefei-
to José Bonifácio, anfitrião do evento. 
Em uma atmosfera de esperança e ale-
gria, o chefe do executivo cabo-frien-
se celebrou o aporte de renda que vai 
impactar diretamente a vida dos cida-
dãos do Manoel Corrêa.

“Os pilares para reconstruir uma cidade 
são baseados no tripé, educação, saú-
de e renda. Agradeço a todas as secre-
tarias envolvidas na implementação da 
Moeda Social, aos comerciantes que 
aceitaram esse projeto e aos morado-
res que acreditaram e serão beneficia-
dos. Dos quinhentos cartões, 98% têm 
mulheres como beneficiárias titulares 
, é uma alegria ver os semblantes de 
realização, não tem preço. Cada bene-
ficiário que está recebendo seu cartão 

  

CABO FRIO
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não nos deve nada, é uma obrigação 
do governo e um direito de todos vo-
cês. Vamos acompanhar o andamento 
da Moeda, o nosso desejo é que possa-
mos ampliar para outros bairros”, disse 
o prefeito, que também acompanhou a 
realização das primeiras compras.

Espelhada em um caso de sucesso e 
de aquecimento da economia, a Moe-
da Itajuru foi inspirada na Mumbuca, 
moeda própria de alta e ampla circu-
lação econômica em Maricá, município 
da região metropolitana do Estado do 
Rio de Janeiro. Entusiasta do projeto, 
o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, 
relatou os avanços determinantes na 
cidade, assim como a evolução e pers-
pectiva financeira dos moradores.

“Renda é um valor da dignidade huma-
na, precisamos ter clareza de que é um 
valor que tem que ser garantido a todo 
cidadão e cidadã deste país, por isso 
a Mumbuca existe e a Itajuru existe. 
Assim como aqui em Cabo Frio, inicia-
mos o projeto em uma quadra de CIEP, 
com um quantitativo similar de benefi-
ciários. Hoje a Mumbuca está em toda 
Maricá”,  declarou Fabiano Horta.

Simbolizando os quinhentos benefi-
ciários, três moradores receberam em 
mãos os cartões já com os créditos em 
Itajuru. Após a solenidade, todos os 
beneficiários puderam retirar seus car-
tões aptos ao uso e suas respectivas 
senhas.

Diretor financeiro da Alerj, Janio Men-
des destacou o combate à fome e a re-
cuperação da dignidade como frutos 
do programa de renda. 
“Itajuru significa garganta de pedra, e 
quem sabe o que isso significa é quem 
passa fome e hoje, graças a esse Pro-
grama, ao nosso prefeito José Bonifá-
cio e a todos os envolvidos, essa não 
será a realidade. Recebam com carinho 
este projeto, zelem por ele, para per-
mitir que mais famílias sejam alcança-
das”, falou Janio Mendes.

Assim como em Cabo Frio, programas  
de renda básica são utilizados em todo 
o mundo como ferramenta de redução 
da desigualdade social. Sob a ótica de 
pressão epidemiológica e declínio eco-

nômico, a pandemia da Covid-19 acen-
tuou o cenário de diferenças. Com o 
avanço vacinal e a queda no número 
de perdas para o coronavírus, a Moe-
da Social Itajuru acena como uma ban-
deira não apenas econômica, mas de 
alento e sinal de dias melhores.

Além do secretariado municipal, a ce-
rimônia também contou com a presen-
ça do vice-prefeito de Maricá, Diego 
Zeidan; do secretário de Comunicação 
do município metropolitano, Márcio 
Jardim, do vereador do Rio de Janei-
ro, Lindbergh Farias; do secretário de 
Integração Metropolitana do Rio de Ja-
neiro,  Aquiles Barreto; do secretário de 
Planejamento de Iguaba Grande, Eron 
Bezerra; os vereadores cabo-frienses, 
Thiago Vasconcellos, Rodolfo de Rui 
e Felipe Monteiro, além do violinis-
ta Fabrício Martins, responsável pela 
execução do hino nacional e do grupo 
Tambores Urbanos, fundado no bairro 
Manoel Corrêa.

Como funciona a Moeda Itajuru?

 A Moeda Social Itajuru pode ser utili-
zada em mais de 75 comércios do bair-
ro Manoel Corrêa. Para as compras, os 
beneficiários devem portar sua senha, 
que é intransferível, o número de CPF 
cadastrado e o cartão. Os 200 itaju-
rus podem ser usados para a compra 
de insumos relevantes, como diversos 
gêneros alimentícios, medicamentos, 
produtos de higiene e demais itens 
voltados ao suporte essencial no coti-
diano. Como critério de seleção, as fa-
mílias beneficiárias do programa social 
oferecido pela Prefeitura de Cabo Frio 
possuem cadastro no CadÚnico do 
Governo Federal.

Os contemplados com a Moeda Social 
Itajuru que não retiraram o cartão po-
derão comparecer na sede da Secre-
taria de Assistência Social, a partir da 
próxima quarta-feira (03), portando 
documento de identificação com foto. 
A Secretaria fica localizada na rua Flo-
risbela Rosa da Penha, nº 292, Braga. 
Os atendimentos são iniciados às 8h.
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1ª FLISPA
FLISPA

Os fãs e amantes da literatura aprovei-
taram a programação da 1ª Feira Lite-
rária de São Pedro da Aldeia, a FLISPA, 
que ficou na Casa da Cultura Gabriel 
Joaquim dos Santos de 14 de outubro 
até o último dia 29. Mais de 50 obras 
literárias, entre romances, antologias 
poéticas, crônicas e livros infantis, es-
tão expostas no espaço e podem ser 
adquiridas pelos visitantes. A entrada 
é gratuita, mediante uso obrigatório 

de máscara de proteção facial. O even-
to é uma realização da empresa Notí-
cias de São Pedro da Aldeia Gráfica e 
Editora, apoiada pela Lei Aldir Blanc 
e pela Secretaria Adjunta de Cultura. 
Idealizador do evento, o poeta e escri-
tor Renato Fulgoni destacou o sucesso 
da primeira edição da Feira em pouco 
mais de uma semana de inauguração. 
“Recebemos dezenas de visitantes de 
dentro e fora da cidade e também di-

Feira Literária atrai 
visitantes à Casa da 

Cultura de São Pedro da 
Aldeia
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versos escritores de outros municípios 
da região, que se interessaram em ex-
por as suas obras aqui. Ficamos mui-
to felizes com a excelente repercussão 
da Feira não só entre o público leitor, 
mas também no meio literário, através 
do apoio dos coletivos culturais e das 
academias de letras e artes da nossa 
região”, disse Fulgoni, autor da trilogia 
de suspense e mistério “O Livro dos 
Sonhos”. 

Prestigiando os escritores locais, a pre-
sidente da Academia de Artes, Ciên-
cias e Letras de Iguaba Grande (AA-
CLIG), Katia Regina Lima, esteve na 
Casa da Cultura e elogiou a iniciativa. 
“A Prefeitura é uma instituição funda-
mental para que esse tipo de evento 
aconteça e parabenizo São Pedro da 
Aldeia por permitir a realização des-
sa feira. Acredito que é uma iniciativa 
muito importante não só para a cidade, 
mas a Região dos Lagos e para todos 
os amantes da literatura”, destacou. 

Talentos locais

Com o tema “Talento Local”, a FLISPA 
reúne mais de 10 expositores de São 
Pedro da Aldeia e região, que ganha-
ram destaque especial com estandes 
para a exposição de seus livros na Casa 
da Cultura. Para as Com o tema “Talen-
to Local”, a FLISPA reúne mais de dez 
expositores de São Pedro da Aldeia 
e região, que ganharam destaque es-
pecial com estandes para a exposição 
de seus livros na Casa da Cultura. Para 
as crianças, há opções de publicações 
para colorir e contos infantis ilustrados. 
Também há títulos para o público in-
fanto-juvenil, feminino e adulto, como 
os livros de poesia, fantasia e autoaju-
da.

Na literatura local, entre os destaques 
estão a antologia poética “A Aldeia de 
Pedro – 404 Anos de São Pedro da Al-
deia”, que reúne 21 poemas inéditos 
inspirados na vivência na cidade, e a 
autografia “Fest Verão de São Pedro da 
Aldeia – Do Lazer a Espetacularização 
dos Esportes de Praia”, que traz os fa-
tos que marcaram as diversas edições 
do mais tradicional torneio esportivo 
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praiano aldeense, do escritor André de 
Brito. 
De apenas 23 anos, a escritora Nathalia 
do Amaral, autora da obra de ficção “O 
Mistério dos Clark”, é moradora há 20 
anos de São Pedro da Aldeia e também 
integra o time de expositores. “Acredito 
que essa integração está sendo muito 
importante para nós escritores e para a 
valorização do nosso trabalho. Muitos 
autores da cidade eu não conhecia e 
passei a conhecer na feira. Além disso, 

também está sendo uma oportunidade 
de termos um contato mais próximo 
com o nosso público”, disse.
Quem comparecer à Casa da Cultura 
também poderá adquirir o livro “Abe-
lhas.com”, da escritora, bióloga e me-
liponicultora Bia Fernandes. Com um 
texto claro, acessível e didático, a auto-
ra apresenta o universo das abelhas, os 
perigos que envolvem a sua hipotética 
extinção e a importância desses inse-
tos na manutenção do ecossistema.
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De Cabo Frio, a consultora técnica de 
plano de saúde, Yana Cavalcante, foi 
uma das visitantes que adquiriu a obra. 
“Achei o tema muito interessante. É um 
livro, pelo o que vi, bastante instruti-
vo, ilustrado e que traz uma mensagem 
de preservação das abelhas e do meio 
ambiente. Por isso, estou levando como 
presente para a minha afilhada de sete 
anos. Não conhecia a Casa da Cultura 
de São Pedro da Aldeia e gostei muito 
desse espaço. A Feira está excelente”, 

ressaltou. 

A programação da FLISPA conta ainda 
com uma exposição de placas biogrA 
programação da FLISPA conta ainda 
com uma exposição de placas bio-
gráficas dos membros fundadores da 
Academia de Letras de São Pedro da 
Aldeia (ALSPA) e de títulos da Aca-
demia de Letras e Artes de Cabo Frio 
(ALACAF), e do coletivo cultural Flo-
res Literárias.
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ECONOMIA

Os servidores aldeenses vão 
começar o ano de 2022 com 
uma novidade. O prefeito de 
São Pedro da Aldeia, Fábio do 
Pastel, incluiu no planejamento 
orçamentário o reajuste salarial 
aos funcionários efetivos. Este é o 
início do plano de recomposição 
salarial que é um compromisso 
da atual gestão. O Projeto de Lei 
foi encaminhado para votação na 
Câmara Municipal.

A data base de reajuste é maio, 
mas a prefeitura irá adiantar 
para o mês de janeiro de 2022 o 
realinhamento salarial referente 
aos anos de 2020 e 2021, com 
um incremento de 14,12%. Com o 
empenho da gestão municipal, a 
partir de maio, será incluído, ainda, 
o acréscimo de 5% ao salário dos 
servidores. Com o realinhamento 
e o aumento, os funcionários 
recebem um acréscimo de cerca 
de 20% no salário no ano que vem. 
O prefeito queria dar esse reajuste 
ainda em 2021, mas de acordo 
com a Lei Complementar nº 173 
de 2020, ficou vedado qualquer 
ato que provocasse aumento de 
despesa com pessoal este ano por 
conta da pandemia.  Para Fábio 
do Pastel, o aumento é um dos 

PREFEITO FÁBIO DO PASTEL 
ANUNCIA PROPOSTA PARA 
AUMENTO NO SALÁRIO DOS 

SERVIDORES EM 2022
compromissos da atual gestão. 
“Toda nossa equipe municipal 
trabalha com empenho para 
garantir um salário mais digno 
aos servidores. Reconhecemos 
a dedicação dos funcionários 
públicos e nosso foco é levar mais 
qualidade de vida para todos os 
aldeenses”.

De acordo com o secretário 
de Planejamento e Gestão, 
Paulo César de Souza, a atual 
administração elaborou o 
orçamento municipal para 
englobar o impacto de R$ 24 
milhões para o próximo ano. 
Com o empenho e compromisso 
da prefeitura, mesmo com o 
reajuste, a folha de pagamento 
irá manter-se abaixo do teto 
de gastos (48%) determinado 
pela Lei Complementar de 
Responsabilidade Fiscal 101/00 
(54%).

É importante destacar que os 
funcionários da Educação, os 
Agentes Comunitários de Saúde 
e os Agentes de Combate a 
Endemias possuem verbas 
federais específicas. A prefeitura 
ressalta que irá cumprir o reajuste 
que for determinado pelo 
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Governo Federal. 

Auxílio tecnológico para 
Educação
De acordo com a Secretaria de 
Educação, estão sendo realizadas 
reuniões que determinam 
o pagamento do auxílio 
tecnológico para os educadores 
da rede municipal de ensino 
aldeense. O recurso servirá como 
ressarcimento de despesas que os 
profissionais tiveram na aplicação 
do ensino remoto, que está em 
funcionamento desde março 
de 2020, devido à pandemia da 
Covid-19.

A administração municipal irá 
conceder a aproximadamente 
1.328 profissionais do magistério 
o valor de R$ 3 mil dividido em 
duas parcelas de 1,5 mil cada. 
A primeira parte será paga 
em novembro e a segunda em 
dezembro deste ano. O auxílio 
tecnológico totaliza o valor de 
R$ 3 milhões e 984 mil a serem 
pagos com o FUNDEB. Projeto 
de Lei será encaminhado à 
Câmara Municipal ainda no mês 
de novembro.

ASCOM/PMSPA

Texto: Aline Torres Guimarães
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LADO A OU LADO B?

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Pés de galinha à parte, essa é 
uma pergunta que até mesmo eu 
pensei essa semana. As eleições 
estão chegando e muitas pes-
soas acham que só existem dois 
candidatos, porém a realidade é 
outra. Não vou citar nomes, até 
porque não estou aqui para ficar 
fazendo propaganda de ninguém, 
apenas quero expor um pensa-
mento. Tanto o A, como o B, já 
teve a oportunidade de mostrar 
seu trabalho em prol da popu-
lação brasileira. Vou ser sincero, 
os dois me chatearam bastante e 
como sempre, a população ouvi 
a mesma desculpa.

COM A PALAVRA, O EDITOR
Eu vivi a década de 80, sei o que 
é comprar um pão pela manhã, 
por um preço, e a tarde não con-
seguir compra-lo com o mesmo 
valor. Isso é desesperador e triste 
ao mesmo tempo. Não sou espe-
cialista em economia, mas gosto 
de ir ao mercado fazer compras e 
o que estamos percebendo é que 
tudo aumenta, menos o salário 
do trabalhador. 
Uma vergonha, o que estamos vi-
vendo! E ainda querem dizer que 
estamos bem, mas aí eu me per-
gunto. 
Como estamos bem, com pes-
soas lutando por ossos? 
Somos o país que mais produz 
proteína animal e tem brasileiros 
lutando por ossos e felizes co-
mendo pés de galinha, nada con-
tra ao pé de galinha (minha sogra 
até gosta), mas essa não pode 
ser a única opção de uma pessoa 
que tem que sustentar sua famí-
lia. Isso é muito triste.

Temos o Lado C, D, E e até mes-
mo o F. Só não podemos deixar 
isso tudo acontecer de braços 
cruzados, anulando voto, deixan-
do de votar. Somos brasileiros e 
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não podemos nos contentar com migalhas que os “poderosos” que-
rem nos dar.

A eleição vem ai! Essa é a hora de mandar o nosso recado e mudar 
o Brasil. 
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Não há maior desafio a enfrentar para 
quem se aventura com a escrita do que 
a página em branco. Poderá receber 
desde grandes textos que na posteri-
dade serão festejados, até a execração 
pela qualidade duvidosa do que se es-
creveu na melhor das intenções. 
Atravessar esse deserto com relativo 
sucesso precisa de muita força; supe-
rar a natureza indomável, livrando-se 
da falta de assunto, fera a espreita 
Não há maior desafio do que orde-
nar as palavras de maneira clara para 
transmitir uma ideia, um ponto de vis-
ta, apresentar uma novidade em ter-
reno de difícil semeadura, explorado a 
exaustão.
Retirar do estado de dicionário as pa-
lavras, armazenadas ao alcance das 
mãos e ao mesmo tempo intocáveis. 
A busca da transformação e criar um 
oásis em meio ao deserto. Em tempos 
em que há uma quantidade enorme de 
literatos e pseudo literatos, tempos de 
relativa facilidade de instrumentos a 
disposição dos aventureiros da escrita.
Criar a partir do absoluto vazio um tex-
to, um poema, uma livro, algo que re-
presente a verdadeira expressão artís-
tica. Enfrentar o papel em branco em 
condições dissolutas dos tempos que 
vivemos; quem sabe arrancar raquíti-
cos elogios.
Enfrentar esse espaço com o mínimo 
de respeito, humildade para reconhe-
cer a finitude de qualquer expressão 
artística mal elaborada, efêmera traje-
tória, pequenez atávica, o sentimento 
egocêntrico do autor: poeta ou cro-
nista. Na visão metafórica da fábula 
em que pergunta ao espelho: Haverá 
no mundo melhor escritor do que eu? 
Além do desafio de quebrar o bloqueio 
intelectual. Evitar qualquer expressão 

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.

Crônica em 
estado crônico 

COLUNISTA
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de auto júbilo. 
Não há maior desafio do que transpor 
para o pequeno espaço em branco. 
Superar os obstáculos, produzir uma 
obra sem nenhum dos maneirismos e 
cacoetes da prosa atualmente escrita 
no país. Atravessar o deserto em segu-
rança, derrotando os ataques dos ini-
migos, dos que pensam de forma di-
versa, os patrulhamentos ideológicos, 
as disputas sem sentido.
Em tempos onde existe há uma manei-
ra de escrever como fosse um molde 

universal, facilmente reconhecido na 
leitura de alguns textos, onde se tem a 
impressão de ter lido algo semelhante. 
Não há maior desafio do que quebrar 
a inércia, produzir um texto livre das 
fórmulas produzidas nas oficinas lite-
rárias, algo que possa ter reconhecido 
valor literário, rompendo com a banali-
dade geral da literatura nacional. Plan-
tar nesse cenário uma forma revolucio-
nária inovando e renovando a escrita.      

COLUNISTA
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LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves Ingredientes 
Molho pesto
* 1/4 de xícara de folhas de manjericão
* 2 colheres (sopa) de nozes picadas
* 1 pitada de sal grosso
* 2 dentes de alho
* 1 colher (sopa) de queijo parmesão 
ralado
* 1/2 xícara de azeite

Ingredientes - Espaguete
* 3 litros de água
* 1 colher (sopa) de sal
* 300 g de espaguete
* 1/3 de xícara de molho pesto
* 2 tomates, sem sementes, picados
* 100g de queijo parmesão ralado.
Modo de Preparo - Molho pesto

1. Em um pilão ou em um proces-

Espaguete ao 
molho pesto

iOiiii, saudades de escrever para vocês, 
sabia?!
Eu sou Laura fundadora da Luna Gos-
tosuras. Para quem ainda não sabe na 
Luna Gostosuras produzimos doces 
delicias para todas as ocasiões, para 
deixar sua vida ainda mais saborosa. 
Convido você a nos conhecer melhor 
tanto pelo Instagram: @luna.gostosu-
ras como no Facebook: Luna Gostosu-
ras. Todos vocês são super bem vindos 
a fazer parte da nossa história.
Tá bom! Mas, vamos deixar de proza e 
pôr a mão na massa?!
Por que hoje vou ensinar uma recei-
ta simples e divina. E vou te dizer não 
tem mistério algum pra fazer uma re-
feição deliciosa e sem dor de cabeça, 

você não precisa ficar desassossegado, 
pensando em milhões de ingredientes 
caros para arrasar na cozinha. 
Eu tenho a solução pra você IM-PRES-
-SIO-NAR com POU-CA grana.
Parece mentira, mas não é. 
Ah, já estou com água na boca só de 
pensar. 
Nos siga lá no Instagram pelo nosso @
luna.gostosuras, estamos preparando 
vídeos de todas as receitas ensinadas 
aqui, especialmente para você em bre-
ve estarão disponíveis por lá. 
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sador, amasse bem as folhas de man-
jericão com as nozes, os alhos, e o sal 
grosso. 
2. Vá amassando e acrescentando 
aos poucos o queijo parmesão. Passe 
para uma vasilha. 
3. Acrescente aos poucos o azeite 
misturando com uma colher de pau. 
Por fim, deve-se obter um creme de 
cor verde bem viva. 
É ótimo para servir com macarrão, 
nhoque ou até mesmo panquecas.

 Obs.: Na falta de um pilão ou proces-
sador, bata todos os ingredientes no 
liquidificador, exceto o azeite, o qual 
deve ser acrescentado por último e 
aos poucos.

Modo de Preparo – 
Espaguete
1. Em uma panela ou caldeirão, fer-
va a água com o sal. Junte o macarrão 

e cozinhe por dez minutos ou até ficar 
ao dente. 
2. Escorra, volte à panela e adicio-
ne o molho pesto. Misture bem e trans-
fira para um prato, pequenas porções 
do macarrão.
3.  Por cima, distribua o tomate, 
polvilhe um pouco mais de queijo par-
mesão e sirva. 

Essa receita, que mistura sabores for-
tes, vai bem com uma taça de vinho 
branco leve. (o tomate é opcional)

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

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

O evento aconteceu no dia 23 de outu-
bro, último dia da Literária Cabo-frien-
se, no Quiosque 08, na Praia do Forte, 
Cabo Frio, e contou com a participa-
ção de vários coautores que participa-
ram do livro. A antologia “Florescer a 
Escrita” foi publicada pela Sophia Edi-
tora, com a organização do Flores Lite-
rárias e contou com a participação de 

cinquenta e três coautores de diversas 
cidades da Região e outros Estados 
brasileiros.
“Quero agradecer a participação dos 
escritores nesse momento tão signifi-
cativo e fortalecedor para a Literatura 
em nossa região”, destacou Jaqueline 
Brum, fundadora do Flores Literárias.
Além da apresentação dos coautores 

Flores Literárias lança 
Antologia “Florescer a 

Escrita”
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da antologia apresentando seus poemas, o evento contou com a apresentação 
musical de Kéren Hapuk, coautora e cantora, que entoou belas canções.
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Inspirações para quartos de 
Casais Organizados

O quarto costuma ser uma das partes 
mais aconchegantes e cômodas da 
casa. Já um quarto do casal é tudo isso 
e muito mais, pois agrega romantismo 
e gosto de duas partes. Escolher a de-
coração pode ser super simples e de 
acordo com cada preferência. Vamos 
te mostrar como agregar todas as ne-
cessidades em um cantinho aconche-
gante e cheio de amor. Confira:

Dois em um: quarto e escritório

Se vocês fazem parte daquele grupo 
de casais que gosta de trabalhar no 
conforto do quarto, esta opção é óti-
ma para os dois. Com quadros, revesti-
mentos de madeira, móveis estofados 
e uma boa iluminação, o seu quarto 
pode se tornar um cômodo com duas 
utilidades de maneira super fácil. 

Quarto com closet organizado

Quando se trata de organização, essa 
opção é a mais apta. Com um estilo 

DECORAÇÃO

mais rústico das madeiras, tons terro-
sos e detalhes em vidro, o quarto ga-
nha um ar de sofisticação e conforto 
que o casal precisa. O closet embuti-
do na parede valoriza cada espaço do 
quarto e mantém uma organização 
adequada para dias mais agitados. 

Simples e luminoso

Vocês escolheram a parte da casa mais 
luminosa para ser o quarto, certo? A lu-
minosidade conta muito para este tipo 
de decoração, que combina com itens 
claros, neutros e uma decoração mais 
espontânea. Janelas grandes e luz na-
tural são a peça-chave dos adornos, 
pois deixam o ambiente mais requin-
tado e destacam os móveis que com-
põem o cômodo.

Gostou das dicas? Deixe seu comen-
tário aqui embaixo e conte pra gente 
quais desses quartos mais combina 
com o gosto do casal. Vamos adorar 
saber!
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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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Mais de 690 pontos de 
iluminação recebem reparos 
no mês de  outubro em São 

Pedro da Aldeia
A equipe da Secretaria de Serviços 
Públicos de São Pedro da Aldeia rea-
lizou reparos em mais de 690 pontos 
de iluminação, localizados em 27 bair-
ros do município, no mês de outubro. 
Além das trocas de lâmpadas, foram 
executadas as substituições de reato-
res, cúpulas, braços de luz e a insta-
lação de novas luminárias completas. 
Somente nesta semana, mesmo com 
as chuvas, 250 locais foram atendi-
dos.  De acordo com o secretário de 
Serviços Públicos, Raimundo Teixei-
ra, a pasta atua de acordo com um 
cronograma de serviço previamen-
te organizado para atender todos os 
bairros. “Oferecer uma manutenção 
eficiente em toda a cidade é o nos-
so objetivo, já que o serviço reflete a 
sensação de segurança para os cida-

dãos que transitam pelas nossas ruas. 
Mesmo com a instabilidade do tempo, 
estamos atuando em bairros de difí-
cil acesso. Esse é o desejo do Prefei-
to, Fábio do Pastel”, disse. Os bairros 
que receberam prioridade na realiza-
ção do serviço apresentavam carência 
na iluminação pública. A equipe esteve 
nos bairros Campo Redondo, Mossoró, 
Centro, Praia Linda, Boa vista, Boquei-
rão, Poço Fundo, Porto da Aldeia, Par-
que Dois Meninos, Rua do Fogo, Nova 
São Pedro, São João, Porto do carro, 
Estação, Baleia, Balneário São Pedro, 
Alecrim, Ponta do Ambrósio, Baixo 
Grande, Jardim Arco-íris, Balneário das 
Conchas, Parque Estoril, Parque Arru-
da, Jardim Soledade, Colina, Flexeira e 
Jardim das Acácias.

CIDADE
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São Pedro da Aldeia atrai 
novos empreendimentos

O município de São Pedro da Aldeia 
segue atraindo novos empreendimen-
tos. Em novo ciclo de reuniões com o 
construtor e representante Adalberto 
Câmara e sua equipe nesta terça-feira 
(26), o prefeito, Fábio do Pastel, vol-
tou a analisar o projeto que prevê a 
implementação de novas empresas 
na cidade como a American Pet, Ami-
gão, entre outras. A área de cerca de 
20 mil metros quadrados está loca-
lizada no bairro Nova São Pedro. O 
projeto irá promover mais de 200 em-
pregos diretos. De acordo com o re-
presentante das empresas, Adalberto 
Câmara, a previsão de inauguração 
dos empreendimentos é para maio de 
2022.
O prefeito, Fábio do Pastel, reforçou 
o pedido acordado em reuniões ante-
riores que ao menos 80% das vagas 
de emprego sejam preenchidas por 
trabalhadores da cidade. “Fico muito 

feliz por estar recebendo essa quan-
tidade de empresas no município, es-
pecialmente com a garantia de mão 
de obra local, isso é de grande impor-
tância. Parabenizo os investidores por 
estarem buscando nosso município e 
adianto que a prefeitura prestará todo 
apoio para viabilizar as ações de im-
plementação dos empreendimentos”. 
Para o construtor e representante das 
empresas que chegam ao município, a 
escolha da cidade foi devido à abertu-
ra da prefeitura. “Escolhemos São Pe-
dro da Aldeia para trazer nosso proje-
to por acreditarmos no município e na 
nova gestão de um prefeito empreen-
dedor. É uma cidade que cresce cada 
vez mais e que está muito bem admi-
nistrada. Temos a certeza que dará cer-
to”, apontou Adalberto Câmara.

Após a reunião, a equipe municipal 
realizou vistoria nas obras que estão a 
pleno vapor para receber as empresas.

45

Aldeia 
                      Magazine



EVENTOS PARA 
TERCEIRA IDADE MARCAM O 

ENCERRAMENTO DO OUTUBRO 
ROSA, EM IGUABA GRANDE

Eventos em referência ao Outu-
bro Rosa, mês de combate aos 
Cânceres de Mama e Colo do 
Útero, foram preparados pelo 
Centro de Referência ao Idoso 
(CRI), Academia da Saúde e o 
Centro Geriátrico para os assisti-
dos pelos programas, nessa sex-
ta-feira (29).

No Centro de Referência ao Ido-
so (CRI), os participantes tive-
ram uma roda de conversa sobre 
a importância do autoexame, 
dança, brindes, entrega do kit 
CRI para todas as participantes, 

REGIÃO
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contendo uma bolsa, uma garra-
fa, álcool em gel e máscara de te-
cido personalizada, e, ainda teve, 
a comemoração do aniversarian-
te do mês.

De acordo com a secretária de 
Assistência Social, Trabalho e 
Renda, Claudia de Souza, a volta 
dessas atividades é benéfica para 
a saúde dos idosos. 

“É muito importante falarmos so-
bre os cuidados e prevenções, 
mas aproveitamos o Outubro 
Rosa para reforçar, principalmen-
te para pessoas da terceira ida-
de. Além disso, as atividades do 
CRI retornaram a pouco tempo, 
esse convívio social é essencial 
para os idosos, que sempre estão 
muito presentes nas atividades e 
serviços oferecidos na cidade”. 
Opinou a secretária.

Já a Academia da Saúde e o Cen-
tro Geriátrico realizaram um au-
lão de dança sênior com idosos 
no píer da orla do centro, às mar-
gens da Lagoa de Araruama, um 
piquenique na Lagoa do Bulcão 
além de atendimentos com medi-
ção de glicose e aferição de pres-
são.  
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Obras de 
pavimentação e 

drenagem a todo vapor 
em Búzios mesmo nos finais 

de semana e feriados.
Neste sábado (30) o vice-prefei-
to e secretário de Obras, Sanea-
mento e Drenagem, Miguel Pe-
reira, esteve visitando as obras 
de pavimentação e drenagem 
no bairro do Arpoador, na Rasa. 
Segundo o secretário da Pas-
ta, Miguel Pereira, as obras não 
param, mesmo nos finais de se-
mana e feriados. “A rua Clarin-
da Gonçalves, na Rasa está com 
a drenagem toda pronta, com 
toda tubulação no chão, agora 
é só fazer com a pavimentação. 
Essa obra vai melhorar a quali-
dade de vida dos moradores que 
ali estão e que não vão mais pre-
cisar ficar pisando em lama após 
um dia de chuva. O prefeito Ale-
xandre Martins me pediu urgên-
cia, pois, os moradores esperam 
há anos por asfalto, drenagem 
e pavimentação. Estamos reali-
zando obras nos quatro cantos 
de Búzios, afirmou o secretário. 
A Secretaria de Obras, Sanea-
mento e Drenagem trabalha dia-
riamente nas obras do município 
para proporcionar qualidade de 
vida para os buzianos.
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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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SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA 
CONTRA FEBRE AFTOSA 

COMEÇA NO DIA 1º DE NOVEMBRO

A segunda etapa da campanha nacional 
de vacinação contra a febre aftosa de 2021 
terá início na próxima segunda-feira (1º). 
Nesta etapa, deverão ser vacinados cerca 
de 78 milhões de bovinos e bubalinos com 
até 2 anos de idade. A vacinação ocorrerá 
na maioria dos estados brasileiros, confor-
me o calendário nacional de vacinação. 

Das 19 unidades da Federação que fazem 
a vacinação neste período, no Amazonas 
e em Mato Grosso participam apenas os 
municípios que ainda não têm reconheci-
mento de áreas livres de febre aftosa sem 
vacinação.

As vacinas devem ser adquiridas nas re-
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vendas autorizadas e mantidas entre 2°C 
e 8°C, desde a aquisição até o momento 
da utilização – incluindo o transporte e a 
aplicação, já na fazenda. Devem ser usa-
das agulhas novas para aplicação da dose 
de 2 ml na tábua do pescoço de cada ani-
mal, preferindo as horas mais frescas do 
dia, para fazer a contenção adequada dos 
animais e a aplicação da vacina.

Além de vacinar o rebanho, o produtor 
deve também declarar ao órgão de defesa 
sanitária animal de seu estado. A declara-
ção de vacinação deve ser feita de forma 
online ou, quando não for possível, pre-
sencialmente nos postos designados pelo 
serviço veterinário estadual nos prazos es-
tipulados.

Em caso de dúvidas, a orientação é para 
que criador procure o órgão de defesa sa-
nitária animal de seu estado.

Zonas livres de febre aftosa sem vacinação

Os estados do Acre, Paraná, Rio Grande 
do Sul, Rondônia, Santa Catarina e parte 
do Amazonas e do Mato Grosso são reco-
nhecidos como livres de febre aftosa sem 
vacinação, sendo proibida a aplicação e 

comercialização da vacina nessas regiões.

Conforme o Plano Estratégico do Pnefa 
2017-2026, o Brasil segue executando as 
ações para garantir o status de país livre 
da febre aftosa e ampliar as zonas livres 
de febre aftosa sem vacinação.

A meta é que todo o território brasileiro 
seja considerado livre de febre aftosa sem 
vacinação até 2026. Atualmente, em tor-
no de 70 países têm esse reconhecimento 
pela Organização Mundial de Saúde Ani-
mal (OIE).

O último foco da doença no Brasil ocor-
reu em 2006. Desde 2018, todo o territó-
rio brasileiro é reconhecido internacional-
mente como livre de febre aftosa (zonas 
com e sem vacinação) pela OIE.

Febre Aftosa

A doença afeta bovinos, bubalinos, ca-
prinos, ovinos e suínos e traz prejuízos e 
restrições na comercialização de produtos 
pecuários. A febre aftosa exige esforços 
constantes dos produtores rurais e das au-
toridades sanitárias para evitar a sua rein-
trodução no país.
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29 DE OUTUBRO
DIA NACIONAL DO LIVRO

Livros e flores
 

  Teus olhos são meu livros. 
Que livro há aí melhor, 
Em que melhor se leia 

A página do amor? 
Flores me são teus lábios 

Onde há mais bela flor 
Em que melhor se beba 

O bálsamo do amor?
 

   ( Machado de Assis)

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.

  Ler  
É sonhar acordado  

é viajar sem sair do mesmo 
lugar é ver 
é crescer  
é amar 

e ser amado. 
Quem lê 

está sempre acontecendo.
 

  Música de Lourdes Custódio 
no Jardim de Infância.
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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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INAUGURAÇÃO
CIDADE

Bruno Castro,
“A escolha da cidade foi referência de família que 
tem tradição há mais de 40 anos no ramo óptico 

na cidade de São Pedro da Aldeia”
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A Óticas Kiara São Pedro da Aldeia foi 
inaugurada na manhã desse sábado 
(09). A empresa, que está no merca-
do há 6 anos, na cidade de Cabo Frio, 
expandiu seus negócios. Agora a po-
pulação Aldeense vai contar com o 
atendimento especializado da equipe 
da Óticas Kiara.
Oferecendo atendimento personaliza-
do e produtos com as principais grifes 
nacionais e internacionais como lentes, 
armações, óculos solares e acessórios. 
A Óticas Kiara oferece condições ex-
clusivas de pagamento em até 10x sem 
juros nos cartões e a Promoção Ras-
pou Ganhou. Com um layout moderno 
e sofisticado, a loja tem como objetivo 
levar conforto ao cliente, com produ-
tos de alta tecnologia.
Na inauguração da loja, contamos com 

a participação do Gerente Geral Bruno 
Castro, os colaboradores e convidados 
que foram recepcionando com um co-
quetel. Conversamos com o Gerente 
Bruno Castro que destacou a escolha 
de São Pedro da Aldeia.

“A escolha da cidade foi referência de 
família que tem tradição há mais de 40 
anos no ramo óptico na cidade de São 
Pedro da Aldeia”, disse Bruno Castro. 
Venha conhecer nossa super promo-
ção de inauguração!

Rua: Travessa Zé Francisco – nº 01, 
Centro, São Pedro da Aldeia.
Localizado na Rua da Clínica Mais e 
Casa Gonçalves!
Siga no Instagram @oticaskiaraoficial

INAUGURAÇÃO DA 
ÓTICAS KIARA EM SÃO 

PEDRO DA ALDEIA
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Oferecendo atendimento personalizado e produtos com as principais grifes na-
cionais e internacionais como lentes, armações, óculos solares e acessórios. 

Na inauguração da loja, contamos com a participação do Gerente Geral Bruno 
Castro, os colaboradores e convidados que foram recepcionando com um co-
quetel. 

Siga no Instagram @oticaskiaraofi cial
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O Peixe Cascudo tem por nome cientí-
fi co Hypostomus affi  nis. O couro duro 
de sua pele é responsável pelo nome 
vulgar.
E a couraça que cobre seu corpo re-
presenta as pequenas placas ósseas 
que têm o formato de escamas e são 
distribuídas no corpo de três a quatro 
fi leiras.

Por esse motivo, o peixe tem uma sen-
sação tátil de lixa e uma aparência vi-
sual diferenciada. 
O tamanho dos indivíduos adultos é 
de 39 cm de comprimento total e eles 
têm 1,5 kg de peso.

Também é interessante citar que a 
temperatura ideal da água seria de 
22°C a 28°C e os peixes desta espécie 
conseguem respirar pelas brânquias e 
também pelo estômago.

Esta última característica permite que 
o animal fi que mais tempo fora da 
água, diferentemente de outras espé-
cies. 

PET

Peixe Cascudo
Por Renato Fulgoni

Reprodução do peixe Cascudo

Por ser ovíparo, Peixe Cascudo produz 
ovos que se desenvolvem e eclodem 
fora do corpo da fêmea. Com isso, é 
comum que os ovos sejam colorados 
em uma superfície vertical aberta com 
rochas submersas ou vegetação.

Os ovos também podem ser enterra-
dos no ninho ou colocados sobre a su-
perfície dos leitos de rios.

O período de reprodução ocorre entre 
os meses de novembro até fevereiro e 
o animal tem uma baixa fecundidade, 
tendo em vista que as fêmeas deposi-
tam em média 3000 ovos.

Por fi m, os alevinos nascem com o for-
mato e também o comportamento dos 
indivíduos adultos. 
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VACINAÇÃO CONTRA 
A COVID-19 EM 

ADOLESCENTES

Você sabia que vacinar os ado-
lescentes contra a Covid-19 
é muitíssimo importante?  
 
Embora na maioria das ve-
zes os adolescentes quan-
do com COVID 19 apresentem 
formas leves ou assintomáti-
cas, ele não estão isentos da 
ocorrência de formas graves. 
Até agosto de 2021, no Brasil 
14.948 casos ocorreram na faixa 

etária de 0-19 anos e 1.105 mor-
tes. Há ainda evidências de que 
alguns sintomas podem ser per-
sistentes após COVID-19, como 
cansaço desproporcional, dor 
de cabeça, sonolência, perda de 
concentração e perda de olfato, 
gerando bastante desconforto 
no dia a dia dos nossos adoles-
centes, inclusive no aprendizado.  
 
Especialistas alertam que com o 
aumento da vacinação completa 
em adultos, podem aparecer mais 
casos graves e mortes, nas popu-
lações não vacinadas, ocorrendo, 
dessa forma, um aumento dos 
casos na população pediátrica.  
Até o momento a única liberada 
para adolescentes a partir de 12 
anos no Brasil é Vacina da Pfizer. 
Os efeitos colaterais mais comuns 
são dor e inchaço no local da apli-
cação, dor no corpo e febre baixa. 
 
E aí, seu adolescente já foi va-
cinado? Me conta aqui nos co-
mentários, vamos conversar! 
.

 DICAS DE SAÚDE

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

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

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

Paulo Martan, 
cover do cantor 

Cauby Peixoto,  é o 
entrevistado de 
Marcello Lyca no 
Palco do Groove
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ENTREVISTA

Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 

O cover do cantor Cauby Peixoto queria agradar a tia.

Como e quando começou o interesse de Paulo Mar-
tan pela música?

Desde cedo fui apaixonado pela arte de um modo geral. Perce-
bi que eu era um pouco diferente das outras crianças, não me-
lhor e sim diferente, pois desde pequeno já tinha consciência 
do que eu gostava e não ligava para a opinião das pessoas. Em 
meu lar juntamente com os meus pais, sempre foi um ambiente 
musical. Ouvíamos de tudo um pouco, sempre recebendo visi-
tas dos familiares com mais idade, onde eu gostava de ouvir as 
suas histórias, vivências teatrais e musicais, pois minha avó e 
minhas tias fizeram teatro em Teresópolis e também frequenta-
vam auditórios da Era de Ouro do Rádio.
 Elas falavam muito sobre os programas, seus locutores e can-
tores. Lembro-me quando era pequeno, das rodas de serestas e 
reuniões familiares, estando sempre presente uma boa música 
e muitas histórias. Acho que não podia ter nascido em um lar 
melhor do que este, afinal acredito que esta vivência em minha 
infância, neste ambiente regado a muita cultura, tenha sido pri-
mordial na escolha do que eu desejaria fazer futuramente em 
minha vida profissional.

COVER POR AMOR
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Quais os primeiros passos na música?

Como um bom filho único sempre fui apegado aos meus pais 
em todos os momentos, ainda na infância me recordo que 
acompanhava minha mãe nas missas e sempre me despertava 
o interesse de ouvir e de ver o cantor ou o coral que se apre-
sentava. Na pré-adolescência ingressei no coro da paróquia e 
lá fiz muitas amizades com pessoas maduras que me apresen-
tavam além dos cânticos religiosos, uma infinidade de estilos 
musicais e posteriormente convites para assisti-los em recitais, 
onde apresentavam canções da era de ouro do rádio, árias de 
óperas e canções napolitanas. Daí por diante fui criando o meu 
repertório.

Através da música nasceu alguma homenagem em 
família?

Sim, como a música fazia parte da minha vida desde a infância, 
nas festas familiares costumávamos nos apresentar sendo as-
sim comecei a homenagear minha saudosa tia Gioconda, que 
era fã do cantor Cauby Peixoto, desde suas idas à Rádio Nacio-
nal, onde costumava frequentar para assisti-lo. 
Eu costumava utilizar roupas com um certo brilho para as mi-
nhas tias e o repertório de tanto escutar os discos e ouvir todos 
cantarem, acabei decorando as letras e imitando o timbre do 
Cauby estava decorado (risos).
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ENTREVISTA

Siga no Instagram, Facebook, Youtube e 
Spotify: @palcodogroove 

Foi passando o tempo e fui absorvendo seus trejeitos na forma 
de cantar e se apresentar. Pesquisei com o interesse a sua obra 
e dos demais cantores de sua época, estava fascinado. Embora 
fosse um autodidata, observei que seria necessário buscar o co-
nhecimento musical e melhorar o meu canto através de técnicas 
vocais, respiração e presença de palco.

Você chegou a estudar música?

Ingressei na Escola de Música e Teatro da FAETEC, fiz alguns 
cursos livres onde tive excelentes professores que muito me 
ensinaram a não só cantar mas a interpretar. Lá fiz amizade 
com alunos que eram coristas de alguns coros do Rio de Janei-
ro e certa vez fui convidado a fazer um teste em um coral da 
UFRJ, lá considero ter sido o impulso definitivo para abraçar a 
música. Permaneci por longos anos e posteriormente ingressei 
em outros tantos corais com repertório distintos. De fato foi a 
minha melhor escola, aprendi literalmente na prática com mui-
tos mestres que apareceram em minha vida.

Qual o momento em sua trajetória que você pontua 
como marcante e inesquecível?

Foram muitas oportunidades e momentos marcantes vividos na 
música, desde a minha infância musical mas destaco uma nova 
fase em minha vida artística, um divisor de águas. Em 2009 efe-
tuei a minha inscrição e posteriormente selecionado participei 
de um concurso na TV Globo, onde se apresentavam covers (os 
imitadores) no Domingão do Faustão.
A ficha demorou a cair quando me ligaram fazendo o convite. 
Em poucos segundos passou um filme na minha mente, lem-
brando da homenagem que sempre prestava a minha tia atra-
vés da vasta obra de Cauby e poder homenageá-la de certa 
forma ao vivo para todo Brasil foi algo sensacional. Ali busquei 
melhorar e conhecer ainda mais a obra do mestre, que com 
certeza já tinha o meu carinho e admiração e indiretamente 
começou a mudar a minha vida, devido a grande repercussão 
do programa, culminando no convite para vários programas te-
levisivos, de rádio, matérias em jornais e a participação no do-
cumentário aclamado pela crítica Cauby começaria tudo outra 
vez do diretor de cinema Nelson Hoineff.

65

Aldeia 
                      Magazine



Como foi o encontro com Cauby e o que isso repre-
sentou na sua vida?

Foi um momento  lindo e único,  Cauby irradiava uma luz in-
descritível. Assisti ao show ao lado da mulher que amava em 
silêncio (Cristiane Migon), com quem sempre tive uma sólida 
amizade e costumávamos cantar juntos.
Fomos juntos conhecer Cauby nos bastidores e a emoção, as 
recordações foram tantas que não pude esconder as lágrimas. 
Fomos convidados por ele e sua empresária (Nancy Lara) para 
permanecermos em São Paulo mais alguns dias para prestigiá-
-lo em seu show na casa de espetáculos que se apresentava. 
Cauby sem saber se tornou o nosso cúpido do amoroso.
Cauby proporcionou para estes agora namorados um momen-
to ímpar, nos convidando a cantar com ele no palco e na se-
quência brindarmos com ele.
Na sequência criamos o musical Recorda Brasil , onde homena-
geamos Cauby, Angela Maria e vários cantores da Era do Rádio, 
com diversas apresentações.
Hoje sou casado com a mulher que amo e tenho a honra de 
dividirmos o palco e sempre aprender na convivência com esta 
excelente cantora e uma mulher incrível.
Cauby de fato mudou a minha vida, serei eternamente grato ao 
meu eterno ídolo musical e reafirmando o seu documentário, 
começaria tudo outra vez.

Paulo Martan no Faustão
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Queria agradecer pela gentileza e por disponibilizar 
do seu Tempo para essa entrevista, aproveita e in-
forme suas redes sociais!

Eu que agradeço pela oportunidade de dar essa entrevista para 
você Marcello Lyca, para a Coluna PALCO do GROOVE e para 
essa conceituada Revista, a Aldeia Magazine! 
Minhas Redes Sociais são:
Youtube: Paulo Martan Barítono 
Instagram: @paulomartan
Facebook: Cristiane Migon & Paulo Martan

Paulo Martan no Máquina da Fama

Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 
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Escritor Renato Fulgoni 
recebe leitores em tarde 

de Autógrafos na 
1ª FLISPA

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim 
dos Santos recebendo a 1ª Feira Lite-
rária de São Pedro da Aldeia (FLIS-
PA). Durante semanas, os visitantes 
poderam conferir de perto mais de 
50 obras literárias, entre romances, 
crônicas, contos, histórias infantis, 
antologias e poemas, que ficaram ex-
postas e à venda no local. A entrada 
foi gratuita e restrita a grupos de até 
cinco pessoas por vez, mediante uso 
obrigatório de máscara de proteção 

facial. A visitação pode ser feita de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e foi 
até o dia 29 de outubro. A FLISPA é 
uma realização da empresa Notícias de 
São Pedro da Aldeia Gráfica e Editora, 
como contrapartida da Lei Aldir Blanc, 
e conta com o apoio da prefeitura, por 
meio da Secretaria Adjunta de Cultura.

Na sexta-feira (22), o escritor e jorna-
lista Renato Fulgoni, autor da trilogia 
O LIVRO DOS SONHOS realizou uma 

CIDADE
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sessão de autógrafos. O evento mar-
cou o lançamento do terceiro livro da 
saga de Adolpho Mister. No livro “O Li-
vro dos Sonhos – O Colecionador de 
Almas”, publicado pela Aldeia Edito-
ra, o escritor e jornalista Renato Ful-
goni nos apresenta Jack Baltazar, um 
arqueólogo muito conhecido em São 
Paulo, que tinha um hobby que cha-
mava atenção. Baltazar era um cole-
cionador de almas, conhecido como o 
Senhor Morte. Proprietário de um anti-
quário no centro da maior cidade bra-

sileira, ele recebia diariamente muitos 
clientes colecionadores. Após algumas 
mortes misteriosas, Clara, Cici, Abraão 
e Carlos descobrem que o espírito de 
Adolpho Mister voltou e uma grande 
caçada é iniciada. 

O livro foi um dos 47 projetos culturais 
contemplados pelo Prêmio São Pedro 
da Aldeia Cultura Viva, viabilizado com 
recursos da Lei Aldir Blanc, via inciso 3. 
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ARRAIAL DO CABO 
PREFEITO E COMITIVA 

VISITAM OBRAS NA PRAINHA

REGIÃO

O prefeito de Arraial do Cabo, Marce-
lo Magno; seu vice, Deivinho; o presi-
dente da Câmara Municipal, Ângelo 
Shogun; e o vereador Pedro Caju, vi-
sitaram, nesta sexta-feira (29), a obra 
emergencial de contenção de encosta 
na RJ-140 e construção do mirante da 
Prainha. Atendendo a uma solicitação 
do prefeito encaminhada à Secretaria 
de Estado das Cidades, a empreiteira 
responsável pela execução da obra do 
DER aumentou a mão de obra no local.
No dia 16 de outubro, o Secretário de 
Estado, Ciência e Tecnologia, Doutor 
Serginho, visitou a obra atendendo a 
um convite do prefeito de Arraial do 
Cabo. Além de observar o andamen-
to, a preocupação também era tentar 
acelerar a obra, de responsabilidade 
do DER, devido a proximidade da alta 
temporada.   Sobre a obra - A obra tem 
uma extensão total de 240 metros e 

um custo superior a R$ 4,7 milhões. 
Ela foi iniciada no dia 3 de março pelo 
DER, atendendo solicitação do prefei-
to Marcelo Magno. O mirante promete 
ser mais uma atração turística no Mu-
nicípio. A previsão inicial do DER é que 
a obra seja concluída em dezembro 
deste ano, mas por conta das chuvas 
dos últimos dias, o prazo poderá ser 
revisto.  A obra emergencial de con-
tenção da encosta da Prainha tem uma 
extensão total de 240 metros. Com um 
custo superior a R$ 4,7 milhões, sendo 
iniciada no dia 3 de março pelo DER.

 Atração turística - O mirante, que pro-
mete ser mais uma atração turística no 
Município, terá cerca de 40 metros de 
extensão e vai contar com vagas de es-
tacionamento para idosos e deficien-
tes físicos.

70

Aldeia 
                      Magazine



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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SAQUAREMA 
FIRJAN APONTA SAQUAREMA COMO 

8ª MELHOR GESTÃO FISCAL DO 
ESTADO DO RIO

A Federação das Indústrias do Esta-
do do Rio de Janeiro (FIRJAN) divul-
gou na última semana o Índice Firjan 
de Gestão Fiscal – IFGF 2021. O docu-
mento mostra um panorama dos mu-
nicípios brasileiros e os principais de-
safios das gestões municipais. O índice 
é inteiramente construído com base 
em resultados fiscais oficiais, decla-
rados pelas próprias prefeituras. Es-
sas informações são disponibilizadas 
anualmente pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), por meio do Sistema 
de Informações Contábeis e Fiscais do 
Setor Público Brasileiro (Siconfi).

O IFGF é composto por quatro indi-

cadores: IFGF Liquidez, IFGF Gastos 
com Pessoal, IFGF Autonomia e IFGF 
Investimentos. A leitura dos resultados 
é simples, pois a pontuação varia de 0 
a 1, sendo que quanto mais próxima de 
1 melhor a gestão fiscal do município.

Nesta edição, o Município de Saquare-
ma atingiu a nota 0.7740, considerada 
Boa Gestão no índice geral. Em 2019, 
o índice era de 0.6795. Já nas notas 
específicas, o destaque deste ano vai 
para duas notas 1.0000 em Gastos com 
Pessoal e Liquidez. Em investimentos, 
a nota obtida foi 0.9383. Já em 2019, o 
índice era de 0.5966.

“Em uma semana, dois órgãos diferen-
tes comprovaram a boa gestão do mu-
nicípio de Saquarema. Após receber o 
Prêmio Band Cidades Excelentes, tive-
mos notícia do Índice Firjan de Gestão 
Fiscal, onde Saquarema ficou em 8° lu-
gar no Estado do Rio e em 785° lugar 
no quadro nacional. Estamos entre as 
melhores gestões do país e isso é fruto 
de uma administração feita com tra-
balho e respeito ao contribuinte e aos 
nossos servidores”, afirmou a Prefeita 
Manoela Peres.

Com base em dados oficiais, a análise 
das contas do ano de 2020 mostra que 
o quadro fiscal da maioria dos municí-
pios do país ainda é preocupante. As 
circunstâncias adversas, criadas pela 
pandemia da Covid-19, exigiram uma 
alocação mais eficiente dos recursos 
públicos para atender às necessidades 
básicas da população.

REGIÃO
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ARARUAMA 
DETRAN-RJ, EM PARCERIA COM A 

PREFEITURA, VAI OFERECER PERÍCIA 
MÉDICA EM ARARUAMA

No dia 06 de novembro o Detran-RJ, 
em parceria com a prefeitura, vai ofe-
recer o serviço de perícia médica itine-
rante no município. 

O atendimento será realizado na Poli-
clínica de Boa Perna, das 09h às 16h.

O agendamento deverá ser feito de 
forma presencial nos postos de habi-
litação de Araruama ou em Cabo Frio. 

Serão disponibilizadas 60 vagas. 30 
para o período da manhã e 30 para o 
período da tarde.

A vantagem desse serviço itinerante, 

segundo o Detran-RJ, é facilitar a vida 
dos cidadãos e evitar que pessoas 
com deficiência e candidatos repro-
vados nos exames de aptidão física 
e mental tenham que se deslocar a 
outros município para fazer a perícia 
médica.

Veja os endereços dos postos de ha-
bilitação para agendamento:

Araruma: Avenida Getúlio Vargas, sem 
número
Cabo Frio: Avenida Teixeira e Souza, 
número 1.612
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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.
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CORAÇÃO DE MADEIRA 
ARREBATADO DE DOR

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.

Trago em minha indumentária a 
Poesia
E em meu primeiro número 
Uma atividade digital, sem igual
Um registro, uma foto, uma dire-
triz 
Um olhar aproximado, 
Uma simbologia
Do real ou imoral
Individual ou coletivo
Social ou individual
Mas certamente uma questão 
social
E sem precedentes 
Porque não há necessidade de 
revelar
Porque ocultar a ação, é negar 
sua própria razão?
Que existam homens alcooliza-
dos de má sorte
 E de total carência de sentido 
da vida
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Desprovidos cada vez mais de 
seu valor intrínseco
Atirados ao tapete da infelicida-
de
Verdadeiros inglórios 
Saqueados de amor, respeito, 
solidariedade 
Descarregando num banco de 
madeira
Tamanha violência pura e indis-
criminada
Acometido pela loucura ou des-
vario
Um banco que sofre e chora
Um coração de madeira perdido 

aqui dentro e lá fora
Com a descoberta que não é 
preciso mais sentar
Nem parar pra descansar e pen-
sar
Pois não há choro e nem luto
Há ausência, vazio, solidão e 
muita dor
E essa sensação, a esmo 
Não tem uma plausível definição 
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RESENHA SOBRE O FILME 
“INTRUSION” 

Intrusion: um suspen-
se leve para quem gosta de 
se assustar mas não tanto 
Sabe aqueles filmes que você não 
tem expectativas e você acaba 
gostando? Intrusion foi um deles.
 
 
Suspense leve, o começo é meio 
devagar como a maioria dos sus-
penses, tudo muito bem, mas vai 
ficando interessante.
 
 
Meera é uma psicóloga que mora 
com o esposo Henry numa casa 
bem planejada por ele no meio 
do nada, do deserto de uma ci-
dade pequena do Texas. Eles pa-
recem um casal bem unido. Hen-
ry, um marido dedicado, apoiou 
Meera durante o câncer. Porém, 
nem tudo é o que parece.
 
 
Assista e me diz o que achou! O 
ator principal arrasou e a atriz 
também, foi a primeira vez que 
vi num filme do gênero.
 
 
Já assistiu? Disponível na Netflix.

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
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Inscrições ficarão abertas até o 
dia 7 de novembro para jovens 
entre 15 e 18 anos; atividade é 
oferecida gratuitamente como 
contrapartida da Lei Aldir Blanc.

  

Já estão abertas as inscrições para au-
las gratuitas de produção audiovisual 
em São Pedro da Aldeia. O curso rápi-
do tem nível iniciante e é destinado a 
estudantes de 15 a 18 anos, residentes 
na cidade. A atividade é oferecida pelo 
estúdio Ruivaco Produções, como con-
trapartida da Lei Aldir Blanc. As vagas 
são limitadas e as inscrições podem ser 
feitas até o dia 7 de novembro, através 
de um formulário on-line, disponível na 
página da Secretaria Adjunta de Cultu-
ra, em https://pmspa.rj.gov.br/secreta-
rias/secretaria-adjunta-de-cultura/.  

As aulas acontecerão nos dias 9, 10, 11 
e 12 de novembro, das 14h às 16h, no 
Cine Estação, que fica localizado na 
Avenida Francisco Coelho Pereira, no 
Centro da cidade. O conteúdo progra-
mático é dividido entre teoria e práti-

CULTURA

ca profissional, e vai abordar tópicos 
como a elaboração de roteiro, direção, 
produção, captação e edição de ima-
gens. Como trabalho de conclusão de 
curso, um curta-metragem será pro-
duzido pela turma com a participação 
especial de artistas locais convidados.  

As aulas serão ministradas pelo video-
maker Thiago Ruivaco, que há mais de 
15 anos atua no ramo da produção au-
diovisual. A ideia, segundo o instrutor, 
é fazer uma iniciação dos alunos no 
segmento, introduzindo os conceitos 
básicos do audiovisual, os principais 
planos de câmera, técnicas de grava-
ção de áudio e vídeo e também de ilu-
minação. Os conhecimentos poderão 
ser aplicados em registros de eventos 
diversos, curtas, documentários e live 
streaming – as famosas transmissões 
ao vivo on-line popularizadas pelas re-
des sociais e que ganharam destaque, 
especialmente, durante a pandemia.  

“O segmento audiovisual ganhou bas-
tante visibilidade na pandemia. Muitas 
atividades e eventos, que antes eram 
realizados presencialmente, tiveram 
que migrar para o digital e as lives, 
especialmente, foram recursos fun-
damentais. Hoje, com poucos equipa-
mentos, como um celular, já é possível 
atuar nesse mercado, seja no ramo dos 
streamings ou através da gravação e 
edição de vídeos”, conta Ruivaco.  

Estudantes 
de São Pedro da Aldeia 
podem se inscrever para
aulas de produção 
audiovisual
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A concessão das quatro bolsas para 
alunos de São Pedro da Aldeia faz par-
te da contrapartida da Lei Aldir Blanc, 
que determina que os espaços con-
templados garantam a realização de 
programações gratuitas para a popu-
lação, prioritariamente aos estudantes 
da rede pública de ensino. No muni-
cípio, a empresa Ruivaco Produções 
foi uma das 48 unidades beneficiadas 
com o subsídio do Governo Federal, 
via inciso 2 da Lei.  

Vale lembrar que, havendo maior nú-
mero de inscrições do que a quantida-
de de vagas oferecidas, será conside-
rada a ordem de inscrição. Os alunos 
ocupantes das vagas serão contatados 
pela Secretaria Adjunta de Cultura e o 
resultado, com a classificação geral e a 
listagem dos alunos da lista de espera, 
será divulgado posteriormente na pá-
gina da Secretaria Adjunta de Cultura, 
no site da Prefeitura. 

83

Aldeia 
                      Magazine



Em 31 de outubro de 1517, o monge 
alemão Martinho Lutero, afixou “95 
teses” na porta da Igreja do Caste-
lo, na cidade alemã de Wittemberg, 
com o propósito de iniciar um deba-
te acadêmico que trouxesse a Igre-
ja de volta à Bíblia. Este ato marca o 
início da REFORMA PROTESTANTE. 
 
Os argumentos de Martinho Lute-
ro eram contra a venda de indulgên-
cias por parte do catolicismo roma-
no, em que o Papa oferecia perdão 
dos pecados para quem contribuís-
se financeiramente com as constru-
ção da grande catedral de São Pau-
lo, em Roma. O discurso de alguns 
vendedores de indulgências era que 

A Reforma Protestante

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU
COLUNISTA

“no exato momento em que se ou-
via o tilintar da moeda caindo no co-
fre, uma alma era livre do purgatório”. 
 
A Reforma Protestante adotou 5 pi-
lares que caracterizavam os  pon-
tos prinicipais da fé, ou os cha-
mados “Os Solas da Reforma”, 
sobre os quais escrevo brevemente: 
 
SOLA SCRIPTURA (“Somente a Es-
critura”) – A Escritura é suficiente 
para assuntos de salvação e deve ser 
sempre autoridade final, e não filo-
sofias e tradições de homem. A Bí-
blia, e somente ela, deve ser a regra 
de fé e prática do cristão. “Examinai 
as Escrituras, porque julgais ter ne-
las a vida eterna, e são elas mesmas 
que testificam de mimo” (João 5:39). 
SOLUS CHRISTUS (“Somente Cristo”) 
– Somente Ele pode nos dar a salvação. 
É preciso que haja confiança na obra 
salvadora de Jesus, pois Ele é o único 
que nos conduz a Deus. “Eu sou o ca-
minho, e a verdade, e a vida; ninguém 
vem ao Pai se não por mim” (João 14:6) 
SOLA GRATIA (“Somente a Graça”) – 
A graça de Deus é o que nos livra do 
peso do cumprimento da lei para al-
cançar a vida eterna. É o favor ime-
recido de Deus, que alcança, salva e 
transforma o pecador. A graça come-
ça, continua e termina a obra de salva-
ção no coração de uma pessoa. “… pela 
graça sois salvos…não de obras, para 
que ninguém se glorie” (Efésios 2:8-9) 
SOLA FIDE (“Somente a Fé”) – A fé 
é o instrumento pelo qual nos apro-
priamos da salvação conquistada 
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plenamente por Cristo. “Justifica-
dos, pois, mediante a fé, temos paz 
com Deus, por meio de nosso Se-
nhor Jesus Cristo…” (Romanos 5:1) 
SOLI DEO GLORIA (“Glória somen-
te a Deus”) – Considerando que toda 
iniciativa na obra salvífica é de Deus 
e que não há no homem que o habi-
lite à salvação, não há outra coisa a 
ser declarada, a não ser “Glória so-

mente a Deus”. “ A Ele, pois, a gló-
ria eternamente” (Romanos 11:36). 
Que a Igreja do século XXI esteja fir-
mada nestes pilares da Reforma, rea-
valiando constantemente sua prá-
tica à luz da Palavra de Deus, a fim 
de que o nosso caminhar seja sem-
pre coerente com o ensino Bíblico! 
RFVM
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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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Acesse o site do Notícias de São Pedro da Aldeia e 
confira todas as edições.

www.noticiasdesaopedrodaaldeia.com.br

GOSTOU DA ALDEIA MAGAZINE?
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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

O ADVENTO DOS 
MÉTODOS CONSENSUAIS DE 
SOLUÇÕES DE CONFLITOS
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Os métodos adequados de soluções 
de conflitos chegam ao ordenamen-
to brasileiro com o objetivo de asse-
gurar às partes a celeridade na reso-
lução de suas respectivas demandas 
e claro, o acesso à justiça. De modo 
que, corroboram na diminuição de 
aglomerados processos que assolam 
o Judiciário, o acesso à justiça faz jus 
à resolução da demanda daquele ci-
dadão que procura por determina-
dos meios para resolvê-lo, o acesso 
à justiça é diferente do acesso ao 
Poder Judiciário. Comumente, o bra-
sileiro não é tão adepto ao diálogo, 
sequer buscam formas consensuais 
de resolver as suas lides, diretamen-
te optam por processo e seus me-
canismos judiciais, a necessidade de 
diálogo é basilar na construção de 
uma sociedade menos voluptuosa 
em processos.
  
Inicialmente, Diego Faleck e Fernan-
da Tartuce (2012) elucidam: “A práti-
ca da mediação vem se expandindo 
de forma expressiva no panorama 
mundial nas últimas décadas em 
diversas searas, fazendo-se sentir 
sua crescente valorização no Brasil. 
É relevante compreender melhor o 
espectro original da mediação por-
que o Brasil tem experiência tradi-
cional com a autocomposição pela 
via da conciliação. Além disso, os 
temas abordados neste artigo foram 
objeto da Resolução n. 125 do CNJ 
e merecem ser analisados com cui-
dado. Traçar o panorama histórico 
e mundial da mediação não é tarefa 
simples. Conflitos e disputas existem 
desde sempre no convívio humano e 
social e, de algum modo, os métodos 
de resolução de tais conflitos e dis-
putas também existem, desde sem-
pre, em diferentes tempos, lugares 
e culturas. As questões sobre como 
os primeiros indivíduos em confli-
to resolviam seus impasses (se por 
negociação, assistência de terceira 

COLUNISTA

parte, violência, mediação, arbitra-
gem ou adjudicação) constituem 
tema reservado aos estudos de an-
tropólogos e historiadores. As análi-
ses históricas hoje existentes prefe-
rem abordar a história da mediação 
tal qual a entendemos atualmente, 
já que o moderno estudo da resolu-
ção de conflitos enfoca os diferen-
tes fatores dos conflitos com vistas 
a analisar quais métodos serão mais 
apropriados para lidar com diferen-
tes controvérsias. Por tal razão, a 
proposta do presente artigo é traçar, 
primeiramente, as origens modernas 
da “resolução de disputas”, concebi-
do como um campo da ciência social 
aplicada dentro do qual a mediação 
está inserida, e da qual é, em termos 
de origens e raízes, inseparável; após 
tal abordagem, trataremos especifi-
camente da mediação”.
  
A resolução de conflitos é um gran-
de indício de que o Poder Judiciário 
reconhece a relevância dos métodos 
alternativos/adequados para a so-
lução de Conflitos. Haja vista que, o 
Judiciário encontra-se com números 
voluptuosos de ações e processos 
que poderiam ter sido resolvidos 
por meio dos métodos adequados 
de solução de conflitos, por exem-
plo, por meio de uma medição, con-
ciliação ou arbitragem. O acesso à 
justiça não se resume ao ato de in-
gressar no Poder Judiciário e obter 
um número de processo, não, pelo 
contrário, o acesso à justiça é a reso-
lução de sua demanda naquilo que 
se busca, é garantir ao cidadão in-
gressante que o seu problema seja 
atendido e resolvido, independente-
mente de sua hipossuficiência eco-
nômica/financeira.
 
Os métodos extrajudiciais nos tra-
zem celeridade e maior atenção, nos 
permite resolver o pleito/demanda 
por meio do diálogo e técnicas que 
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são eficazes e eficiente no meio pro-
cessual. No Brasil, podemos destacar 
que a mediação vem sendo desen-
volvida por meio da resolução 125 
do CNJ, em 2010 como fora supra-
mencionada nos parágrafos acima. 
A Resolução adentra o ordenamento 
como instrumento de pacificação so-
cial, a mediação surge com o objeti-
vo de acabar o exacerbado número 
de processos no judiciário, conforme 
dito; a via processual, em regra, de-
veria ser a última instância, quando 
esgotado todos os meios de resolu-
ção da problemática. Caso não seja 
resolvido administrativamente ou 
amigável. Destaca-se que, a Reso-
lução nº 125 do Conselho Nacional 
de Justiça amplia o acesso à justiça, 
bem como propaga a pacificação de 
conflitos, promovendo então o des-
congestionamento do Judiciário.
 
Nesse sentido, é por meio dos mé-
todos consensuais de solução de 
conflitos, em especial a mediação e 
a conciliação (as mais aplicáveis e 

COLUNISTA

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.

efetivas na solução e na prevenção 
de litígios), que evidentemente po-
demos ver uma redação na quan-
titativo de processos no Judiciário, 
ressalto que, a sua aplicação reduz 
significativamente o volume de pro-
cessos e tempo. Ocasionando celeri-
dade e prestação jurisdicional àquele 
na qual a procura. A Resolução 125 
do CNJ, bem como a sua aplicação 
da teoria da mediação reconhecem o 
ato de uma adoção de concepção de 
acesso à justiça como garantia da or-
dem jurídica justa, com base em Flá-
via Tartuce.
 
A respeito da política pública de tra-
tamento adequado de conflitos, o 
Manual de Mediação e Conciliação 
na Justiça Federal destaca (2019, p. 
19-20): “Antes mesmo de existirem 
no Brasil marcos legais específicos 
sobre a mediação, houve importante 
protagonismo do Judiciário na apli-
cação e na regulação dos métodos 
consensuais por meio de resoluções, 
programas e núcleos permanentes 
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de solução de conflitos, que atuam 
quer antes do processo judicial, quer 
incidentalmente a ele, em primei-
ra instância ou em grau recursal.5 É 
nesse cenário que se destaca a Reso-
lução n. 125/2010 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), que dispôs so-
bre a “Política Judiciária Nacional de 
Tratamento Adequado dos Conflitos 
de Interesse no âmbito do Poder Ju-
diciário”6 e contribuiu sobremaneira 
para importantes passos voltados à 
institucionalização da mediação e da 
conciliação, além de difusão, siste-
matização e aprimoramento das prá-
ticas consensuais que já eram adota-
das no Judiciário. A Resolução partiu 
da premissa de que os métodos con-
sensuais são uma porta de acesso à 
Justiça tão relevante quanto a deci-
são judicial. Em um momento no qual 
não havia marcos legais sobre a me-
diação, o papel da Resolução n. 125 
do CNJ foi extremamente relevante. 
Além de trazer um Código de Ética, 
a Resolução estabeleceu parâmetros 
para a capacitação de conciliadores 
e mediadores judiciais, buscando as-
segurar a realização da conciliação 
e mediação de conflitos em todo o 
País, ao determinar que os órgãos 
judiciários ofereçam, além da solu-
ção adjudicada dos conflitos, meca-
nismos de resolução consensual de 
controvérsias entre as partes, bem 
como a prestação de atendimento e 
orientação aos cidadãos, com a cria-
ção de Núcleos e Centros de Solução 
de Conflitos e Cidadania. Na Justiça 
Federal, as práticas de conciliação, 
de forma organizada, começaram a 
ser observadas a partir de 2002, em 
processos relativos ao Sistema Fi-
nanceiro de Habitação (SFH) vincu-
lados à Subseção Judiciária de Ma-
ringá (CALMON, 2011, p. 107- 114), no 
Estado do Paraná. Posteriormente, 
com a instalação dos juizados es-
peciais federais previstos na Lei n. 
10.259/2001, as conciliações foram se 

expandindo para as ações previden-
ciárias. Assim como ocorreu na Jus-
tiça Estadual, onde setores de conci-
liação já existiam antes da Resolução 
n. 125/2010 do CNJ, na Justiça Fede-
ral, os meios consensuais também já 
estavam presentes antes da Resolu-
ção, embora esta tenha sido um mar-
co relevante em termos de institucio-
nalização das práticas de conciliação 
e mediação em âmbito nacional. Par-
tindo dos processos do SFH e pas-
sando pelas ações previdenciárias, a 
institucionalização dos mecanismos 
consensuais na Justiça Federal avan-
çou para as mais variadas áreas, que 
são tratadas neste Manual”, destaca. 
 
Logo, o acesso à justiça não é apenas 
acesso ao Judiciário, ao cidadão de-
verá ser apresentado o acesso às de-
mais portas e demais caminhos que 
podem resolver a demanda do mes-
mo ser a necessidade de ingressar no 
Poder Judiciário. A Carta Magna do 
País positivada em 1988 ratifica em 
seu artigo 5º que todos nós somos 
iguais perante a lei: aos hipossuficien-
tes terão o benefício de gratuidade 
de justiça, o acesso à justiça deve ser 
assegurado a todos de forma isonô-
mica, o processo deve ter a duração 
razoável. Sendo assim, o objetivo da 
mediação é prestar assistência na 
obtenção de acordos extrajudiciais, 
porém que possuem valor jurídico 
no ordenamento, que, obviamente 
poderá construir um modelo de con-
duta para a título de exemplo, efeti-
var possíveis futuras relações, em um 
ambiente colaborativo no qual onde 
as partes possam dialogar de forma 
produtiva a respeito de seus respec-
tivos interesses e necessidades.
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 Praça de São Cristóvão, em 
Cabo Frio, vai ter mostra de 

cinema ao ar livre

Nos dias 4, 5, 6 e 7 de novembro, a 
Praça Alfredo Castro, no bairro São 
Cristóvão, em Cabo Frio, vai receber 
a exposição itinerante “Olho D’Água 
- Artes Líquidas e Águas Visuais”. Os 
dois primeiros dias da mostra serão 
reservados à visita dos alunos da 
rede municipal de ensino e no fim de 
semana estará aberta à visitação da 
população em geral. O horário de fun-
cionamento será das 8h às 16h45m, 
na quinta e sexta-feira. Já no sábado 
e domingo, a exposição funciona das 
13h às 18h.  
A exposição “Olho D’Água - Artes 
Líquidas e Águas Visuais” estará in-
teiramente disposta em um Tech-
Truck, que é um caminhão desenvolvi-
do exclusivamente para esse projeto, e 
conta com Cine-Box, cinema de reali-
dade aumentada com óculos 3D, que 
tem o intuito de promover a imersão 

absoluta do espectador no tema pro-
posto; quatro instalações artísticas 
produzidas por artistas renomados 
convidados, além de estrutura para 
cinema, que será o palco da Mostra 
Cine ao Ar Livre. 
Cerca de 280 alunos, do 4º ao 9º ano, 
do Ensino Fundamental, das escolas 
municipais próximas à Praça de São 
Cristóvão são esperados no evento, 
que seguirá todos os protocolos de 
segurança com relação à prevenção 
da Covid-19,  que inclui o uso ob-
rigatório de máscara protetora. 
A exposição é viabilizada pela Lei de 
Incentivo à Cultura, conhecida como 
Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, 
e é produzida pela 3 Apitos Cultura, 
contando com o apoio da Prolagos, 
Concessionária de Serviços Públicos 
de Água e Esgoto, do Instituto Aegea 
e da Prefeitura de Cabo Frio.
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CIDADE

DIFERENÇAS SOCIAIS, CULPAS, MEDOS E 
PAIXÕES LEVAM A MAYA A TOMAR DECISÕES. 

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

beleza incontestável, além de 
uma alegria e criatividade in-
igualável. E assim também so-
mos nós. 
 
Mais do que livros e produtos 
de papelaria, agora temos muito 
mais a oferecer: camisas, bol-
sas, bonés, almofadas, canecas e 
mais uma infinidade de produtos 
com a sua cara. Você pensa e a 
gente cria. 
 
Quer saber mais como funciona? 
Entre em contato com a gente 
através do direct e tire todas as 
suas dúvidas, porque uma coisa 
não mudou, queremos sempre 
ouvir você 
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Produtos Personalizados, 
Criativos e Únicos!

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

De seg a sex: 11h às 18h, 
sáb: 9h às 13h
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Caros leitores, observando os seres 
humanos, parece que vivemos em um 
grande jardim: há aqueles cuja alma exa-
la o doce perfume da poesia, do amor, 
do carinho e da amizade. Há também 
aqueles que mais parecem ervas dani-
nhas, sugando nossa energia e deixan-
do-nos muitas vezes tristes e sem vida.  
Mas há uma diferença entre nossas vi-
das e um jardim de verdade: em nos-
sas vidas, diferentemente das flores 
naturais, nós controlamos a ação das 
ervas daninhas em nós. Nós permiti-
mos ou não que nossa energia se es-
vaia, somos nós que escolhemos focar 
na ação das ervas daninhas sobre nós 
ou no caminho que temos a seguir, 
com vontade, ânimo e fé. Pensando 
assim, fiz este poema que hoje com-
partilho com vocês: “Seres Estranhos”.  
Há seres estranhos, é verdade. Agem 
com estranheza conosco, agem sem 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”
COLUNISTA

empatia alguma. Não mostram ter 
VIDA, ALEGRIA e AMOR dentro de-
les. Mas, então, que nós possamos es-
colher VIVER! Que possamos seguir o 
caminho de nossas vidas com amor e 
alegria, simplesmente por estarmos vi-
vos! E que não permitamos que nada, 
nem ninguém, seja capaz de tirar nosso 
ânimo de seguir em frente sem desistir. 
Que nada, nem ninguém, seja capaz de 
fazer com que fiquemos perdidos no 
meio do caminho, afastados de nos-
sa essência real de seres destinados 
a deixar brilhar a nossa luz. Que nada, 
nem ninguém, nos deixe cegos às tan-
tas bençãos que recebemos a cada dia. 
Que toda estranheza fique à margem 
de mim... e à margem de vocês!

  
 

Seres Estranhos 
 

Há seres estranhos, 
Há pessoas estranhas. 

Um dia acolhem com sorriso, 
Outro dia indiferença. 
São pessoas doentes 

Doentes de alma 
Vidas que resumem-se à fria matéria 

São sugadas, e nem percebem. 
Seres estranhos, pessoas estranhas 

Seres estranhos não vivem, 
Pessoas estranhas nos esvaziam 

Sou mais o que preenche, 
Sou mais a essência, o real 

Sou mais o Viver! 
 

Luciana G. Rugani
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A Campanha Natal Premiado 2021, que acontece 
pelo quarto consecutivo realizada pela Aciaspa e 
CDL, irá premiar consumidores e empresários de 

São Pedro da Aldeia. 
 

Tendo como principal intuito alavancar as vendas 
e contribuir para o fortalecimento do comércio lo-

cal, contando também, com o cunho social, onde irá 
gratificar os menos favorecidos através do “Natal 
Solidário” que já é tradição em as ações represen-

tantes do comércio aldeense.
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Não sei quantos de vocês 
acompanharam o caso 
do Jefferson, uma jovem 

de 29 anos, negro que teve sua 
foto 3x 4, de quando ele tinha 
14 anos( mas parecendo ter 12) 
vinculado a um crime.que não 
cometeu. E o detalhe: ele não 
tem ficha na polícia, não se sabe 
como essa foto foi parar lá, jjá 
avia sido acusado pelo mesmo 
crime, deu um depoimento que 
NÃO foi anexado ao processo, e 
ainda armaram uma cilada pra ele 
simulando um soldo que deveria 

Ilton Santos

ATÉ QUANDO?
COLUNISTA

receber de um antigo emprego, 
ou seja ainda seria um "bandido 
trabalhador". Não dá pra enumerar 
quantos absurdos e injustiças 
com uma pessoa só. E não dá 
nem pra dizer que era a pessoa 
errada no lugar errado. O que dá 
pra concluir é que simplesmente 
livraram o verdadeiro autor 
do crime, por algum motivo e 
puseram no lugar. E isso por si 
só, já merecia uma investigação 
minuciosa. Mas o Jefferson 
tem dois agravantes: é pobre e 
negro. E antes que a turma do "já 
vem mimimi", proteste, não me 
lembro aqui de nenhum caso de 
reconhecimento errado por foto 
que não seja de um preto. Por um 
acaso, o Jeferson é meu primo 
em segundo grau, seus pais são 
meus primos. Mas posso falar por 
vários Jeffersons que existem no 
Brasil. Todos negros! Enquanto 
não houver uma cobrança e uma 
comoção geral, continuaremos a 
perguntar: até quando?
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CIDADE

ESTADO

O Governo do Estado do Rio de Janeiro 
mantém um compromisso permanen-
te com o funcionário público. O Dia do 
Servidor é o momento de agradecer à 
principal peça da engrenagem admi-
nistrativa, cujos esforços traduzem, de 
fato, as melhorias entregues à popula-
ção. Os servidores são um patrimônio 
do Estado e, em toda instância do go-
verno, é o servidor quem pensa, cons-
trói e executa as políticas públicas. 
 
No sentido de proporcionar as melho-
res condições aos servidores, o gover-
no do estado começa a pagar, já no 
primeiro bimestre de 2022, a recom-
posição salarial referente à inflação 
acumulada entre 6 de setembro de 
2017 e 31 de dezembro de 2021. Do 
mesmo modo, os esforços feitos pelo 
tesouro estadual para pagar os salá-
rios no décimo dia útil é uma forma de 
dar segurança e previsibilidade a 460 
mil servidores ativos, inativos e pen-
sionistas para que possam planejar 
com tranquilidade suas obrigações. 
É um passo importante para restituir 
o poder de compra e garantir mais 
dignidade à categoria. Essas vitórias 
também são resultado de muita res-
ponsabilidade com as contas esta-
duais, o que permitiu manter os salá-
rios em dia e antecipar o 13º salário. 

 
Alguns setores também tiveram suas 
reivindicações justamente reconhe-
cidas pelo governo do estado nesse 
período. Na educação, um pacote de 
benefícios para cerca de 45 mil pro-
fessores da rede estadual inclui um 
aumento no valor do auxílio-trans-
porte para R$ 17,10/dia e um auxílio-
-tecnológico de R$ 3 mil. Agentes da 
Segurança intimados a comparecer à 
Justiça estadual durante folga passa-
ram a ter direito ao pagamento de Re-
gime Adicional de Serviço (RAS), as-
sim como os guarda-vidas vão receber 
uma remuneração extra pelo aumento 
da demanda com a chegada do verão 
e a retomada do turismo. Na saúde, 
o governo do estado contribui para a 
conquista histórica do Plano de Car-
gos, Carreiras e Salários (PCCS), medi-
da que representa um aumento de até 
191% para os funcionários estaduais. 
 
Mesmo o Regime de Recuperação 
Fiscal, entregue ao Tesouro Nacional, 
é um ganho para os servidores es-
taduais. As medidas inovadoras nas 
áreas de desenvolvimento e pagamen-
to de parte do débito com ativos sig-
nificam cerca de R$ 100 bilhões em 
receitas nos próximos dez anos. Com 
esses recursos, será possível retomar o 
investimento público, gerar emprego, 
renda, e ter equilíbrio financeiro para 
dar estabilidade à máquina pública. 
 
No Dia do Servidor, meu profundo agra-
decimento aos homens e mulheres que 
trabalham diariamente para represen-
tar o governo e prestar o melhor aten-
dimento à população fluminense. O Es-
tado superou um momento de grande 
dificuldade graças ao empenho firme 
e à dedicação contínua dos servidores. 
O Rio de Janeiro que floresce de novo 
tem um pouco de cada um de nós e 
muito de cada servidor fluminense.

SERVIDOR PÚBLICO É PATRIMÔNIO DO 
ESTADO
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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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Estamos sempre pensando em 
proporcionar a melhor experiência 
para o cliente, até porque ele quem 
mantém um negócio de pé. Por muitas 
vezes esquecemos de um detalhe 
importantíssimo,  para que todo 
o processo de execução funcione 
perfeitamente  dentro da empresa, 
dependemos de pessoas chamadas de 
funcionários e sem eles não fazemos 
nada sozinhos. 

Como melhorar a experiência do 
meu funcionário em uma empresa de 
pequeno ou médio porte quando não 
tenho a possibilidade de um plano de 
carreira e a gestão é familiar?

 Quando falamos em melhorar a 
experiência ou oferecer algo a mais 
ao colaborador a primeira coisa que 
vem a cabeça é, aumento de  salário 
e comissões, porém esse tipo de 
motivação só dura em média uns três 
meses até o valor recebido ser incluído 
na receita do colaborador além de que 
o  salário motiva mas não é considerado 
uma experiência proporcionada pela 
empresa.

De acordo com o dicionário, 
experiência é o conhecimento ou 
aprendizado adquirido a partir da 
prática ou vivência. E dessa vivência 
que quero falar. Quando foi a última 
vez que você fez uma reunião com toda 
equipe expondo suas idéias, revelando 
os objetivos e metas da organização 
deixando claro como o trabalho deve 
ser realizado? 

Como promover uma 
melhor experiência para o meu 

funcionário?

CIDADE

Já ouviu falar que o óbvio precisa ser 
dito?

Precisa, e com freqüência.

O acesso a informação, a busca 
por conhecimento são fatores 
diferenciados de pessoa para pessoa, 
a realidade do outro e a forma de 
ver o mundo difere muito da nossa e 
essa limitação reflete no ambiente de 
trabalho. 

Ouça com atenção o que cada um 
tem a dizer. Uma ferramenta simples 
e de grande utilidade é a entrevista 
periódica de desenvolvimento 
pessoal, vai te ajudar a conhecer 
melhor cada indivíduo que faz parte 
da empresa, quem tem interesse em 
continuar, quem está só de passagem 
e quem está só esperando uma 
oportunidade de ser oferecido ao 
mercado de trabalho.

Invista em um mínimo de conforto, 
em algumas empresas o colaborador 
se quer tem um lugar para fazer as 
refeições e isso é desanimador.

Utilize uma comunicação clara e 
transparente. Eliminar ruídos é um 
fator primordial para que o dia a dia 
seja agradável e os objetivos diários 
sejam alcançados.

Invista em conhecimento. 
Dependendo do segmento de atuação 
o custo é mínimo devido a parceria 
com fornecedores que permite a 
realização de  palestras e treinamentos 
agregando valor a equipe.
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE

Celebre avanços e conquistas. Valorize 
quem se destaca, quem produz 
de fato. Jamais trate por igual ou 
terá a lucratividade afetada pela 
desmotivação generalizada.

Gerar experiência, ser um diferencial 
valoriza a equipe e agrega valor ao seu 
negócio proporcionado crescimento 
e conseqüentemente destaque no 
concorrido mercado.   
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Petrópolis é uma cidade encantadora. No mês passado eu e 
minha família visitamos a cidade Imperial e, com certeza, rolou 
aquelas caminhadas. Um lugar lindíssimo que conhecemos 
foi o Parque Natural Municipal de Petrópolis. Minha esposa e 
meus filhos amaram conhecer o local que fica a uma altitude 
de 800 a 1.070 metros. O local disponibiliza duas trilhas para 
caminhada e a paisagem é magnífica. 

Sobre o Parque
Um espaço de lazer e contemplação da natureza em pleno 
Centro Histórico: o Parque Natural Municipal de Petrópolis. 
Localizado à Avenida Ipiranga, nº 853, a área conta com 16,7 
hectares com estágio avançado de Mata Atlântica.

O local disponibiliza duas trilhas para caminhada de 
dificuldades baixa e moderada, com extensões de 800m e 
830m, respectivamente, no trajeto de ida e volta. Além disso, 
oferece um amplo espaço de contemplação da natureza, 
com mesas e bancos disponíveis para refeições e outras 
atividades.

Histórico
A campanha para preservar a área, e evitar que fosse 
aproveitada para outros fins e criar o parque começou em 
1992, com várias sociedades civis organizando atividades 
e eventos. Em 2002 essas organizações criaram o Comitê 
Pró-Parque Ecológico, que mobilizou a população da cidade 
para a criação do parque. O Parque Natural Municipal de 
Petrópolis foi incluído no Mosaico Central da Mata Atlântica 
do Rio de Janeiro, criado em dezembro de 2006. Faz parte 
da Área de Proteção Ambiental de Petrópolis e da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica.

Horário de funcionamento
O Parque Natural funciona diariamente, de 7h às 17h (no 
horário de verão, o funcionamento será até às 18h.

PARQUE NATURAL MUNICIPAL 
DE PETRÓPOLIS 
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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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CURTI NO

@marcellolyca  A Campanha 
‘Novembro Azul’ tem o obje-
tivo de alertar para a impor-
tância do diagnóstico preco-
ce do câncer de próstata, e 
se tornou o maior movimento 
em prol da saúde masculina. 
 
Fazer o Exame da Próstata é Ex-
tremamente Importante, cuide 
da sua saúde!

@autoramaurapontes  Hoje 
tem live às 17:30 de au-
tor para autor com  @es-
critoranathaliadoamaral  . 
Vocês irão conhecer um pou-
co mais da minha trajetó-
ria, saber mais um pouco do 
novo livro que será lançado. 
Assistam vai ser bem legal!

GOSTOU DA NOVIDADE?
Marque #aldeiamagazine e sua foto 

pode ser selecionada.
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INSTAGRAM

@aciaspacdl Recebemos ontem 
(26/10) o Renato Cosme Fulgoni 
do jornal Notícias de São Pedro, 
para uma reunião onde foi fecha-
da uma parceria de divulgação 
para a nossa Campanha Natal 
Premiado 2021.  @noticiasde-
saopedro  @renatocosmefulgoni 
. 
A nossa diretoria ficou muito fe-
liz com essa parceria. 

@riocriativa2.0

@luciane.quintanilha  SIN-
TO UM ORGULHO IMEN-
SO POR TORNAR-ME MEM-
BRO DESTA ACADEMIA! 
GRATIDÃO A Andrea Rezende, 
Jaqueline Brum Casañas Motta 
, MINHA FADA MADRINHA Bia 
Fernandes E A TODOS OS AMI-
GOS QUE FAZEM PARTE DA 
FAMÍLIA ALACAF!

@cfernandadias Amei essa foto! 
No olhar da minha fotógrafa lin-
da!
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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.

Quero ser a arte que emociona, 
que toca os corações apaixonados 
Que exala amor por onde anda 
Que mostra sentimentos 
exagerados
Mas quero também, 
Ser a arte que questiona
A arte que cutuca os poderosos 
ganciosos
A arte que se expressa, nos 
oprimidos e injustiçados
Pois já estive desse lado.
Quero ser a arte de quem se sente 
mudo
De quem não tem representação 
A arte daquele que deseja se 
disvencilhar da ignorância e da 
solidão 
Quero ser a arte que faz enxergar 
E que não deixa a vida 
simplesmente passar
Ser aquela que faz acontecer 
Aquela arte, que impulsiona a dar 
um passo a frente 
A arte que não fica engessada, 
que não se deixa encoleirar

VIVER,
PENSAR, 
POETIZAR.

COLUNISTA

A arte que 
vem de mim

 Luciana
 Mendonça
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A arte dos que querem voar!
Para isso não preciso de palavras 
rebuscadas
Apenas páginas em branco e 
páginas viradas
E um pouco de vivência que caiba 
em cada verso escrito
Por tempos procuro essa arte
Parecia que não existia mais!
Calaram os fatos e as pessoas 
Para findar com essa arte 
questionadora,
Vez em quando intransigente 
Que incomoda os incomodados e 

COLUNISTA

sua gente
Mas finalmente, a encontrei.
 E quando a encontrei, pude 
rapidamente perceber
Que não sou eu que me sirvo dela, 
mas é ela, a arte, que se serve de 
mim.
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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.

Profissão regulamentada desde 1991 
Segundo definição do direito do trabalho e 
previdenciário, dona de casa é a mulher que, 
casada ou não, trabalha exclusivamente 
para a própria família, não exercendo 
atividade remunerada, ou esta não pode 
ser considerada habitual e principal. 
No Brasil, a profissão de dona de casa 
é regulamentada desde 1991 pela Lei 
8.212, para fins de previdência social. 
A lei assegura alguns benefícios já 
garantidos aos demais trabalhadores, 
como aposentadoria por invalidez, por 
idade e por tempo de serviço. Para fazer 
jus a direitos como auxílio-doença, é 
preciso que a pessoa tenha contribuído 
com a Previdência Social por pelo menos 
doze meses. Já para receber o salário-
maternidade, são necessários dez meses.

 
A importância da mulher

De acordo com as definições simplórias 
dadas pelos dicionários, dona de casa é 
a mulher que administra a casa, cuidando 
diariamente dos afazeres domésticos. 
As tarefas das donas de casa, essas 
personagens que chamarei de 
supermulheres, são incontáveis. E ainda 
assim, há quem diga que elas não trabalham.  
Quando há a necessidade de 
preenchimento de um currículo, lá existe a 
opção “do lar”. Quando é preciso informar 
em inúmeros documentos sua profissão lá 
estão: “do lar”. Logo, como alguém pode 
sugerir que não se trata de um trabalho 
como outro qualquer? Aqui cabe uma 
reflexão: profissão é tão somente aquela 
que produz receita, proveitos para a 
sociedade e recolhimento de impostos? 
 Os deveres dessas supermulheres 
são claros. Lavar, passar, cozinhar, 
cuidar da casa, dos filhos, bem como 
supervisionar a educação deles, levar e 
buscar na escola, administrar conflitos 
internos, cuidar do marido, estar cotidiana 
e incansavelmente bem-humorada, linda 
e cheirosa, sempre pronta para ouvir 
desabafos e aconselhar, entre outros. 
E tudo isso, com vários turnos ao longo 
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O ÁRDUO OFÍCIO DE SER 
DONA DE CASA 

OPÇÃO, OBRIGAÇÃO OU 
PASSATEMPO?
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do dia ou noite. Ninguém percebe que 
quando ela lava, sua profissão é lavadeira. 
E quando ela cozinha é cozinheira, quando 
cuida da casa e da família, ouvindo 
ou aconselhando é psicóloga, quando 
dirige é motorista e sucessivamente. 
Tudo isso se torna invisível porque 
não há uma remuneração legal no 
final do mês. Mas a fatura da mulher 
sempre chega. Sem limite de crédito e 
parcelamento, mas indubitavelmente 
com pagamento mínimo e taxas. 
E toda esta carga é definida pelo tamanho 
da família e pela compreensão de cada 
um em ajudar – ou não – nas tarefas mais 
essenciais como lavar a própria louça e 
arrumar a cama ao se levantar. 

 
 Diante de tudo exposto nestas 
pequenas e reflexivas palavras, resolvi 
fazer uma conta imaginária, acerca do valor 
de uma supermulher, somando os salários 
de uma lavadeira; cozinheira; passadeira; 
motorista; psicóloga; office boy e todas as 
profissões que concernem ao tema “do lar”.  
Ao final percebi que mesmo com tal 
levantamento, o salário a receber estaria 
bem longe de se tornar uma realidade, 
pois como já sabemos, a regra é bem clara: 
sem remuneração e com quase nenhum 
reconhecimento. Já pararam para pensar 
que se trata de um trabalho sem férias, 
de 24 horas por dia e 365 dias por ano? 
Temos também as mulheres que 
trabalham fora, e que na maioria dos casos, 
também continuam desempenhando o 
papel de donas de casa, caracterizando 
uma dupla jornada de trabalho diário.  

 O senso comum diz que, se a 
pessoa não colabora financeiramente, 
não tem valia, o que desvaloriza o serviço 
de uma dona de casa. Em suma, como é 
um trabalho invisível e não reconhecido, é 
uma posição vista como desprivilegiada, 
porque não se leva em consideração o 
quanto essa mulher está contribuindo 
no orçamento doméstico. Sendo 
uma possibilidade do ponto de vista 
econômico, e uma escolha pessoal para 
várias mulheres, existe um julgamento 
negativo, como se uma mulher que 
resolveu abrir mão da prática profissional, 
pudesse ser desconsiderada. E que ela 
sim, tem um preço a pagar muito alto, 
talvez até maior do que imaginava. 
Mas neste posfácio ressalvo que a 
única preocupação real que estas 
supermulheres devem ter é a de 
não se tornarem desinteressantes 
intelectualmente.  Devam se preocupar 
de não só abordarem apenas assuntos 
restritos às crianças e preços altos dos 

produtos no mercado. Sugiro que para 
afastarem esses fantasmas, e não abrirem 
mão da atividade intelectual, se engajem 
em listas de discussão de assuntos variados 
e promovam passatempos que contribuam 
para seu desenvolvimento como um ser 
que vibra pelo simples fato de ser mulher. 
De forma bem resumida e simplista, 
reforço que o intuito é sempre promover 
uma breve discussão de situações que 
permeiam a vida destas supermulheres 
nas sociedades patriarcais, como é o caso 
da nossa. Mesmo sabendo que o problema 
é histórico e os preconceitos aparecem 
desde cedo, onde vários eram os modos 
como estas trabalhadoras eram percebidas: 
frágeis e infelizes para os jornalistas, 
perigosas e indesejáveis para os patrões, 
passivas e inconscientes para os militantes 
políticos, perdidas e degeneradas para 
os médicos e juristas, devemos sempre 
hastear nossa bandeira de luta e de glória. 
Urge uma compreensão e aceitação 
do lugar destas supermulheres que 
bravamente buscam e anseiam por respeito.  
Faço um pedido para um breve momento 
de reflexão sobre os percursos que estas 
supermulheres traçaram em suas vidas, 
porque, para que haja uma recognição 
político-social feminina, não basta que 
as mulheres apenas descortinem de seus 
entraves sociais. Ademais, é imperioso que 
os homens percebam que uma sociedade 
soberana requer o reconhecimento de vários 
despotismos sociais e uma permanente 
ponderação dialógica, para que a vida 
e o fato de existir não sejam anulados, 
e para que as desigualdades tenham o 
espaço necessário para serem negociadas. 

 Finalmente aspiro que um 
número cada vez maior de cidadãos 
possa identificar que existem mudanças 
urgentes e possíveis para ocorrerem, 
objetivando que os seres humanos 
possam uma conexão mais inclusiva. Onde 
homens e mulheres possam abraçar mais 
amplamente suas vidas, sem amarras, 
para que a partir daí, possam despertar os 
mais variados prazeres de criação de um 
futuro sustentável, igualitário e renovado. 
E vocês, supermulheres, se valorizarem 
não apenas pela relação que mantém com 
o seu ofício. Vocês têm valores por muitas 
outras coisas. São inteligentes, grandes, 
maravilhosas, brilhantes, especiais, 
imperfeitas, engraçadas, carinhosas, 
organizadas, leitoras, escritoras, boas 
amigas, pacientes e muitas outras virtudes 
que podem ter a ver ou não com a ideia 
de ser “do lar”, apresentada na abertura 
deste artigo com o ingênuo significado do 
dicionário.
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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.

O cuidado com a saúde dental das 
crianças é muito importante. Por 
isso, os pais são recomendados a 
realizar o acompanhamento dentário 
pediátrico desde cedo. Contudo, 
quando é o melhor momento para 
começar o acompanhamento com um 
ortodontista? 

O tratamento ortodôntico tem 
ganhado muita popularidade entre 
os adultos que buscam um sorriso 
mais bonito. No entanto, mais do 
que a manutenção estética, esses 
procedimentos são capazes de corrigir 
as más formações nas estruturas 
ósseas de toda a face. Assim, por meio 
do uso de um aparelho dentário de 
porcelana, o ortodontista é capaz de 
realizar a movimentação das unidades 
dentárias, reposicionando-as em um 
local mais apropriado e estimulando o 
crescimento ou a contenção óssea.  

Isso é capaz de prevenir o surgimento 
de problemas que afetam a saúde, 
o bem-estar e a qualidade de vida 
de todas as crianças. Deste modo, é 
fundamental compreender qual é o 
momento ideal para iniciar esse tipo 
de acompanhamento especializado.  

Como o aparelho ortodôntico pode 
auxiliar no desenvolvimento das 
crianças. O uso de um aparelho 
dentário invisível ou de qualquer 
outro tipo de acessório ortodôntico, 
pode ser crucial para a garantia de 
uma boa saúde bucal e para um bom 
desenvolvimento infantil. 

Afinal, esse acessório pode corrigir 
problemas relacionados à mastigação, 
respiração, fala e até aprendizado. 

QUANDO PROCURAR UM 
ORTODONTISTA PARA 

SEU FILHO?
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Entre as principais formas que o 
tratamento ortodôntico pode auxiliar 
no desenvolvimento do seu fi lho, os 
mais notáveis são: 

Respiração oral 
A respiração oral é capaz de provocar 
diversas consequências na saúde e 
no cotidiano das crianças, como o 
baixo rendimento escolar, redução 
da oxigenação cerebral, problemas 
no crescimento, mastigação menos 
efi ciente, infecções respiratórias 
importantes, entre outros. 

Ao mesmo tempo, a respiração 
adequada é fundamental para a 
formação correta dos ossos faciais. 
Por isso, a respiração bucal pode 

fazer com que o paciente desenvolva 
um céu da boca muito profundo e 
problemas com o encaixe da mordida.  
Nestes casos, o tratamento deve ser 
multidisciplinar envolvendo o uso 
do aparelho ortodôntico, bem como 
de procedimentos fonoaudiólogos 
e do acompanhamento de um 
otorrinolaringologista. 

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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Pintura ao ar livre é um desafio para 
a maioria dos artistas, a começar pela 
luz natural que atua sobre as cores 
de modo diferente do que ocorre no 
estúdio. 

Prefácio
Muitos artistas não pintam ao ar livre, 
pois imaginam que essa tarefa é muito 
complexa para ser realizada. Preferem 
produzir suas obras somente em 
estúdio, onde têm mais domínio do 
processo. Pintar em ambientes abertos 
é realmente mais difícil, mas quem 
consegue produzir boas obras no ateliê, 

também o fará ao ar livre, se observar 
certas regras. Para nos servir de guia, 
nos valemos de conselhos preciosos 
de dois grandes artistas plásticos, mais 
experientes, com longo trabalho nesse 
campo: o primeiro, Hangel Montero, 
espanhol, autor da obra “La Obtencion 
del Color: Un secreto al descubierto” e 
responsável por um canal no Youtube 
com 124 mil inscritos até a edição desse 

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
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PINTURA AO AR LIVRE
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artigo. O segundo, professor João 
Barcelos, carioca, autor de vários 
livros, dentre os quais destacamos 
a obra “Pintura – Além do pincel“. 
Algumas considerações são de nossa 
autoria, baseadas em experiência 
pessoal.

Que formato é mais 
recomendado?
Recomenda Hangel Montero em seu 
vídeo no Youtube, intitulado “Consejos 
para pintar al aire libre“:

– Formato grande, problema grande; 
formato pequeno, problema pequeno.

Desaconselha o uso de telas 
muito grandes para pinturas ao ar 
livre. Reforça seu ponto de vista 
ponderando sobre o tempo curto para 
concluir a obra, pois tais eventos não 
costumam exceder quatro horas. Lista 
ainda mais fatores que podem atrasar 
o trabalho, como o clima, velocidade 
do vento e outros. As condições vão 
se alterando com o passar do tempo, 
principalmente a iluminação, o que 
obriga o artista a ser rápido para 
registrar luz e sombra.

Nas oportunidades que tive de pintar 
ao ar livre, pude comprovar que telas 
grandes realmente não são adequadas 
para isso, já que são mais vulneráveis 
ao vento e se comportam como as 
velas de uma embarcação – uma rajada 
mais forte pode deslocar o cavalete e 
lastros atrelados a ele. Portanto, é mais 
prudente usar formatos menores.

O que pintar?
Quando as opções são muitas, a 
dificuldade de escolha é maior. 
Se estamos em campo aberto, há 
cenários interessantes em toda nossa 
volta – temos que selecionar o mais 
conveniente. Em vez de tentarmos 
abarcar uma grande área, devemos 
escolher algo pequeno que desperte 
interesse geral. Para uma cena ficar 
agradável na tela, deve ser adequada 
ao tamanho dela. Sabemos que há 
elementos que não devem faltar na 
pintura, como luz, sombra e cor. Então, 
devemos escolher uma pequena parte 
da paisagem que seja iluminada e 
projete sombra, o que dá volume às 
formas. Numa paisagem marinha 

COLUNISTA

com várias embarcações, é prudente 
eliminar algumas delas e usar cores 
que harmonizem com a iluminação. 
Onde recebe sombra fria, por exemplo, 
é conveniente usar cor quente nos 
elementos representados. Os reflexos 
na água são muito agradáveis na pintura 
e devem receber atenção especial.

Como iniciar o trabalho?
O maior problema na pintura ao ar 
livre é que a luz e sombra se deslocam 
com o passar do tempo. Ao final de 
uma hora, a sombra já não estará no 
mesmo lugar, o que nos leva a pintar o 
que lembramos e não o que estamos 
vendo, como ocorre numa referência 
fotográfica.

Hangel Montero recomenda fazer um 
desenho rápido, com os elementos 
principais, e marcar a área de sombra 
com cor transparente, usando tinta 
diluída. Ele utiliza cor tendendo ao 
violeta, conseguida com a mistura 
seguinte: azul ultramar + carmim + 
amarelo – essa última, para “quebrar” a 
cor. Segundo ele, os passos seguintes 
podem ser feitos com mais calma.

O artista e autor João Barcelos, em 
seu livro “Pintura – Além do Pincel“, no 
capítulo 7, divide o processo da pintura 
em três etapas:

1) Desenho

Primeira noção do conjunto. Busca 
a harmonia das formas, deixando 
o aperfeiçoamento para as fases 
seguintes.

2) Marcação inicial

Procura introduzir harmonia entre luz 
e sombra. Nessa fase, usa tintas puras, 
dando preferência às de natureza 
transparente, com grande poder de 
tingimento. Acrescenta que essas cores 
não têm, necessariamente, correlação 
com as finais, mas servem para dar uma 
melhor noção do conjunto. Se algo tem 
que ser melhorado, deixa para a última 
etapa.

3) Colocação das cores definitivas

Nessa fase procura a harmonia das 
cores. Elas contém os pigmentos 
mencionados no item anterior e todos 
aqueles vistos no capítulo 2.
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– Após esta etapa, se notar que muita 
coisa não ficou como queria, faço o 
quadro novamente. Grandes correções 
podem tirar a espontaneidade do 
trabalho. – acrescenta João Barcelos.

Como captar o ambiente?
Quando estamos em ambiente aberto, 
nosso cérebro tem que processar 
uma enorme informação de cor, 
proveniente da grande quantidade de 
luz captada por nossos olhos, o que é 
tarefa de grande complexidade para 
a fisiologia humana. Quando estamos 
no estúdio, há menos dados para esse 
processamento, o que torna a tarefa 
mais fácil. Segundo Hangel Montero, 
o pintor que está acostumado a pintar 
ao ar live se atém ao conjunto de 
cores que utiliza habitualmente e que 
funciona para ele. Utiliza geralmente 
“gama harmônica simples”, como 
fizeram os impressionistas franceses. 
Eles definiam o que chamavam de 
“cor dominante” ou “cor ambiente” 
e montavam suas paletas de cores 
baseadas nela. Essa cor deve estar 
presente em toda mescla utilizada. 
Por exemplo, se estamos pintando um 
amanhecer ou um entardecer podemos 
eleger o “laranja” como nossa “cor 
dominante“, estando ela presente, 
em menor ou maior quantidade, 
nas mesclas que fizermos. Num pôr 
do sol a cor ambiente pode ser um 
“vermelho”. Se o dia está ensolarado 
e quente, podemos usar o “amarelo”; 
se está frio e nublado essa cor poderá 
ser o “azul”. O importante é que a cor 
escolhida esteja harmonizando com 
as demais, o que conseguiremos por 
meio das misturas. Ainda que haja 
uma parede branca na paisagem que 
estamos pintando, a “cor ambiente” 
deve estar presente nela, misturada 
ao branco. Desse modo, podemos 
começar uma pintura ao ar livre e 
terminá-la posteriormente no estúdio.

Não podemos esquecer a regra da 
“perspectiva aérea” , que estudamos 
em nosso artigo intitulado “Perspectiva 
atmosférica“.

Para aprofundar o estudo das cores, 
escrevemos dois artigos: “O mundo 
mágico das cores” e “Cores – como 
percebemos“.

Considerações finais
Procure utilizar pinceladas soltas, 
mais próximas do “impressionismo”. 
Simplifique os elementos da paisagem 
– isso abreviará muito o trabalho, sem 
prejudicar a beleza da obra.

Tenha muita atenção ao preparar o 
material para pintar ao ar livre. Elabore 
uma lista antecipadamente e verifique 
cada item antes de partir para o evento. 
É aconselhável levar:

Tela e tintas (tenha em mente que se 
for usar tinta a óleo, terá que utilizar 
a técnica “Alla prima“, ou seja, pintar 
toda a obra de uma só vez. Se utilizar 
acrílica, poderá usar camadas).

Solventes (água, se for tinta acrílica).

Cavalete de campo (veja nosso artigo 
“Cavaletes“)

Bastão de carvão vegetal para o 
esboço.

Água potável e para limpeza.

Lastro – para o cavalete não ser levado 
pelo vento (costumo utilizar galões de 
5 litros, com água).

Vasilha para lavar os pincéis.

Trapos e/ou toalhas de papel para 
limpar os pincéis.

Paleta (costumo usar bandejas de 
isopor presas com elástico na paleta 
convencional).

Chapéu, filtro solar, avental e lanche.

Sacola para colocar o lixo.

Arame, alicate e fita adesiva (sempre 
é útil).

Mesinha para apoiar o material e 
banqueta para sentar.

Cartão de visita contendo seu telefone, 
e-mail e redes sociais (sempre terá 
alguém lhe solicitando esses dados. 
Se você parar a pintura para digitar no 
celular, é provável que não conclua sua 
obra). Fique tranquilo. Sempre faltará 
alguma coisa, portanto, é bom manter 
bom relacionamento com a vizinhança.

Boa sorte!

COLUNISTA
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Paulo Jorge pintando ao 
ar livre (Passagem, Cabo 
Frio – RJ em 09-10-2021)

COLUNISTA
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Casa com 3 dormitórios 
à venda, 75 m² por R$ 

265.000,00 - Balneário das 
Conchas - São Pedro da 

Aldeia/RJ
ASA DE 3 QUARTOS NO BAL-
NEÁRIO DAS CONCHAS, SÃO 

PEDRO DA ALDEIA/RJ.
Venda

R$ 265.000,00

Realize seu sonho na região dos 
Lagos!!!

Linda casa de primeira locação 
com 3 quartos sendo um suite,-
salão com piso porcelanato,co-
zinha,banheiro social, área de 

serviço, garagem e com quintal 
amplo.

Marque uma visita conosco.
Estudamos proposta!

Fale com nosso corretora Jure-

ma Conceição de Souza Dantas
(21) 99878-8151

Telefones de Contato 
(22) 2621-1748 (22) 98179-8325

(22) 2621-6946   

REMAX

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

para te atender!
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REMAX

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

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

São Pedro 
da Aldeia
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O Presidente da Câmara Municipal 
de São Pedro da Aldeia, Denilson 
Guimaraes (SDD), acompanhado 
dos vereadores Vitinho (PL), 
Chimbiu (SDD), Jean Pierre 
(PODE), Isaías do Escolar (PROS), 
Fernando Mistura (SDD) e Marcio 
Soares (PDT), foram em comitiva 
à Brasília, uma semana antes das 
discussões sobre o Orçamento 
2022, em busca de emendas 

Vereadores aldeenses em 
Brasília

CIDADE

parlamentares para o Município.

De acordo com o presidente do 
Legislativo aldeense, Denilson 
Guimarães, “com a visita, a Câmara 
se antecipa e busca diretamente 
no Congresso Nacional os 
recursos tão necessários ao 
município”.
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