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GATO PERSA
Considerado um animal sagrado no 
Antigo Egito, o felino foi perseguido 
durante a Idade Média e levantou mui-
tos questionamentos sobre sua cria-
ção. No entanto, a partir do século XXI 
o bichano voltou à sua popularidade e 
se tornou um pet bastante requisitado. 
Bastante popular, o gato Persa também 
é conhecido por outros nomes levan-
tados pela Enciclopédia do Gato. En-
tre eles, um que se destaca é Longhair. 
Para a variação de Colourpoint, o felino 
recebe o nome de Himalaio, enquanto 
a variedade Silver Tipped é conhecida 
como Chinchilla. A pelagem expressi-
va do gato Persa é, com certeza, sua 
característica mais marcante. 
Ela é longa e solta, inclusive na parte 
extra que o bichano apresenta ao re-
dor do pescoço. Até mesmo a cauda 
mais curta é coberta por pelos longos.

Para completar os encantos dessa raça 
de gato peludo, ela possui sete dife-
rentes colorações. As cores mais co-
muns são classificadas como: sólida, 
prata com dourado, degradê, malhada 
e multicolor. Além dessas, a variação 
Himalaio também apresenta pelagem 
com características do Siamês. 

Ancestrais
Segundo especialistas em gatofilia, o 
gato Persa nasceu a partir do cruza-
mento entre bichanos de raças como 
gato Selvagem Europeu e o Gato-de-
-Pallas — este descoberto na região do 
Mar Cáspio e na Ásia Central.
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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 ZERA 
OCUPAÇÃO DE LEITOS PARA A 
COVID-19 E MANTÉM DECRETO

  

SA
Ú

DE
O Decreto nº 195 continua em vigor em São Pedro da Aldeia. 
No documento estão determinadas as ações contra a disse-
minação do vírus como as medidas que devem ser observa-
das para a realização de eventos no município. A prefeitura 
levou em conta os índices de ocupação de leitos zerados e a 
estabilidade dos demais índices da Covid-19 na cidade. A Se-
cretaria de Saúde aponta que a queda dos índices é devida 
à vacinação e alerta que a população deve estar atenta ao 
prazo para receber a segunda dose do imunizante.
De acordo com os dados da secretaria, mais de 77 mil al-
deenses receberam a primeira dose (D1), representando qua-
se 73% da população até o momento. Outro dado impor-
tante é que 62% do público-alvo da imunização, que são as 
pessoas com mais de 12 anos, já completaram o ciclo vacinal, 
com as duas doses. 

Além disso, a Secretaria de Saúde, com a colaboração de 
diversos agentes da pasta, já aplicou mais de 6 mil doses de 
reforço. E a vacinação continua na cidade, sem repescagem. 
Todos os cidadãos acima de 12 anos, que ainda não compa-
receram aos pontos de vacinação, podem buscar pela pri-
meira dose do imunizante.

Para que os números permaneçam estáveis, a prefeitura res-
salta que os moradores devem buscar os pontos de vaci-
nação dentro do prazo para a segunda e terceira dose. Os 
cuidados de prevenção à disseminação do vírus, como o uso 
de máscara, álcool em gel e evitar aglomerações continuam 
mantidos. Confira abaixo as medidas estabelecidas pelo do-
cumento que mantém o bandeiramento amarelo no municí-
pio.

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-
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dexados no anexo I do Decreto n⁰ 
195. 
Dentre as medidas listadas, é ne-
cessário informar em local visível o 
número máximo de pessoas permi-
tidas nas dependências do evento e 
a venda de ingressos deverá ocor-
rer, preferencialmente, por meios 
virtuais/eletrônicos, ou por meio de 
pontos de vendas físicos seguindo 
os protocolos sanitários dos esta-
belecimentos.

Os responsáveis pelos eventos de-
vem aferir a temperatura e higie-
nizar as mãos, com álcool 70% de 
todos que entrarem no local do 
evento, inclusive funcionários e im-
pedindo a entrada de pessoas que 
apresentarem temperatura corporal 
acima de 37,8 ºC.

Também deve ser impedida a entra-
da de pessoas sem máscara ou que 
não estejam utilizando a máscara de 
forma adequada. Os participantes 
do evento devem ser informados 
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 
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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.

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.
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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 
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 prévio 
de horário para as atividades, além 
de disponibilidade de profissionais 
para higienização dos equipamen-

tos após a utilização. Os frequenta-
dores dos espaços precisarão pas-
sar por aferição de temperatura, 
sendo proibida a entrada de quais-
quer pessoas com temperatura aci-
ma de 37,5ºC. Os estabelecimentos 
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. 

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.
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 PROJETO PLANEJA SUBSTITUIR 
ÁRVORES EXÓTICAS DE PRAÇAS 

DO MUNICÍPIO POR ESPÉCIES 
NATIVAS 

Uma parceria entre as secretarias de Ser-
viços Públicos e Meio Ambiente está ma-
peando as praças do município atualmen-
te arborizadas por espécies exóticas. O 
objetivo é que, gradativamente, as árvo-
res que não compõem a flora regional se-
jam substituídas por plantas nativas que 
atendam às questões urbanísticas e am-
bientais. A Praça Evanildo Luiz dos San-
tos, conhecida como Praça Verde, será o 
primeiro espaço público beneficiado pela 
iniciativa. Ela fica localizada entre a região 
central da cidade e o bairro Porto da Al-

deia. O trabalho de reestruturação dos es-
paços será executado pela Secretaria de 
Serviços Públicos. Raimundo Teixeira, res-
ponsável pela pasta, falou sobre o plane-
jamento para a primeira praça escolhida. 
“O nosso projeto para a Praça Verde está 
lindo, vamos revitalizar todo o local. A es-
trutura da praça será reposicionada com 
a criação de um pórtico de entrada, mu-
dança dos bancos e jardinagem. O espaço 
também ganhará nova iluminação, um tra-
balho que vem sendo executado em vá-
rias localidades como recomendação do 
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prefeito Fábio do Pastel”, contou.

A Secretaria de Meio Ambiente indicará as 
espécies mais adequadas para cada praça, 
levando em consideração o espaço dispo-
nível, necessidade de sombra, presença de 
redes de energia elétrica e tubulações. 
A Secretária de Meio Ambiente, Raquel 
Trevizam, explicou como será o processo. 
“Na Praça Verde, por exemplo, temos nove 
exemplares de ficus. É uma espécie exótica 
com raízes agressivas que já alcançaram 
as calçadas e as tubulações do local. Além 
disso, a maneira como seis delas estão dis-
postas na praça dificulta o melhor apro-
veitamento do espaço. Os galhos crescem 
e, inevitavelmente, alcançam a fiação. Elas 
serão substituídas por ipês-rosa”, contou. 

Com beleza cenográfica e características 
que atendem às necessidades da fauna re-
gional, os ipês-rosa agregam beleza e dão 
vida às paisagens das áreas urbanas. São 
conhecidos por atrair pássaros de diversas 
espécies e uma ótima opção para áreas ur-
banas por apresentarem crescimento mo-
derado e raízes profundas, capazes de ex-

trair água mesmo em tempo seco. 

O morador Gerônimo Nunes, de 62 anos, 
contou que reside há quase dois anos em 
frente a Praça Verde, local que frequen-
ta periodicamente, e elogiou a iniciativa. 
“Essa praça é abençoada por Deus. Está 
sempre limpa, mas a troca da vegetação 
melhoraria muito. Venho sempre aqui ver 
o movimento da rua, observar os pássa-
ros nas árvores. A praça já é bem cuidada, 
mas benfeitorias são sempre bem-vindas”, 
pontuou. 

É importante ressaltar que nenhuma árvo-
re pode ser removida sem autorização am-
biental, inclusive as exóticas. É necessário 
que qualquer intervenção na flora esteja 
de acordo com a Legislação Ambiental. 
A população pode buscar informações na 
sede da Secretaria de Meio Ambiente, lo-
calizada na Rua 7, lote 12, quadra 8, lotea-
mento Jardins de São Pedro – Nova São 
Pedro, de 8h30 às 17h.
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 BARRACAS DE PRAIA, SERVIÇOS 
DE ESCOLINHA E TURISMO 

NÁUTICO PASSAM POR 
RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO

A Prefeitura de Cabo Frio vai começar 
o recadastramento obrigatório de to-
das as pessoas físicas e jurídicas que 
possuem autorização municipal para 
trabalhar com barracas, serviços de 
escolinha e turismo náutico nas praias 
do município. O Edital SEMOSP/ADLIF 
Nº 13/2021 foi publicado na Edição Nº 
322, do Diário Oficial Eletrônico. Para 
acessar, clique no link: http://rj.portal-
datransparencia.com.br/prefeitura/ca-
bofrio/?pagina=abreDocumento&ar-
quivo=3FEE0658814A.  

O recadastramento será realizado pela 
Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos, via Secretaria Adjunta de 
Licenciamento e Fiscalização, seguindo 
a agenda por atividade e localização. 
Os interessados podem se recadastrar 
via formulário eletrônico ou presencial-
mente. No site da Prefeitura  - https://
cabofrio.rj.gov.br/atividademovelnas-
praias/ - estão disponíveis os formulá-
rios para pessoas física e jurídica.  

O atendimento presencial vai aconte-
cer na sede da Secretaria, na Rua Flo-
risbela Rosa da Penha, nº 292, Braga, 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 
17h.  Em Tamoios, o recadastramento 
pode ser realizado na Avenida Inde-
pendência, 5588, Unamar, Shopping 
Unapark, Bloco B, Sala 03, também de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. 

De acordo com a secretária municipal 
de Obras e Serviços Públicos, Tita Cal-
vet, o objetivo do recadastramento é 
fazer um levantamento e ordenar to-
das as atividades realizadas nas praias 
do município. 

“Todas as atividades econômicas rea-
lizadas nas praias passaram por reca-

dastramento e agora é a vez das bar-
racas, escolinhas e do turismo náutico. 
Após esse processo, teremos condi-
ções de gerar novas licenças, pois sa-
beremos qual o saldo quantitativo de 
autorizações disponíveis, para iniciar a 
fase de cadastramento de novos inte-
ressados”, explica Tita Calvet. 

A secretária adjunta de Licenciamen-
to e Fiscalização, Anne Kellen Apicelo, 
destaca que aqueles que não participa-
rem ficarão sem a autorização de uso 
do solo renovada. Os autorizatários das 
atividades econômicas cadastradas te-
rão responsabilidades na conservação 
e manutenção da área patrimônio am-
biental que utilizam. 

“Além dos deveres, a partir do recadas-
tramento, o poder público poderá bus-
car capacitação para cada um dos seg-
mentos, qualificando o atendimento ao 
turista e aos moradores do município”, 
explica Anne Kellen.

  

CABO FRIO
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 GUARDA CIVIL MUNICIPAL E 
DETRAN-RJ REALIZAM BLITZ 

EDUCATIVA NO BOULEVARD CANAL

A Guarda Civil Municipal e o Detran-RJ 
realizaram, na quinta-feira (11) a blitz 
educativa da “Operação Educação no 
Trânsito”, no centro de Cabo Frio. O 
objetivo foi orientar os condutores so-
bre a importância do respeito e cum-
primento das regras estabelecidas no 
Código de Trânsito Brasileiro e o uso 
obrigatório dos itens de segurança.  

A blitz ocorreu no cruzamento do Bou-
levard Canal com a Rua Jonas Garcia. 
Segundo o coordenador geral do De-
tran, Rodrigo Varejão, a ideia é trazer 
os serviços do governo do Estado para 
o interior. 

“Cabo Frio é uma importante cidade 
turística que recebe muitos visitantes 
no verão. Por essa razão é importante 
realizar iniciativas de conscientização 
com os condutores. Além disso, es-
tamos cumprindo a determinação do 
governador Cláudio Castro, que é levar 
os serviços do Estado para o interior”, 
explica Varejão. 

Aos condutores de carros, motos e de-
mais veículos abordados na blitz edu-
cativa, foram entregues panfletos com 
informações sobre segurança no trân-
sito. 

Segundo a secretária municipal de Di-
reitos Humanos e Segurança Pública, 
Aglaia Olegário, a ação é importante 
para a conscientização dos motoristas 
sobre a atenção ao trânsito. 

“Os agentes do Detran-RJ, com apoio 
da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, 
verificaram o uso do cinto de seguran-
ça, do capacete no caso dos motoci-
clistas, a utilização da cadeirinha para 
crianças, além do manuseio indevido 
do celular pelos motoristas. A cada in-
fração detectada, os condutores foram 
orientados sobre a importância do res-
peito às leis e a segurança no trânsito. 
Também foram entregues kits com in-
formações sobre os itens de seguran-
ça”, explica a secretária.
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POLÍTICA

O projeto Polo de Saúde e Qualidade 
de Vida de São Pedro da Aldeia foi 
apresentado no plenário da Câmara 
dos Deputados esta semana. Com 
o compromisso de reunir recursos 
para a implementação do polo na 
cidade, o prefeito Fábio do Pastel 
teve agenda cheia durante a visita 
a Brasília. Além de reuniões com 
autoridades federais, o município 
teve espaço no plenário da bancada 
estadual na Câmara dos Deputados. 
Representantes da Secretaria 
Municipal de Saúde também 
acompanharam a visita à capital, 
que retornaram ao município nesta 
sexta-feira (12).
O planejamento contempla a 
elaboração de um Polo de Saúde, 
Qualidade de Vida e Educação para 
Pessoa com Deficiência (PCD) e 
Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA). O polo será integrado com a 
participação de diversos setores da 
cidade e tem como objetivo atender 
a toda a Baixada Litorânea com os 
módulos Centro Especializado de 
Reabilitação, Oficina Ortopédica e 
Piscina adaptada.
A gestão municipal afirma que 
estuda a implantação do Programa 
de Atendimento Domiciliar aos 
Cronificados (PADC). O dispositivo 
da Atenção Domiciliar conta com o 
apoio de equipes multidisciplinares 
para atendimento, com um plano de 
cuidados voltados para pacientes 
com doenças crônicas com sequelas 

FÁBIO DO PASTEL RETORNA A 
BRASÍLIA COM PROJETO POLO DE 

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
ALDEENSE

transitórias ou permanentes, além 
de acompanhamento dos cidadãos 
acamados com sequelas pós-covid.
Para o prefeito, Fábio do Pastel, 
a obra é de grande importância 
para o município. “Sempre pontuo 
que o objetivo da nossa gestão é 
trazer qualidade de vida para os 
cidadãos aldeenses e para isso 
estamos avançando em ações 
de acessibilidade. A vontade de 
ajudar o próximo é o que me move 
todos os dias. Estamos trabalhando 
com afinco para trazer cada vez 
mais melhorias para São Pedro da 
Aldeia”, reforçou. 
Agenda em Brasília
Acompanhado pelo chefe de 
gabinete, Moisés Batista, pelo 
assessor especial Edmilson 
Bittencourt e pela equipe técnica 
do município, o prefeito Fábio do 
Pastel participou de uma série de 
reuniões, inclusive com a assessora 
especial da ministra Damares, 
Dra. Teresinha de Almeida Ramos 
Neves, na quarta-feira (10). O chefe 
do executivo aldeense destacou 
que o encontro foi produtivo. “A 
Dra. Teresinha nos recebeu muito 
bem e mostrou o passo a passo 
para avançarmos nas etapas de 
implementação desse projeto tão 
importante para a nossa cidade”, 
apontou Fábio.
O prefeito também esteve no 
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gabinete do senador Romário, 
conhecido por defender causas 
ligadas à acessibilidade e ao autismo. 
O senador comprometeu-se em 
apoiar a captação de recursos para 
implementação do primeiro módulo 
do novo Polo de Saúde.
A diretora-técnica do atual Centro 
de Reabilitação aldeense, Fernanda 
Suzarte, apresentou o projeto na 
bancada do Rio de Janeiro na 
Câmara dos Deputados em Brasília 
na terça-feira (9). Esta é a segunda 
vez que o estudo para o Polo de 
Saúde e Qualidade de Vida é tema 
de sessão na capital. 
O coordenador da Atenção 

Domiciliar, Junior Curcino, que 
tornou o Programa Melhor em 
Casa aldeense destaque nacional, 
também esteve presente nas 
reuniões sobre o projeto.
A equipe técnica também participou 
de encontros com o deputado 
federal, Gutenberg Reis e com a 
presidente da Comissão dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência da 
Câmara dos Deputados, a deputada 
Rejane Dias.
ASCOM/PMSPA
Texto: Aline Torres Guimarães
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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ESTAMOS VOLTANDO 
AO NORMAL

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Como todos já perceberam a 
Pandemia está perdendo for-
ça. Infelizmente muitas pessoas 
não conseguiram superar essa 
doença. Nessa retomada da vida 
normal, ficam os ensinamentos, 
como lavar bem as mãos, a higie-
ne em nosso local de trabalho e 
a valorização do profissional de 
saúde. 
Participei de um evento essa se-
mana e é muito gratificante ver 
pessoas reunidas, comemorando 
juntas. Isso é a vida voltando ao 
normal e nos mostrando que é 
possível superar.
Agora, é olha para o futuro e não 

COM A PALAVRA, O EDITOR cometer os mesmos erros que 
cometemos. Os governantes do 
nosso país têm que valorizar os 
nossos profissionais de saúde e 
valorizar as pesquisas científicas, 
pois senão fossem eles, perdería-
mos muito mais amigos, parentes 
e pessoas no mundo. 
 Eu tive a Covid-19, passei dias 
muito ruins, quase fiquei interna-
do, mas meu corpo reagiu e con-
segui superar. Até hoje, sinto que 
meu fôlego não voltou ao normal, 
mas quando vejo que estamos 
superando esse momento triste 
da nossa história, fico muito feliz 
e posso afirmar:

- ESTAMOS VOLTANDO AO NOR-
MAL.
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Parado diante ao mar, pêlo sujo, pensei 
em me aproximar e acariciá-lo, o mar 
não se incomodaria. Hesitei, e de longe 
o observava sem fazer barulho, ali na 
praia um cachorro meio doente, cansa-
do. Havia algo imperceptível. E o ar pa-
recia anunciar algum presságio. Resol-
vi me aproximar, passei a mão por sua 
cabeça, ele continuou estático, como 
um daqueles bibelôs de louça que um 
dia ganhamos em uma quermesse.
 
Parecia procurar num ponto distante 
um rosto conhecido. Certamente de-
veria pertencer a um pescador, quem 
sabe até seria o único amigo. E de re-
pente o cachorro deitou - se na areia e 
uivou, um lamento profundo, fiquei ao 
lado solidário.  
As horas passavam como um barco 
partindo sem destino sem rumo. O 
comportamento do cachorro me intri-
gava, ao mesmo tempo sentia inveja 
de tamanha lealdade. Era bem tarde 
quando o batizei de Adalberto, nome 
humano para um cachorro quieto, a 
situação permanecia inalterada. Adal-
berto continuava petrificado, os pêlos 
bailavam na brisa. 

Aos poucos o cansaço venceu-me e 
adormeci. Pela manhã os barcos retor-
navam. Adalberto parado como se pro-
curasse por alguém, parecia perguntar 
por alguém aos pescadores que des-
carregavam os barcos. Um a um pas-
savam por Adalberto compreendiam 
a sua dor, depois que todos passaram, 
Adalberto levantou - se e saiu devagar 
com os pelos molhados pela maresia 
ou seriam lágrimas. 

O Texto foi escrito em julho de 1976, 
sob a luz do lampião na praia de Itai-
puaçu. O desenho é de um amigo 
(Chuchu - Paulo Roberto) que deu o 
nome ao cachorro. 

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.

Adalberto ou Volver 
aos Dezessete 

COLUNISTA
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COLUNISTA

LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves

Ingrediente:
2 fatias de pão de forma
2 Ovos
1 fatia de tomate 
1 fatia de cebola
2 fatias de queijo prato
2 fatias de presunto
1 folha de alface 
Azeite ou manteiga (fica de sua esco-
lha)
Sal, orégano e pimenta do reino a gos-
to.

Modo de preparo:
1. Em uma frigideira pré aquecida 
ponha um fio de azeite e espalhe por 
toda a frigideira. Em seguida coloque 
as fatias de pão de forma e as deixe 
tosta um pouco dos dois lados. Reser-
ve.
2. Agora vamos fazer a omelete.  
Para começar adicione dois ovos em 
uma vasilha. Tempere com sal, orégano 
e pimenta do reino a gosto. Feito isso 
misture tudo muito bem.
3.  Adicione os ovos que já tempe-
ramos, na frigideira pré aquecida com 
azeite. Mergulhe as fatias de pão de 
forma que já reservamos nos ovos e 
vire para o outro lado e deixe fritar por 
aproximadamente 2 minutos.
4.  Feito isso vire para o outro lado 
e para rechear adicione 1 fatia de quei-
jo prato, 1fatia de presunto, 1 rodela de 

SANDUÍCHE DE 
FRIGIDEIRA

Olá pessoal, tudo bem!
Como vocês estão essa semana? 
Eu sou Laura, confeiteira na Doceria 
Luna Gostosuras.  
E essa semana eu quero ensinar a você 
um lanche incrementado e super fácil 
de fazer. 
Hummm, é de dar água na boca.
Esse lanche tem várias sugestões de 
onde pode ser servido, ele vai bem 
tanto no café da manhã, como no café 
da tarde ou até mesmo ser o lanche 
dos pequeninos na escola. 
Prontos, para conhecer essa delicia? 
Então vem comigo!
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tomate 1 rodela de cebola, 1 folha de al-
face, e repete, mais 1 fatia de presunto 
e 1 de queijo prato.
5. Dobre o pão no meio para fechar 
o sanduíche. Deixe o na frigideira por 
mas 1 minuto de cada lado e está pron-
to o nosso sanduíche, fácil e incrivel-
mente delicioso.

Viu só?!! É muito fácil de fazer e muito 
saboroso esse sanduiche. 
Agora você pode se deliciar também. 
Espero que goste. 
Ah, e não esqueça de visitar nossa pá-
gina no Instagram @luna.gostosuras, 
espero sua visita lá tá bom. 
Até mais.
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LITERATURA
CIDADE

A presidente da ABLAP, Academia 
Brasileira de Letras e Artes Pela Paz, 
Dalva Frahlich, anunciou os vencedo-
res do Concurso Literário Cairo Trinda-
de e o escritor de São Pedro da Aldeia, 
Renato Fulgoni, recebeu a medalha de 
ouro. O poema “UMA ROSA SEM ESPI-
NHOS” ficou entre os trinta e seis poe-
mas selecionados e ficou com a meda-
lha de ouro.

“É com muita felicidade que recebi a 
notícia da ilustre Presidente da ABLAP, 
Dalva Frahlich, que minha poesia rece-
beu medalha de ouro no Concurso Li-
terário Cairo Trindade, organizado pela 
Academia Brasileira de Letras e Artes 
Pela Paz. Agradeço profundamente a 
toda comissão julgadora e a ABLAP”, 
disse Renato Fulgoni.

Escritor Renato Fulgoni recebe 
medalha de ouro no Concurso 

Literário da ABLAP
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UMA ROSA SEM ESPINHOS 

Uma rosa sem espinhos
Você está vendo aquela rosa?

Ela chora por você
Seus espinhos foram arrancados

Para satisfazer uma pessoa
Olha aquela rosa no jardim

Ela brilha de felicidade
Mesmo com espinho
Ela pode te fazer feliz
Não devemos mudar
Nem mudar ninguém
Podemos ser felizes

Com espinhos
É saber manusear
É só saber chegar

E a rosa continua linda
Esperando pelo seu sorriso.

Renato Fulgoni
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Como deixar seu Home 
Theater mais confortável

Nada como dar um tempo na correria 
da rotina e assistir a um bom filme ou 
à sua série preferida, não é? Embora a 
TV seja protagonista, esses momen-
tos pedem ambientes acolhedores pra 
tornar a experiência ainda melhor – e, 
para isso, é essencial dedicar um tem-
po a pensar nos móveis e itens de de-
coração do seu home. Listamos aqui 
cinco dicas que podem ajudar você na 
construção desse espaço. Confira:

LUZ É TUDO

Pra dar aquele ar relax de cinema em 
casa, invista em pontos de luz posicio-
nados estrategicamente no painel ou 
em pequenas luminárias distribuídas 
nos cantos da sala.

MENOS É MAIS

Quanto mais clean, mais bonito e fun-
cional o espaço. Escolher alguns livros 
e objetos para ficarem expostos em 
nichos ajuda a dar identidade e deixar 
tudo com a sua cara. Mas apostar em 
gavetões pra guardar a maior parte 

DECORAÇÃO

das coisas mantém a organização e dá 
destaque para a TV. 

UM POUQUINHO DE VERDE SEMPRE 
VAI BEM

Plantas posicionadas em nichos e ban-
cadas – ou até mesmo no chão, em lu-
gares estratégicos – trazem um ar con-
temporâneo para o ambiente e criam 
conexão com a natureza, ajudando a 
construir a atmosfera ideal para rela-
xar.

ESCOLHA UM ESTILO

Industrial? Refinado? Retrô? Defina 
um estilo para guiar toda a estética do 
espaço e escolha o revestimento que 
mais combina com ele. Pode ser ama-
deirado, brilho, colorido, P&B…

POSICIONE

Painel e TV de frente para o sofá pro-
porcionam mais conforto na hora de 
assistir alguma coisa!
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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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Prefeitura inicia obras de 
pavimentação e drenagem no 

bairro Rua do Fogo
A paisagem e a infraestrutura de onze 
ruas de terra começaram a ser trans-
formadas no bairro Rua do Fogo. A 
Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu 
início, nesta sexta-feira (12), às obras 
de drenagem e pavimentação da lo-
calidade, atendendo a uma antiga rei-
vindicação da população. A abertu-
ra do plano de recuperação das vias 
públicas aldeenses foi acompanhada 
com entusiasmo por moradores, pelo 
prefeito Fábio do Pastel e parte da 
equipe gestora do município, além do 
vereador Márcio Soares. 
A intervenção é fruto de um convênio 
da atual gestão com o Departamen-
to de Estrada de Rodagens (DER). O 
órgão estadual irá ceder insumos e 
materiais para a obra, que será exe-
cutada pelo município. Neste primeiro 
momento, as equipes realizaram uma 

vistoria técnica do local, com o mapea-
mento dos pontos em que o manilha-
mento será necessário. Após, as má-
quinas farão a preparação do solo. 
O chefe do executivo aldeense come-
morou a conquista, resultado de inú-
meras tratativas junto ao governo do 
estado. “Iniciamos, hoje, o plano de 
pavimentação do município, que é o 
grande objetivo da nossa gestão. Ando 
pelas ruas e vejo água e lama. Isso 
sempre me preocupou. Começamos 
um grande trabalho na Rua do Fogo, 
que irá se estender para outros bairros 
aldeenses. Saneamento e pavimenta-
ção é a nossa prioridade”, pontuou o 
prefeito Fábio do Pastel. 
A ação terá o apoio da Concessionária 
de Serviços Públicos de Água e Esgo-
to - Prolagos. A empresa realizará um 
levantamento técnico das ruas. A pre-

CIDADE
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visão é que uma rede separativa de 
esgoto seja incluída em pontos estra-
tégicos das vias antes do processo de 
asfaltamento. “Em primeiro lugar ire-
mos realizar a topografia da área em 
trabalho em conjunto com a Prolagos. 
Após, será analisada a questão do es-
goto com a colocação de meio fio e o 
processo de asfaltamento”, explicou o 
secretário de Urbanismo e Habitação, 
Fernando Frauches. 

Pavimentação é comemorada

A obra terá extensão de um quilôme-
tro e 500 metros. As vias beneficiadas 
são as ruas Prefeito Arruda Câmara, 
José Júlio, Pedro Pinheiro, Otacílio 
Correa, Adenair Nogueira, Eucaliptos, 
Projetada A, Projetada B, Projetada 
C, Projetada D, além da Travessa José 
Júlio. A escolha dos locais teve como 
critério a contenção do deslocamento 
de terra para a RJ-124, a Estrada da 
Cruz, em dias de chuva. 
Morador há 30 anos do local, Valde-
cir Araújo, comentou o impacto po-

sitivo da intervenção. “As máquinas 
passam aqui e deixam tudo um brinco, 
mas vem a chuva e as ruas ficam ruins. 
Em certas situações, preciso até usar 
a enxada para acertar a rua e sair de 
casa. Com o asfalto, vai melhorar muito 
a nossa vida. Isso vai acabar”, desaba-
fou. 

Antônio visitava a cidade constante-
mente e há três meses escolheu o mu-
nicípio como morada definitiva. Ele 
recebeu a notícia do asfalto com feli-
cidade. “Vai melhorar a nossa vida em 
100%. Vai favorecer demais a popula-
ção e valorizar o bairro, que é grande e 
com muitos moradores”, disse. 

O vereador Márcio Soares ressaltou a 
escolha do local para início das inter-
venções. “Rua do Fogo é um bairro 
populoso. Temos que priorizar esses 
locais mais afastados da área central e 
buscar mais ações para o interior e de-
mais localidades”, ressaltou.
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IGUABA GRANDE 
DIVULGA CALENDÁRIO 

NATALINO COM ATIVIDADE 
PARA TODA FAMÍLIA

A praça Edyla Pinheiro, no Centro de 
Iguaba Grande, será palco da abertu-
ra do natal com a chegada do Papai 
Noel no dia 03 de dezembro, a par-
tir das 18h . O evento está dentro do 
calendário de programação de natal 
divulgado pela Prefeitura, através da 
secretaria de Turismo, Esporte e La-
zer, nesta sexta-feira (12).

Durante a abertura do Natal, será rea-
lizada a edição noturna da Feirinha 
Criatividades da Terra. Já no primeiro 
final de semana a programação inicia 
na sexta-feira (03), às 18h. No sábado 
(04), a feirinha começa às 09h e con-
tará com atrações durante todo o dia 
e no domingo (05), contínua a partir 
das 18h com apresentações teatrais e 
músicas ao vivo. 

A Casa de Cultura, durante o mês, se 
tornará a Casa do Papai Noel, onde 
crianças e adultos poderão visitar o 
bom velhinho durante os finais de se-
mana, das 19h às 23h.

“Estamos pensando em um final de 
ano diferente dos já vividos em Iguaba 
Grande. Temos que comemorar o 
avanço da vacina, já somos quase 99% 
dos moradores de Iguaba imunizados. 
É muito gratificante estar realizando 
o Natal em nossa cidade, levando o 
espírito de esperança a centenas de 
famílias e amigos, após um período 

REGIÃO

tão difícil, que tem sido a pandemia. “ 
Disse a secretária de Turismo, Esposte 
e Lazer, Carla Valle.

Confira a programação:

03/12 – Abertura do Natal com coral e 
Papai Noel
Praça Edyla Pinheiro, 18h às 23h
Programação Musical, 20h – Maurício 
Mendes

 04/12 – Feira Criatividades da Terra – 
8h às 20h
20h – apresentação de coral Cantai 
Sua Luz Chegou
Papai Noel Casa de Cultura – 19h às 23h
Programação Musical, 20h – Alan Quin-
tanilha

 05/12 – Papai Noel na casa de cultura 
19 às 22h
Edição noturna Criatividades da Terra 
– 18h às 23h
Papai Noel na Casa de Cultura – 19h às 
22h
Programação Musical, 20h – Vitor Bri-
cio

 10/12  – Teatro O pequeno Príncipe – 
19h
Edição noturna Criatividades da Terra 
– 18h às 23h
Papai Noel na Casa de Cultura – 19h às 
22h
Programação Musical, 20h – Davi Qua-
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resma

 11/12 –  Teatro Brincar de sonhar – Pro-
jeto Monike Azevedo   – 18h
Edição noturna Criatividades da Terra 
– 18h às 23h
Papai Noel na Casa de Cultura – 19h às 
22h
Programação Musical, 20h – Zack Da-
masceno

 12/12 – Edição noturna Criatividades 
da Terra – 18h às 23h
Papai Noel na Casa de Cultura – 19h às 
22h
Programação Musical, 20h – Paulinha 
Azevedo

17/12  – Teatro Fábrica de Brinquedos 
– 19h
Edição noturna Criatividades da Terra 
– 18h às 23h
Papai Noel na Casa de Cultura – 19h às 
22h
Programação Musical, 20h – Di Marinho

 18/12 – Teatro Musical Os Saltimban-
cos – 19h
Edição noturna Criatividades da Terra 
– 18h às 23h
Papai Noel na Casa de Cultura – 19h às 
22h
Programação Musical, 20h – Estevão

 19/12 – Teatro a Turma da saúde
Edição noturna Criatividades da Terra 
– 18h às 23h
Papai Noel na Casa de Cultura – 19h às 
22h
Programação Musical, 20h – Gean Car-
los & Rosângela Medeiros
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Feriadão
 intensifica número 
de reservas na rede 

hoteleira de São Pedro da 
Aldeia

A rede hoteleira de São Pedro 
da Aldeia registra alta na ocu-
pação no feriado prolongado 
da Proclamação da República, 
comemorado nesta segunda-
-feira (15). Segundo dados da 
Secretaria Adjunta de Turismo, 
os meios de hospedagens regis-
tram 92% de reservas permitidas 
pelo Decreto nº 195. A determi-
nação do município é que os es-
tabelecimentos disponibilizem 
80% da capacidade estrutural 
em prevenção à Covid-19. A boa 
movimentação nos empreendi-
mentos durante os recessos evi-
dencia a retomada do setor, que 
é uma das principais vocações 
econômicas e naturais da cida-
de.
Para manter o ordenamento du-
rante o recesso, a Secretaria de 
Segurança e Ordem Pública in-
tensificará a fiscalização nas vias 
municipais, com aumento do 
efetivo e de agentes circulan-
do pelas ruas da cidade. A pas-
ta também solicitou reforço no 
policiamento ao 25º Batalhão de 
Polícia Militar. Uma reunião de 
alinhamento foi realizada, nesta 
semana, com autoridades das 
forças de segurança. A iniciativa 
também visa ao monitoramento 
de áreas em que há concentra-

ção de bares e estabelecimen-
tos noturnos, que retomaram as 
apresentações de shows e músi-
ca ao vivo. 

Estacionamentos legalizados de 
ônibus de turismo já foram orien-
tados pelo município para que 
criem recuos dentro de seus pá-
tios que devem ser utilizados pe-
los veículos para o embarque e 
desembarque dos passageiros. A 
medida evitará que pessoas tran-
sitem às margens da rodovia.

Ônibus de turismo

Os estacionamentos privados 
voltados ao setor turístico e os 
responsáveis pelos ônibus de tu-
rismo e de fretamento devem fi-
car atentos às regulamentações 
das atividades em São Pedro da 
Aldeia. As regras instituídas pelo 
Decreto Municipal n° 035 seguem 
em vigor. A Secretaria Adjunta de 
Turismo reforça a necessidade da 
Autorização para a Permanência 
do Veículo para a entrada, per-
manência e estadia dos coletivos 
na cidade. 
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Os estacionamentos só poderão 
atuar com a devida licença para 
a atividade em dia. Já os ônibus 
de turismo precisam apresentar a 
Autorização para a Permanência 
do Veículo, previamente emitida 
pela Secretaria Adjunta de Turis-
mo. 

A secretaria reforça que a Auto-
rização para a Permanência de 
Veículo deverá ser fixada no para-
-brisa frontal do veículo, em local 
que permita a identificação ex-
terna. Caso o ônibus de turismo 
ou de fretamento não apresen-
te a autorização em local visível, 
como determinado pelo Decreto, 
os responsáveis ficam sujeitos a 

penalidades. 

A permanência dos coletivos 
no município sem a autoriza-
ção é considerada infração gra-
ve, passível de multa nos valo-
res de 1.002,50 a dois mil reais. 
O estabelecimento que receber 
os transportes nestas condições 
está sujeito à mesma penalidade. 
Em caso de reincidência,  torna-
-se uma infração gravíssima, pas-
sível de multa de 2 mil a 7.500 mil 
reais.
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BRASIL JÁ DESENVOLVE TÉCNICAS 
PARA REDUZIR EMISSÃO DE 

METANO NA PECUÁRIA

O Brasil já vem trabalhando com estraté-
gias para reduzir a emissão de metano na 
pecuária do país. O tema foi abordado em 
coletiva de imprensa realizada nesta se-
gunda-feira (8) com o secretário de Inova-
ção, Desenvolvimento Sustentável e Irriga-
ção do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Fernando Camargo, e o 
presidente da Embrapa, Celso Moretti. Na 

última semana, o Brasil foi uma das nações 
que aderiram ao compromisso global para 
redução das emissões de metano durante 
a COP 26, em Glasgow. 

Entre as estratégias que já são utilizadas 
para reduzir a emissão de metano na pe-
cuária brasileira estão o melhoramento 
genético de pastagens para desenvolver 
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alimentos mais digestíveis para os animais 
e o melhoramento genético dos animais, 
que permite o abate precoce. Também 
está em estudo a utilização de aditivos 
que podem ser agregados na alimentação 
animal, com substâncias como taninos e 
óleos essenciais. 

“Nos últimos 10 anos, o Brasil reduziu 
de 48 para 36 meses o tempo de abate. 
Quando o animal fica menos tempo no 
campo, ele vai produzir menos metano”, 
explicou o presidente da Embrapa. Além 
da redução da emissão, o Brasil já trabalha 
na compensação de emissões, como  os 
sistemas Integrados de Lavoura-Pecuária 
e Floresta (ILPF) que hoje ocupa 17 mi-
lhões de hectares.  

Para o secretário Camargo, o acordo vem 
em boa hora e é importante que o Brasil 
não esteja fora dessa iniciativa. “O Brasil é 
parte da solução, e temos que estar enga-
jados em todas essas iniciativas para que 
que consigamos manter 1,5ºC de cresci-
mento de temperatura em relação aos ní-
veis pré industriais, por isso que assinamos 
esse importante pacto”, disse, lembrando 
que técnicas como a terminação intensiva 
e manejo de dejetos de animais já estão 
contempladas no  Plano Setorial de Adap-
tação e Baixa Emissão de Carbono na 
Agropecuária, chamado de ABC+. 

Entre as metas do ABC+ até 2030 estão 
a adoção de tecnologias sustentáveis em 
mais de 72 milhões de hectares de áreas 
degradadas e a mitigação de 1,1 bilhão de 
toneladas de CO² equivalente, superando 
o recorde alcançado pela fase anterior do 
plano ABC.

Camargo esclareceu que o acordo assina-
do em Glasgow prevê uma meta global de 
30% de redução de emissões de metano 
até 2030, e cada país irá avaliar, de acor-
do com suas possibilidades, as ambições 
que serão possíveis de alcançar. Além da 

emissão da pecuária, outras áreas como 
os lixões urbanos e a extração de petróleo 
também devem ser avaliadas. 

Para Moretti, o Brasil mostrou na COP26 
vem fazendo o seu dever de casa na pro-
dução agropecuária. “O Brasil mostrou 
dados, informações e mapas demonstran-
do claramente que a nossa agricultura há 
mais de três décadas é sustentável, vem 
percorrendo um caminho de descarbo-
nização e a tecnologia está no centro de 
toda essa evolução”, disse o presidente da 
Embrapa.  

Acesso às tecnologias

Na conversa com a imprensa, os represen-
tantes do Mapa e da Embrapa também 
falaram sobre as formas de incentivo e 
acesso dos produtores brasileiros a essas 
tecnologias modernas e sustentáveis. Ca-
margo disse que o grande desafio é fazer 
com que todos os produtores rurais bra-
sileiros, inclusive os pequenos, tenham 
acesso a essas novidades. “Para isso, pre-
cisamos do apoio da iniciativa privada, do 
terceiro setor, de várias entidades que le-
vam a tecnologia ao campo”. 

Ele também lembrou que o Plano Safra já 
elevou neste ano os recursos disponíveis 
para financiar tecnologias sustentáveis, 
especialmente dentro do Plano ABC. 

“Tenho certeza de que o Plano Safra do 
ano que vem será absolutamente verde 
Vai ter muito recurso para boas práticas 
agropecuárias e vamos nos organizar para 
fazer com que esse recurso não falte lá na 
ponta”, lembrando que também poderá 
haver recursos internacionais para imple-
mentação de pesquisas nesta área.
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A PRAIA DO FORTE
 Conheça essa cidade Maravi-
lhosa.  
É jóia rara ou mais bela do 
Brasil.
Enovada em meios a tantos 
rios, águas frias que deram 
seu nome. 
Diante dessa crise de que de-
ram seu nome 
Diante dessa crise de quem 
ama, deserto não irá se impor-
tar com isso pois quem não 
queria se distrair 
É morar nessa beleza encanta-
dora. 
Uma das belas praias de nosso 
país no centro da cidade de 
Cabo frio, 
A praia  do forte é feita de so-
nhos com sua  clareza e gente 
bonita se vier para passear 
não, voltaria, 
Pois o encanto é de todo Bra-
sil .

Aline Santos, Escritora, Pe-
dagoga, Palestrante cultural e 
membro da Academia de letras 
e artes de Cabo frio, Autora de 
livros como O transtorno do défi-
cit de atenção com hiperativida-
de, O leão e sua família.Voluntária 
Unicef, Atriz, Modelo. Participa-
ções em várias antologias Regio-
nais,locais, Internacional, Nacio-
nais, além de Premiações. Tem 34 
anos Natural de Salvador Bahia. 
Colunista na Revista online aldeia 
Magazine.
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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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ENTREVISTA
CIDADE

Jaqueline Brum, 
presidente da ALACAF,

 é a entrevistada de 
Renato Fulgoni
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No sábado 13 de novembro, foi 
comemorado o aniversário de 
406 anos de Cabo Frio e, junto 
com essa data especial, foi come-
morado o aniversário de quatro 
anos da nossa honrosa Academia 
de Letras e Artes de Cabo Frio – 
ALACAF. No evento foi realizado 
a posse dos novos neoacadêmi-
cos e o Lançamento da II Anto-
logia Poética ALACAF Celebra 
Cabo Frio. 

ALACAF COMEMORA 4º 
ANIVERSÁRIO
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Após a pandemia, que sabemos que ainda não aca-
bou, é o primeiro evento presencial da ALACAF. 
Como você descreve esse momento?

Saudações literárias! Inicialmente eu gostaria de agradecer à 
revista pela oportunidade e parabenizar a toda equipe pelo tra-
balho de excelência. Falar de Cultura é sempre um prazer e falar 
da ALACAF é uma alegria imensurável. O aniversário de quatro 
anos de fundação da Academia de Letras e Artes de Cabo Frio 
foi um momento inesquecível e muito especial! O avanço da 
vacinação e graças a Deus, a redução dos números de casos de 
infectados, nos permitiu a realização de um encontro mágico 
e encantador!  Graças a Deus estamos vivos e repletos de gra-
tidão, resolvemos celebrar! Celebrar a vida, celebrar Cabo Frio 
pelos seus 406 anos e celebrar o aniversário de fundação da 
ALACAF. 
Estamos vencendo essa pandemia que nos trouxe medos, in-
certezas, perdas e mudanças e mais do que nunca a Arte foi tão 
necessária.  A Arte é alimento que fortalece a alma, o coração, 
o nosso intelecto e nos inspira a continuar.

Confira a entrevista de Jaqueline Brum com o 
jornalista Renato Fulgoni:

Após a pandemia, que sabemos que ainda não aca-
bou, é o primeiro evento presencial da ALACAF. 
Como você descreve esse momento?

A posse dos neoacadêmicos é sempre muito emocionante, eu 
mesmo já passei por essa emoção. O que esses novos acadêmi-
cos podem esperar da ALACAF para 2022?
Todos os neoacadêmicos estavam ansiosos pelo momento da 
posse que realmente é um momento incrível, ímpar na vida de 
um artista.  Fazer parte de um coletivo é fortalecedor.  Encon-
trar admiração e apoio em seus pares é muito significativo e 
essencial, principalmente para o artista independente.  A ALA-
CAF recebeu dezenove novos acadêmicos que chegam para 
somar e enriquecer ainda mais a nossa Instituição que é uma 
Academia honrada e sólida e esse número expressivo de novos 
artistas super talentosos, só nos mostra que estamos no cami-
nho certo e realizando um trabalho sério em prol da Cultura 
e do artista.  Todos os confrades e confreiras podem esperar 
muitos projetos culturais, sociais, ambientais e oportunidades 
de parecerias com outros projetos e coletivos. 
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É importante ressaltar o trabalho social da ALACAF.  Nós tra-
balhamos pela popularização da Cultura e por isso realizamos 
projetos em ONGs, praças, parques e escolas públicas, realiza-
mos doações de livros, kits escolares e parcerias com projetos 
sérios e necessários como o Moça Bonita que dá assistência 
à pacientes oncológicos, dentre outros.  Estamos na luta para 
propagarmos o legado do nosso patrono Teixeira e Sousa, ca-
bo-friense e primeiro romancista brasileiro.

Os Lançamentos das Antologias Poéticas da ALA-
CAF são sempre muito aguardados por todos, pois é 
a união de textos muito bem elaborados pelos aca-
dêmicos. O que os leitores vão poder ver na II Anto-
logia Poética ALACAF Celebra Cabo Frio?

ALACAF celebra Cabo II é um tributo a essa cidade histórica 
e através das imagens e dos poemas, os leitores poderão se 
deleitar com textos abrangentes que abordam poeticamente 
Cabo Frio sobre inúmeros olhares focando nas nossas riquezas, 
no nosso patrimônio histórico-cultural e ambiental.  O livro está 
incrível! Vale a pena conferir e prestigiar os poetas da nossa 
região.
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Agora, falando um pouco da escritora Jaqueline 
Brum. Após o sucesso dos livros infantis “O Reino 
das Palavras” e “Aventuras na Laguna” teremos o 
lançamento do livro “ECOPOESIA”. Onde você bus-
cou inspiração para escrever o seu novo lançamen-
to?
ECOPOESIA será o meu sexto livro solo e é na verdade um 
grande projeto, uma declaração de amor à Terra e um alerta 
a favor do cuidado e da preservação com o nosso planeta.  Eu 
sou bióloga por formação   por amor e vocação.  Ecologia para 
mim é missão e Literatura é paixão! Consegui reunir as minhas 
verdades em um livro necessário, já que é urgente propagar-
mos a cultura do cuidado e da preservação, e a Poesia foi um 
dos caminhos que encontrei para sensibilizar às pessoas para 
às causas ambientais. 
A inspiração é o próprio planeta, a nossa Mãe-Terra que tudo 
nos oferece amorosamente.
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Você teve a ideia fantástica de plantar uma árvore a 
cada livro “ECOPOESIA” vendido. Como você vê a 
força que a literatura tem em mobilizar as pessoas?

A CADA LIVRO ECOPOESIA ADQUIRIDO, UMA ÁRVORE SERÁ 
PLANTADA.  Essa é a minha missão de amor: propagar a cultura 
da preservação e do cuidado através de AÇÕES CONCRETAS.  
No caso, o plantio de árvores nativas para cada livro vendido, o 
que é na verdade mais um apelo pela valorização da vida. PRE-
CISAMOS CUIDAR! PRECISAMOS PRESERVAR! Eu conto com 
TODOS nessa grande missão de semear vidas. 
Vamos plantar árvores e sonhos! 
Ei leitor, posso contar com você?
A Literatura é a arte guardiã da Língua Portuguesa, da história, 
da memória, da cultura e das raízes de um povo.

52

Aldeia 
                      Magazine



ENTREVISTA

53

Aldeia 
                      Magazine



os ciclídeos são peixes ornamentais 
de cores vibrantes, com características 
muito territorialistas e agressivas. São 
peixes que se movimentam bastante 
em seu aquário, justamente porque 
tentam demarcar eu território obsti-
nadamente. Este é o caso do Terror 
Green que possui expectativa de vida 
de 5 anos.  

Ele é um peixe territorialista e bastante 
temperamental. Costuma viver em ha-
réns e o ideal é manter 1 macho com 3 
a 6 fêmeas  da espécie para auxiliar na 
boa convivência. É ideal também que 
os novos peixes sejam colocados no 
aquário simultaneamente, em grupo, 
para evitar que sejam agredidos por 
outros ciclídeos que já dominam o am-
biente. É muito importante que você 
escolha para convivência no mesmo 
habitat peixes ornamentais compatí-
veis para não transformar seu aquá-
rio em um ambiente de muito assédio, 
perseguições e brigas contantes. Isso 
estressa os animais, deixando-os mais 
suscetíveis a doenças e abatidos. É 

PET

Green Terror
Por Renato Fulgoni

muito comum que peixes ornamentais 
sob estresse apresente, por exemplo, 
cores mais pálidas. 

Reprodução:  a reprodução em ca-
tiveiro desse ciclídeo é bastante co-
mum. No momento do acasalamento 
a fêmea libera os ovos e o macho os 
fecunda imediatamente. Em seguida, a 
fêmea recolhe os ovinhos com a boca, 
é a chamada incubação bucal. Duran-
te o período de incubação, a fêmea do 
Terror Green intensifi cará sua colora-
ção, sua agressividade e cessará sua 
alimentação. É importante observá-la 
atentamente durante esse período já 
que, enfraquecida, poderá ser alvo de 
ataques de outros peixes ou mesmo de 
doenças oportunistas. 

No habitat natural, Terror Green ali-
menta-se de invertebrados e larvas de 
insetos. Em seu aquário, recomenda-
mos que seja alimentado sempre com 
rações de boa qualidade.
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DEPOIS QUE ENTROU NA 
ESCOLA MEU FILHO FICA 

SEMPRE DOENTE

Quando começam a frequen-
tar a escola as crianças acabam 
entrando em contato com uma 
grande variedade de agentes 
infecciosos e por isso adoecem 
mais frequentemente. 
 
 
Ao nascer o bebê não tem anti-
corpos formados, recebe através 
da mãe principalmente pelo alei-
tamento materno e com o pas-

sar dos meses esses anticorpos 
caem. Com o passam dos anos 
o sistema imunológico aprende 
a desenvolver seus próprios anti-
corpos ao entrar em contato com 
agentes infecciosos. 
 
 
No primeiro ano de creche a crian-
ça pode ter de 8 a 10 infecções 
respiratórias, que são geralmente 
virais e não demandam necessi-
dade de uso de antibióticos, mas 
levam a transtornos na vida fami-
liar, pois os pais acabam perden-
do dias de trabalho. 
 
 
São comuns também quadros de 
diarreia, doenças dermatológicas, 
estomatites, otites, sarna e piolho.
 
 
Se você tem dúvida como está a 
saúde do seu filho, marque uma 
consulta para avaliarmos melhor. 
Há maneiras de diminuir os trans-
tornos desse período.

 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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Cristiane Migon, 
Cover da Ângela 

Maria,  é a 
entrevistada de 
Marcello Lyca no 
Palco do Groove
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Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 

As cantoras do Rádio foram sua referência de infância, e assim nasceu a Cover 
da Ângela Maria. 

Quem é o ser o humano Cristiane Migon?

É um ser que desde cedo teve contato com a arte de um modo 
geral, através dos meus avós, dos meus pais, que apreciavam 
principalmente a boa música e seus estilos musicais variados. 
Minha avó paterna gostava de ir às óperas e ao balé do Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro. Ela possuía um grande acervo de 
música clássica e até a minha adolescência, escutava composi-
tores e cantores (as) de ópera. Meus avós maternos já gosta-
vam do repertório dos cantores da Era de Ouro do Rádio.
 O primeiro contato com a arte foi através do meu pai, que tam-
bém era cantor e guitarrista. Minha mãe tocou acordeom, dos 
6 anos aos 13 anos, pelo método Mário Mascarenhas e lembro-
-me perfeitamente quando ela tocava para mim e minhas irmãs 
quando pedíamos. Suas experiências musicais me serviram de 
inspiração, para que no futuro pudesse abraçar a arte do canto 
e lecionar sobre música nas escolas. 

DO SONHO DE CANTAR E SE 
APRESENTAR NOS PALCOS
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ENTREVISTA

Cris Migon no “Máquina da 
Fama do SBT” com a apresen-
tadora Patrícia Abravanel

E aos 16 anos de idade você literalmente se entre-
gou para a arte do canto?

Sim, iniciei meus estudos na Escola de Música da Barra pelo in-
centivo de minha avó paterna, que pagou as primeiras aulas de 
canto para mim e minha irmã Aline. Fazíamos aulas em dupla e 
minha primeira apresentação está presente até hoje em minha 
memória, por perceber que eu poderia realizar o meu sonho. A 
primeira música que cantei, fazendo um pequeno trocadilho (ri-
sos), foi Primeiros Erros do cantor e compositor Kiko Zambian-
chi. Ainda estava inexperiente, porém, todos me incentivaram a 
continuar cantando.
 Aos poucos, busquei aprimorar o meu canto com o professor 
Marco Aurélio, o qual sou grata até hoje por ter me passado os 
seus conhecimentos musicais e pela sua formação em Licencia-
tura em Música ter me despertado a vontade de estudar música 
profundamente.

60

Aldeia 
                      Magazine



ENTREVISTA

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

Sempre quis saber. Como é estar num palco cantan-
do? O que se sente ali diante do público que por sua 
vez está em ponto de êxtase, tamanha alegria por 
ouvi-la?
Antes de entrar, sinto um nervosismo fora do comum (risos), 
uma ansiedade forte até entrar no palco. Mas tento manter a 
calma, fazendo orações para que tudo ocorra bem e que o pú-
blico possa interagir com o repertório que irei cantar. Não apa-
rento, quando entro no palco, esse nervosismo. Mas por dentro, 
fico uma pilha de nervos (risos). O nervosismo passa assim que 
começo a cantar e acabo recebendo a energia positiva das pes-
soas. Quando ingressei em 2003, na Faculdade de Música da 
UFRJ, esse nervosismo era maior, pois as provas eram cantar 
no final de cada semestre, onde éramos avaliados por profes-
sores do Departamento de Canto da UFRJ.  Era um desespero 
total, mas com o passar dos anos, passei a controlar melhor a 
ansiedade.
As oportunidades e os convites não paravam de aparecer no 
ano seguinte da ópera. Participei como uma cantora de caba-
ré, na minissérie Amazônia da TV Globo. Apesar de ser uma 
pequena participação, foi a primeira vez em que apareci na te-
levisão. Fiquei imensamente feliz e pude perceber que o meu 
sonho estava se concretizando.
 Um outro sonho realizado foi cantar a famosa composição de 
Carl Orff, Carmina Burana junto ao Coro Sinfônico da UFRJ, 
no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sob a regência de Ligia 
Amadio. Ao cantar no Teatro Municipal, lembro-me de ter as-
sistido, juntamente com minha avó paterna, a mesma obra. Saí 
emocionada, por me lembrar de minha avó, que havia falecido 
no mesmo ano.
Acabei criando algumas composições e achei que não ia dar em 
nada (risos). Em 2007 me inscrevi em um Festival de Música de 
Porto Seguro. Enviei duas músicas para análise, a música “Não 
Enrola” e a música “Navio Negreiro”, autoria de Walda Domin-
gues. Eu tinha certeza que a música da Walda seria a escolhi-
da, entretanto, escolheram a de minha autoria e de minha irmã 
Aline Migon! Foi um tanto assustador saber que uma música 
minha tinha sido uma das finalistas para compor o 1° Festival do 
Descobrimento em Porto Seguro.
 Foi a minha primeira viagem cantando. Conheci Porto Seguro 
e fiquei imensamente feliz em cantar uma música de minha au-
toria.
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Cris Migon, a cantora ÂNGELA MARIA ao 
centro e Paulo Martan (Cover do Cauby 
Peixoto

Projeto Recorda Brasil?

No final do ano de 2008 me graduei em Canto pela UFRJ e 
fiquei pensando nos recitais que faria após a formatura. Conhe-
ci o barítono Paulo Martan em 2006 no Coro Brasil Ensemble 
da UFRJ e nossa amizade se estendeu por anos. Em 2009, o 
Paulo participou do quadro Imitadores do Domingão do Faus-
tão como Cauby Peixoto. Em meu recital de formatura, cantei 
a música Carinhoso de Pixinguinha e Braguinha e me interessei 
por cantar a música brasileira, a qual sempre tinha muito prazer 
em cantar na Universidade.
 Ao ver o Paulo cantando como Cauby, percebi que o seu re-
pertório se encaixava com o que eu buscava cantar após a mi-
nha formatura. Prontamente o convidei para participar de um 
projeto musical que criei intitulado Recorda Brasil. A parceria 
foi se tornando forte e começamos a cantar no teatro ACM e 
no Clube Municipal no Rio de Janeiro. Babalú é um dos grandes 
sucessos da cantora Ângela Maria e todas às vezes que eu can-
to, as pessoas pedem bis (risos).
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Devo imaginar que tenha sido mágico cantar ao lado 
de um dos maiores cantores da história de nosso 
país?

No mesmo ano de 2009, o Paulo foi chamado para cantar no 
documentário Cauby-Começaria Outra Vez e em 2010 acaba-
mos por conhecer o mito Cauby Peixoto. Para mim, foi um dos 
momentos mais emocionantes como cantora! Ser elogiada por 
um dos maiores cantores da MPB foi uma das experiências mais 
marcantes de minha carreira como cantora. Saí do Bar Brahma 
sem acreditar no que tinha acontecido.
Também fui convidada pelo Paulo Martan, pelo diretor Nélson 
Hoineff e pela produtora da Comalt Produções Selma Regina 
para participar do filme. Cheguei em casa emocionada e sem 
acreditar no que estava acontecendo. Nossa participação re-
presentou o marcante dueto de Cauby Peixoto e Ângela Maria.

Em 2014 você encarou um desafio e tanto?

2014 foi um ano desafiador para mim. Estava com viagem mar-
cada para a Irlanda para defender minha dissertação de mestra-
do e acabei sendo convidada para cantar no programa Máquina 
da Fama do SBT. Na primeira vez, dei uma palhinha no palco 
com o Paulo, que iria se apresentar como Cauby. Posteriormen-
te, fui convidada para participar como cover da cantora Adele.
 Foi a primeira vez, em âmbito nacional, que pude mostrar o 
meu trabalho como cantora na televisão. Foi um desafio e tan-
to, pois tive que cantar em cima de uma cascata de água, tendo 
que ficar parada para não cair (risos). Foi uma experiência ma-
ravilhosa e difícil ao mesmo tempo. Mas com certeza, repetiria 
mais vezes, pois cantar na televisão não é a mesma coisa que 
cantar em um palco. Exige muita concentração e calma para 
que tudo dê certo.
 Logo depois, eu e o Paulo fomos convidados para cantar no-
vamente no Programa, para fazer um dueto como Ângela e 
Cauby. A produção do Programa fez um cenário tão lindo que 
não conseguíamos parar de olhar. Nossa sintonia quando inter-
pretamos Ângela e Cauby, nossos ídolos da MPB, sempre foi 
emocionante e nessa apresentação, não poderia ser diferente. 
Acabamos tirando em terceiro lugar no programa.

Queria agradecer pela gentileza e por disponibilizar do seu Tempo para essa en-
trevista, aproveita e informe suas redes sociais!
Muito obrigada pelo convite Marcello Lyca, obrigada a Coluna PALCO do GROO-
VE e para a Revista Aldeia Magazine! 
Minhas Redes Sociais são: Youtube: crismigon   /  Instagram: @crismigon  /  Fa-
cebook: Cristiane Migon & Paulo Martan
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Você já leu o livro “Não 
É Só uma História de 
Amor”?

Aproveite essa na oferta na Li-
vraria da Aldeia. 

De: R$ 29,99
Por: R$ 18,99

São 37% de desconto!

Acesse o link e confira - https://
livrariadaaldeia.meloja.com.br/

Ou compre pelo WhatsApp (22) 
99983-6366, através do pix.

Sinopse

Romance de Mariana Sampaio, 
fenômeno nas redes sociais 
Quando Laura acordou naque-
la manhã de sexta-feira, tudo o 
que ela pensava era em curtir o 
fim de semana em Ubatuba. Mas 
o que ela estava prestes a des-
cobrir é que a vida está sempre 
pronta para n os surpreender. 

Uma série de eventos inespera-
dos começa a acontecer em ca-
deia após a revelação do grande 
segredo de sua mãe. Confusa e 
sem saber lidar com a informa-
ção, Laura inicia uma jornada que 
se divide entre fuga e o redesco-
brimento de si mesm a . Como se 
não bastasse seu drama pessoal, 
seus caminhos sempre se cruzam 
com os de um misterioso rapaz, 
como se o destino quisesse lhe 
pregar uma peça. Não é só uma 
história de amor nos brinda com a 
trama de duas mulheres e um se-
gredo em que o pass ad o da mãe 
se choca com o presente da filha. 
O romance de estreia de Mariana 
Sampaio intercala pontos de vis-
ta que, ainda que estejam sepa-
rados pelo tempo, mostrarão que 
mãe e filha não são tão diferentes 
assim. ?Além de deixar uma bela 
mensagem: se mpr e que nosso 
coração manda, devemos abrir as 
asas e voar sem pensar nos riscos 
e no que deixamos para trás.? 
Bianca Briones, escritora.

CIDADE
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NOVEMBRO AZUL: ARRAIAL 
DO CABO REALIZA AÇÃO DE 
SAÚDE PARA PESCADORES 

DO MUNICÍPIO.

REGIÃO

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por 
meio da Secretaria de Saúde reali-
za, a partir desta terça-feira (16), uma 
ação de saúde voltada aos pescadores 
da cidade. O evento, promovido pela 
equipe de Atenção Primária estará 
na Marina dos Pescadores oferecen-
do diversos serviços de saúde, com o 
objetivo de chamar a atenção do pú-
blico masculino sobre a importância 

da prevenção de doenças, através do 
acompanhamento médico e realização 
de exames periódicos. A equipe de 
saúde bucal do Município também es-
tará no local realizando atendimento. 
 
A ação acontece nos dias 16, 17 e 18 de 
novembro, de 8h:30 às 12h e é aberta 
ao público.
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

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

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

NETTO

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

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

COLUNISTA
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SAQUAREMA 
FESTIVAL DE SURF DE SAQUAREMA 

TERÁ SHOW COM BANDA BLITZ

Surf, música e muita alegria! Aprovei-
tando a realização do Saquarema Surf 
Festival, a Prefeitura realizará um show 
com a Banda Blitz na Praça do Cora-
ção, no Centro. O evento, que marcará 
a retomada dos eventos musicais no 
município, promete trazer muita músi-
ca boa e animar ainda mais o clima de 
surf que estará em toda a cidade.

A banda subirá ao palco no dia 19/11 
(sexta-feira), a partir das 21 horas, e 
promete trazer seus maiores sucessos.

No início da década de 1980, no Rio de 
Janeiro, sete jovens fundaram uma das 
principais bandas do rock brasileiro, a 
Blitz. O período auge da banda vai de 
1982 a 1986, durante o qual lançaram 

três discos e se apresentaram no his-
tórico Rock in Rio I.

A formação atual da Blitz é Evandro 
Mesquita (vocal, guitarra e violão), 
Billy Forghieri (teclados), Juba (bate-
ria), Rogério Meanda (guitarra), Cláu-
dia Niemeyer (baixo), Andréa Coutinho 
(backing vocal) e Nicole Cyrne (bac-
king vocal). Antenados com a moder-
nidade, o caldeirão Blitz continua fer-
vendo com o rock, o pop, o reggae, o 
blues, o eletrônico, as baladas de gai-
ta e violão, as letras bem sacadas, as 
guitarras swingadas, o canto falado, as 
respostas das meninas, enfim, o típico 
bom-humor que sempre foi à marca de 
Evandro Mesquita & Cia.

REGIÃO
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REGIÃO

ARARUAMA 
PREFEITURA REALIZA A II MOSTRA 

CULTURA AFRO EM ARARUAMA

A Prefeitura de Araruama vai realizar 
nos dias 19 e 20 de novembro a “II Mos-
tra Cultura Afro”, com o objetivo de 
fortalecer e comemorar o Dia Nacional 
da Consciência Negra.

O evento vai acontecer na Praça Antô-
nio Raposo, no Centro, entre 10h e 20h.

O tema desse ano é: “Consciência e 
respeito. Respostas para o mundo con-
tra o preconceito.”
No dia 19 vai acontecer a palestra de 

abertura: “Consciência Negra- Ato de 
Resistência”, seguida de apresentação 
cultural escolar, contação de histórias, 
oficina de bonecas Abayoni, roda de 
capoeira, dança afro e show musical.

No dia 20 a programação abrange 
roda de capoeira, grupo de dança, 
apresentação da comunidade quilom-
bola da Sobara e show musical.

O evento será gratuito e aberto à toda 
a comunidade.
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Questões locais, soluções 
internacionais

As vocações e o potencial do Rio de 
Janeiro são maiores que os limites do 
estado ou as fronteiras do país, e as-
sim também são os seus desafios. O 
mundo naturalmente acompanha nos-
sos avanços em função da imagem in-
ternacional associada ao carnaval, às 
belezas naturais, aos grandes eventos. 
É importante saber usar esse ativo em 
prol de novas conquistas para a popu-
lação.
Até a próxima semana, uma missão do 
governo do estado percorre a Europa 
para garantir novos investimentos, fir-
mar parcerias para impulsionar ainda 
mais a economia e recuperar um pro-
jeto simbólico para as favelas cario-
cas. O momento de reabertura é uma 
oportunidade para atrair negócios que 
contribuam para a superação da pan-
demia.
Na Itália, serão criados, em parceria 
com a empresa Enel X, projetos de efi-

ciência energética que vão ajudar a re-
duzir em até 50% os custos de prédios 
públicos das secretarias da Educação, 
Segurança e Saúde. Na Agência Nacio-
nal de Turismo, o tema foi o estímulo 
ao aumento do número de turistas ita-
lianos no estado.
O protocolo de intenções assinado por 
governo, TIM, Leonardo e Enel preten-
de incluir o Rio de Janeiro no grupo de 
Cidades Inteligentes, Integradas e Sus-
tentáveis de soluções tecnológicas. Na 
visita, ainda foi anunciado que Maricá 
vai receber a nova base de telecomu-
nicações para operadoras de satélites 
da América Latina, mesmo dia em que 
acertamos com o Ministério da Cultura 
italiano o monitoramento de patrimô-
nios culturais, arquitetônicos e sociais 
do estado com foco em comunidades.
O teleférico do Alemão finalmente será 
reabilitado. A empresa francesa Poma 
vai recuperar todo o sistema, em con-
junto com a Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Obras que ficará res-
ponsável pelas obras estruturais nas 
estações. Para os moradores do Ale-
mão e de outras favelas, o teleférico 
significa dignidade. Vamos garantir 
que o transporte volte a funcionar até 
o fim de 2022.
O novo momento do Rio de Janeiro 
inaugura uma fase em que o estado 
também aproveita oportunidades fora 
do país. Os bons resultados de uma 
administração eficiente com diálogo 
político credenciam o governo a fe-
char novas parcerias e acordos. Exis-
tem questões locais, com soluções in-
ternacionais e a missão fluminense na 
Europa vai trazer muitos benefícios a 
todos os fluminenses.
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O NOSSO DIALETO ÚNICO E 
PARTICULAR 

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.

Na matéria desta quinzena que-
ro abrir com uma simbólica per-
gunta: minha mãe procura sem-
pre acompanhar o progresso da 
língua em geral, que é líquida e 
se transforma a cada dia com o 
seu uso. Ela está sempre antena-
da às mudanças. E a de vocês? 
Também estão? Se a resposta 
for não, então o melhor cami-
nho é começar a entender o que 
nós filhos queremos dizer com 
o nosso novo vocabulário! Mas 
sejam rápidos, pois com a veloci-
dade da internet, a comunicação 
poderá ser hoje não a mesma de 
amanhã. 
Nós, adolescentes, somos irreve-

GÍRIAS DE 
ADOLESCENTES
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rentes e temos a nossa própria 
forma de nos comunicar. Cria-
mos nosso estilo, seja na maneira 
de nos vestirmos, seja pelo corte 
de cabelo, ou na sobrancelha. O 
importante é buscarmos aquilo 
com o que nos identificamos. 
Adentramos neste espaço atra-
vés da linguagem que é cla-
ramente identificada em cada 
região. Essa forma peculiar nas-
ce na adolescência e pode nos 
acompanhar até a idade adulta. 
 Sinalizo para a importância des-
te relevante aprendizado sobre 
as gírias do momento para que 
eu possa contribuir e ser uma 
agente facilitadora no intercâm-
bio das relações, às vezes bas-
tantes difíceis, entre pais e filhos. 
Não saber o que está acontecen-
do, nem o que o seu filho está 
conversando com os amigos e 
até mesmo com você, torna a 
comunicação mais hermética. 
Logo, sugiro se tornarem mais 
descolados e versáteis. Venham 
comigo! Mas vale lembrar que 
nem todos usam a mesma lin-
guagem, ou seja, o mesmo tipo 
de gíria.
A dica de hoje é sempre estar 
atento as novidades. Caso não 
entendam, façam como a minha 
mãe, perguntem para seus filhos 
e decifra-as! E boa sorte!

10/10 = muito bonita, principal-
mente garotas. Usada princi-
palmente entre os “gamers”, e 
os números querem dizer que a 
pessoa é nota 10 de 10, ou seja, 
ela tem a maior nota possível;
Auge = muito usada no “Twitter” 
e pode ser vista de duas for-
mas:  primeiro como deboche, 
para falar de algum fracasso ou 
zoar a atitude de alguém. Por 
exemplo: se alguém posta algum 
argumento errado e sem emba-
samento, é possível usar a gíria 
para falar que aquilo seria “o 
auge” do ridículo da pessoa. Po-
rém, também pode ser usado de 
forma positiva, quando você diz 
que alguém está lindo, o auge; 
Basculho = resto, sobra, algo 
que se vai jogar fora. Muito po-
pular em algumas regiões do 
nordeste brasileiro;
Biscoiteiro/Dar biscoito = pes-
soa que faz de tudo para chamar 
a atenção na internet, postando 
fotos ou textões só para receber 
elogios. “Dar biscoito”, significa 
elogiar alguém, utilizada em for-
ma de deboche;
“Bora = ir a algum lugar”;
“Brinks = Brincadeira, não levar 
a sério”;
“Crush = bofe, boy, peguete, 
paixão, pessoa que desperta 
atração em outra, ou que está 
paquerando ou tem algum tipo 
de queda atração, está interes-
sado. Também existe o chamado 
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“crush de amizade”. Neste caso, 
não há atração física ou amo-
rosa, mas o desejo de se tornar 
amigo da pessoa;
Dar PT = “dar perda total”. É 
quando alguém bebe muito até 
passar mal ou ficar inconsciente 
de suas ações;
Deu ruim/Dar ruim = alguma 
coisa sai do planejado, ou seja, 
que deu errado ou não funcio-
nou.
Deus me livre, mas quem me 
dera = utilizado quando se dese-
ja algo errado ou que não deve-
ria;
“É fogo = é difícil ou é osso ”;
“Estourar a boca do balão = Ar-
rasar, ou lacrar”;
LOL = sigla para a expressão em 
inglês “Laughing Out Loud” que 
significa rindo alto. Dependendo 
do contexto, também pode se 
referir ao jogo de estratégia onli-
ne “League of Legends”;
Maria Mucilon = mulheres que 
gostam de meninos (as) mais 
novos. Antigamente, era conhe-
cido como “papa-anjo”;
MDS = abreviação de “meu 
Deus” que pode expressar ale-
gria, surpresa, espanto, repro-
vação ou desejo. MDS seria a 
versão em português equiva-
lente ao OMG, sigla para “Oh 
my God”, que significa “Oh, Meu 
Deus”, em inglês.
 “Miga = Amiga”; 
“Nudes, = nu”;

Partiu! = Vamos lá;
“Ranço = desprezo ou raiva”;
Shippar = desejar a união de 
duas ou mais pessoas;
Stalkear = “espionando” ou “per-
seguindo” as atividades de uma 
pessoa nas redes sociais. Ou 
seja, que vigia tudo que alguém 
faz na internet, como olhar todas 
as fotos no Instagram ou checar 
as curtidas;
Tá na Disney = é o mesmo que 
falar que ele está no mundo da 
lua, viajando, ou que está sendo 
enganado; 
“Trollar = zoar, tirar sarro, ca-
çoar, brincar, aprontar com algu-
ma pessoa, pegar de surpresa, 
fazer uma pegadinha”;
“TBT – Abreviação de “Thro-
wback Thursday” = em portu-
guês seria algo como “Retro-
cesso de quinta-feira”. A tag é 
usada nas redes sociais somente 
às quintas-feiras para as pes-
soas compartilharem suas fotos 
do passado. Como por exemplo: 
“#TBT de quando eu era crian-
ça”;

Uma das gírias mais usadas em 
toda a internet, shippar
 
                Shippar” é o mesmo 
que desejar a união de duas ou 
mais pessoas
Originalmente, o termo era utili-
zado principalmente para torcer 
por casais entre personagens de 
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séries, filmes, animes ou desenhos animados. Mas a gíria caiu no 
gosto da galera e passou a ser usada para possíveis casais da vida 
real.
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UM MATCH SURPRESA: UM FILME 
PARA DEIXAR O CORAÇÃO 

QUENTINHO NO FIM DO ANO
Esperava aqueles romances comuns 
de Natal da Netflix que saem todo 
final de ano. Estava curiosa, pois ain-
da não tinha assistido um filme com 
a atriz Nina Dobrev, de Diário de um 
Vampiro (não assisti essa série, mas 
ela era muito famosa na minha ado-
lescência).  
A atriz principal interpreta Natalie 
(minha quase xará), que escreve uma 
coluna sobre seus encontros desas-
trosos. A maioria conheceu por apli-
cativos de relacionamento.  
No entanto, ela conhece Josh Lin, 
que logo chama a atenção por ser um 
gato, mas mais do que isso, em pouco 
tempo eles viram amigos, conversam 
sobre tudo até altas horas, têm uma 
energia boa.  
Quando Josh sugere que ela poderia 
passar o Natal com ele, e após ser co-
brada/desafiada para um novo artigo, 
Natalie resolve fazer uma aventura e 
conhecê-lo pessoalmente de surpre-
sa.  
Porém quem fica surpresa é Natalie. 
Josh não é o mesmo das fotos. Ela 
logo pensa em voltar para casa. Não 
consegue. Vai para um bar e desco-
bre que o cara das fotos mora ali: Tag. 
Josh propõe que Natalie finja ser sua 
namorada por uns dias em troca de 
ajudá-la a conquistar Tag. 
 
Natalie finge ser algo que não é com 
Tag, mas com Josh ela pode ser quem 
realmente é, além de ganhar uma se-
gunda família. Natalie vê aos poucos 
o porquê da mentira de Josh.  
 
O amor pode ser escondido pelo or-
gulho, preconceito? 
 
É tão lindo quando o amor é real e 
quebra padrões. Assistam!

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
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Evento da Secretaria de Saúde 
visa acompanhar as condições 
nutricionais dos moradores 

Os moradores de São Pedro da 
Aldeia participaram de um muti-
rão de serviços e orientações para 
o combate à obesidade promovi-
do pela Secretaria de Saúde. Du-
rante a ação realizada nesta quin-
ta-feira (11), 63 cidadãos tiveram 
acesso à antropometria (medição 
de peso e altura) e 111 moradores 
fizeram exame de glicemia e afe-
rição da pressão arterial, além de 
receberem orientações nutricio-
nais. Quem participou do even-
to preencheu também um ques-
tionário de Vigilância Alimentar 
e Nutricional (SISVAN) que tem 
como objetivo verificar as condi-
ções nutricionais da população. 

Estudantes da área de saúde da 
Unopar e Unienf Lagos colabo-

CULTURA

raram com a equipe da rede mu-
nicipal no atendimento a quem 
buscou pelos serviços. A popu-
lação parabenizou a iniciativa da 
prefeitura. A Sra. Iolanda Freitas 
da Silva, do bairro Vinhateiro, 
elogiou o acolhimento. “Gostei 
do atendimento e da atenção re-
cebida por todos”, comentou. 

De acordo com a nutricionista 
Lúcia Tânia da Silva, o objetivo da 
ação foi acompanhar as condi-
ções nutricionais dos aldeenses, a 
partir da verificação dos parâme-
tros de altura, peso, pressão arte-
rial e os índices glicêmicos, além 
de esclarecer a população. “A 
importância do evento é a cons-
cientização sobre a obesidade e 
diabetes, passando informações 
que possam ajudá-las a cuidar 
da saúde como um todo. Verifi-
camos durante o atendimento 
vários pacientes com alto índice 
de glicose, mesmo com acom-
panhamento médico e tomando 
medicação controlada, indicando 
que a alimentação pode estar er-
rada. O preenchimento do ques-
tionário SISVAN é essencial para 

Mutirão 
de combate à obesidade 
atende mais de 
100 aldeenses 
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que as equipes de saúde possam 
acompanhar esses pacientes e 
possam planejar ações que con-
tribuam para o bem estar de to-

dos os aldeenses, prevenindo os 
problemas advindos da obesida-
de e da diabetes”, enfatizou a nu-
tricionista. 
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Em tempos que vivemos, onde a ava-
reza, egoísmo, soberba tem sobre-
saído, o que nos leva a pensar e agir 
muitas das vezes da mesma maneira, 
porém, aqueles que temem a Deus de-
vem ser guiados pelo seu amor, agin-
do contrário a esse mundo, sempre se 
esforçar para fazer o bem em todos os 
sentidos e em todos os lugares. Nossas 
ações atestam que o mundo do Deus 
que professamos é um Deus bom e 
amoroso. Verifique suas ações e seus 
pensamentos e pergunte a si mesmo 
se você verdadeiramente reflete a na-
tureza de Deus.

E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu 
tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. 

Gálatas 6.9

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU
COLUNISTA
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DIFERENÇAS SOCIAIS, CULPAS, MEDOS E 
PAIXÕES LEVAM A MAYA A TOMAR DECISÕES. 

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

G
o

st
o

u 
d

es
se

 a
nú

nc
io

? 
S

ua
 e

m
p

re
sa

 p
o

d
e 

es
ta

r 
no

 p
ró

xi
m

o
 -

 F
al

e 
 c

o
m

 a
 g

en
te

 (
22

)9
9

9
8

3-
6

36
6

84

Aldeia 
                      Magazine



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

ABUSO, DESVIO, EXCESSO 
DE PODER E IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA
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Para que o exercício do poder seja 
devidamente considerado legítimo, 
o agente público, no caso, deverá 
seguir estritamente os princípios, 
normas e condutas que regem a 
Administração Pública. E por óbvio, 
devem ser observados os requisitos 
formais no qual dispõe a legislação, 
a título de exemplo, além da Carta 
Magna de 1988, a Lei Federal do Es-
tatuto do Servidor Público, positi-
vada no ordenamento jurídico por 
meio da Lei 8.112 de 11 de Dezem-
bro de 1990 e a Lei Nº 14.230/2021 
(Improbidade Administrativa).  
 
Ao contrário do particular, a Admi-
nistração Pública somente poderá 
praticar os seus atos ou fazê-lo des-
de que, a Lei assim permita ou deter-
mine. Desse modo, para que possa 
cumprir a sua função social, deverá 
pautar-se em atos que visem atin-
gir o bem comum, assim sendo, é 
concedido à Administração Pública 
sete poderes-deveres instrumentais 
para a defesa do interesse público, 
são eles: discricionário, regulamen-
tar, disciplinar, vinculado, poder de 
polícia, normativo e hierárquico. 
 
A ilegalidade acontece quando há 
em seu exercício a incompetência 
para sua prática, sendo descaracte-
rizada a ausência do interesse públi-
co ou omissão, de acordo com estu-
dos do professor Alexandre Mazza 
(2021, p. 595). Ocorre que, a Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei nº 
8.429/1992) – recentemente altera-
da por meio da LEI Nº 14.230, de 25 
de Outubro de 2021 – que dispõe so-
bre as sanções aplicáveis em virtude 
da prática de atos de improbidade 
administrativa, de que trata o §4º do 
art. 37 da Constituição Federal e dá 
outras providências. Em observân-
cia ao artigo 11 da Referida Norma 
supramencionada, temos exemplos 
de condutas que atentam contra 

COLUNISTA

os princípios da administração pú-
blica a ação ou omissão dolosa 
que viole os deveres de honestida-
de, de imparcialidade e legalidade. 
 
Tais condutas podem tipificar o abu-
so, excesso ou desvio de poder. Por 
meio de sua inobservância podemos 
ressaltar a prática de ato visando 
algo proibido em Lei ou até mesmo 
regulamentado (o que determina o 
desvio de poder) ou mesmo a prá-
tica de um ato que seja distinto da-
quele encontrado dentre as regras 
de competência (o que configura 
excesso de poder). Já em seu arti-
go 12, a Lei nº 14.230/21 dispõe sobre 
as respectivas penas independente-
mente do ressarcimento integral do 
dano patrimonial, no parágrafo §1º, 
vemos o exemplo de perda da en-
tão função pública e da proibição de 
contratar com o Poder Público ou de 
receber benefícios ou incentivos fis-
cais ou creditícios como penalidades 
administrativas, nas hipóteses dos 
incisos I, II e III do caput deste artigo. 
 
Nas palavras de Alexandre Mazza, 
em seu Manual de Direito Adminis-
trativo (2021, p. 596-597): “Quando 
o agente público exerce adequada-
mente suas competências, atuando 
em conformidade com o regime ju-
rídico-administrativo, sem excessos 
ou desvios, fala-se em uso regular 
do poder. Porém, quando a compe-
tência é exercida fora dos limites le-
gais ou visando interesse alheio ao 
interesse público, ocorre o uso irre-
gular do poder, também conhecido 
como abuso de poder. Uso irregular 
do poder ou abuso de poder é um 
vício que torna o ato administrati-
vo nulo sempre que o agente exerce 
indevidamente determinada com-
petência administrativa. Além de 
causar a invalidade do ato, a práti-
ca do abuso de poder constitui ilí-
cito ensejador de responsabilização 
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Wagner Muniz

Graduando em Direito 

(Universidade Estácio de Sá 

— RJ), Estagiário da Justiça 

Federal (TRF-2, SJRJ), 

Palestrante, Ativista Social 

pela Educação, Informação 

e Participação Sociopolítica 

Juvenil, Influenciador Digital 

e Empreendedor. Wagner é 

morador de São Pedro da 

Aldeia - RJ e atua em prol da 

Defesa dos Direitos Humanos 

de Crianças, Adolescentes e 

Jovens.

da autoridade”, destaca o professor 
e Pós-Doutor em Direito pela Uni-
versidade de Coimbra e Salamanca. 
 
De acordo com a Lei 8.666/1993, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui nor-
mas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras 
providências, em seu art. 83 dispõe: 
“Os crimes definidos nesta Lei, ain-
da que simplesmente tentados, su-
jeitam os seus autores, quando ser-
vidores públicos, além das sanções 
penais, à perda do cargo, emprego, 
função ou mandato eletivo”. Nesse 
sentido, ao analisar a atual conjun-
tura da República, o Brasil terá, ain-
da este ano, 61 eleições suplemen-
tares ao longo dos aproximados 6 
mil munícipes brasileiros (segundo o 
CENSO e o IBGE), que resultam de 
ilícitos que envolvem casos de famí-
lia (nepotismo, indicações cruzadas, 
membros da mesma família dispu-
tando o pleito com o objetivo de 

perpetuar-se no poder visando man-
ter os seus respectivos privilégios), 
problemas com rádios clandestinas 
(propagação de informações fal-
sas, exposição de falsas pesquisas) 
e outros ilícitos que culminam em 
abuso, excesso e desvio de poder. 
 
Logo, quando o agente público age 
de forma ilegítima é que se encon-
tra caracterizado o abuso de poder. 
Podendo-se falar em mau uso da 
gestão pública, onde o agente age 
de modo particular (livre, conscien-
te e voluntários) com seus desígnios 
autônomos, visando beneficiar a si 
mesmo, sua família ou terceiros que 
lhe convém, de modo que se tire pro-
veito em função do cargo no qual 
se está em exercício, neste caso, ele 
atua contrariando o interesse públi-
co, desviando-se da finalidade públi-
ca.
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 Parabéns Búzios pelos 
26 anos de emancipação 
político-administrativa

Nesta sexta-feira (12) a cidade de 
Armação dos Búzios completa 26 
anos de emancipação político-
administrativa e esse lindo bal-
neário tem muito o que comemo-
rar. A retomada econômica com 
a volta do turismo e dos even-
tos marcaram os últimos meses, 
demonstrando pulso forte e êxito 
na administração municipal.

Nesta semana mais de 60% da 
população completou o ciclo 

vacinal com a segunda dose, 
além de 100% do público-alvo 
vacinado com a primeira dose. 
Todos os 19 leitos destinados ao 
tratamento de Covid-19 estão 
desocupados há pelo menos um 
mês. A cidade tem um dos meno-
res índices de óbitos do estado, 
isso possibilitou o município a 
flexibilizar o uso de máscaras em 
locais abertos, proporcionando 
maior comodidade para os mora-
dores e turistas frequentarem as 
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praias e restaurantes. Ações que 
contribuíram com o aquecimento 
da economia gerando mais em-
pregos.

Segundo dados da Coordenação-
Geral de Publicação e Divulgação 
(COGED), Búzios foi uma das ci-
dades do Estado do Rio de Janei-
ro que mais gerou empregos for-
mais no mês de setembro. Uma 
alta de mais de 20%, no cresci-
mento da economia local.

Neste ano de 2021, o governo in-
vestiu na infraestrutura da cidade 
realizando obras nos quatro can-
tos da cidade. Já foram entregues 
a população as UBS de Geribá e 
Arpoador, além da ampliação do 
Hospital Rodolpho Perissé (la-
vanderia e almoxarifado). Em an-
damento o Centro de Fisiotera-
pia, a maternidade e o início da 
UBS no bairro Vila Verde.

A Avenida José Bento Ribeiro 
Dantas recebeu recapeamento e 
nivelamento adequado para mel-
horar o trânsito na principal via 
de acesso ao centro. Nos bair-
ros José Gonçalves, Vila Verde e 
Arpoador, várias ruas receberam 
drenagem e pavimentação, ben-
eficiando centenas de morador-
es. A previsão para os próximos 
meses é que mais ruas sejam as-
faltadas nos bairros de São José, 
Rasa, José Gonçalves, Capão, 
Baia Formosa (Rua da Fazend-
inha, Horto) , Alto da Boa Vista e 
também urbanização do acesso à 
praia Rasa.

Várias praças e trevos da cidade 
receberam jardinagem e paisa-
gismo novo, inclusive a Praça 
Santos Dumont no centro foi toda 
remodelada trazendo conforto e 
comodidade para os cidadãos.

Ações como: despoluição da La-
goa de Geribá, desassoreamento 
dos lagos e rios, mutirão de lim-
peza das praias, Audiência Públi-
ca para criação de Unidades de 
Conservação, além do pedido de 
aprovação para Bandeira Azul na 
Praia do Forno visam um avanço 
na área ambiental, demonstrando 
que a administração municipal 
preserva o Meio Ambiente.

A cidade recebeu o “Prêmio Band 
Cidades Excelentes” nos quesitos: 
Desenvolvimento Socioeconômi-
co (entre 30 mil a 100 mil habi-
tantes) e Município Excelente do 
Estado do Rio de Janeiro (entre 
30 mil a 100 mil habitantes).

Búzios se prepara para ser um 
dos destinos mais promissores 
de 2022 no cenário nacional e 
internacional. São 26 anos de 
emancipação, porém, a cidade 
preserva suas reminiscências cul-
turais daquela vila de pescadores 
que ficou famosa mundialmente 
pela atriz Brigitte Bardot.

Parabéns, Búzios!
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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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ANIVERSÁRIO DE CABO FRIO  
 
No dia 13 passado, Cabo Frio comple-
tou 406 anos de fundação. Uma data 
festiva, que não podemos deixar pas-
sar em branco.
 
As datas comemorativas existem para 
chamar-nos à reflexão sobre seu obje-
to. O aniversário da cidade é uma épo-
ca em que sua história fala mais alto e 
nos clama a conhecê-la mais profunda-
mente. Assim, unimos o conhecimento 
de seu passado à nossa vivência do 
presente e entendemos melhor a ra-
zão de hábitos culturais e as “engrena-
gens” de movimentação da sociedade. 
Cabo Frio é uma cidade riquíssima em 
potencial cultural. Aqui há muitos ar-
tistas de qualidade, nas mais diversas 
áreas artísticas. Em relação à nature-
za, praias lindíssimas que merecem ser 
tratadas com todo cuidado e atenção 
e trilhas ecológicas que levam a pai-
sagens deslumbrantes. Rios, mares, 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”
COLUNISTA

laguna... a maior laguna hipersalina 
do mundo está aqui em nossa região! 
Em relação à história, temos pontos 
relevantes de registro da história da 
cidade e do país que são preciosida-
des a serem preservadas, como, por 
exemplo, o Charitas, a Igreja de São 
Benedito e a Fazenda Campos Novos. 
Sabemos que Cabo Frio viveu, recente-
mente, um período difícil em função da 
desordem financeira. Sabemos que, nos 
últimos anos, os problemas se acumu-
laram. Reconhecemos ser importante 
“arrumar a casa”, no sentido financeiro, 
e sabemos que isso leva tempo. Nesse 
contexto, é preciso que não deixemos 
que os problemas destruam nossa von-
tade de fazer o nosso melhor por nossa 
terra, que não deixemos de perceber e 
de valorizar toda essa riqueza de na-
tureza e de história. É essencial que a 
aridez dos tempos difíceis não seque 
nossos sentimentos e valores mais no-
bres, não derrube nossa vontade de 
conhecer, pesquisar e preservar nossas 
preciosidades. A arte, a poesia, muito 
nos ajuda nesse sentido, pois exercita 
nosso sentir de maneira mais profunda, 
possibilita nossa reconexão à essencia-
lidade das coisas, ressignificando nos-
so proceder enquanto seres humanos 
e também enquanto cidadãos. Por isso, 
hoje compartilho com vocês o poema 
que fiz há algum tempo e que é um dos 
meus preferidos. Convido todos a voa-
rem comigo pelos céus de Cabo Frio, 
contemplando, em profundidade, al-
guns de seus cantinhos preciosos, para 
que, assim, nosso sentir nos conecte 
cada vez mais à plena e real noção de 
cidadania que nos cabe desempenhar. 
Parabéns, cidade linda! 

 
 

ENCANTOS DE CABO FRIO  
 

Não posso descrever todos teus en-
cantos! 

Como um pássaro, prefiro voar. 
E, lá do alto, 
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“Cantinho das Ideias”

admirar, 
cantar tuas belezas. 

Praia do Peró, 
natureza em profusão. 

Na extremidade, 
a concha que se abre 
revela preciosidade: 
Praia das Conchas! 

Sobre a harmonia celestial deste con-
junto, 

o pássaro segue voo! 
Praia do Forte, 

história e natureza 
em perene união. 

O mar azul e a areia branca a fazem 
dar as mãos 

à linda Praia das Dunas, 
obra do vento artesão. 

O pássaro vai mais além, 
sobrevoa o antigo convento 

viaja no tempo, 
revigora-se no Morro da Guia. 

Em voo rasante, 
passa no Canal do Itajuru. 
Absorve história e cultura 

ao sobrevoar o Charitas 
e o Largo São Benedito. 

Sobre a Laguna de Araruama, 
o pássaro volta. 

Descansa no galho de uma árvore 
e deslumbra-se com o por do sol 

na Praia do Siqueira. 
Ele sabe que ainda há muito mais! 

Até o Rio São João, 
há matas, parques, 

Fazenda Campos Novos! 
Descansa nas asas do Anjo Caído 

e ali ele canta! 
Canta livre, 

celebrando a liberdade, 
celebrando a vida, 

o seu canto de gratidão.  
 

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.

101

Aldeia 
                      Magazine



Escrevo esse texto em 
novembro. O novembro azul 
que homenageia os que nos 

deixaram no dia 2, a República no dia 
15 e Zumbi dos Palmares no dia 20. Mas 
a personagem da hora é a intrigante 
Nossa Senhora Aparecida, honrada no 
dia 12 do mês passado. Digo intrigante 
porque em um país em muitos aspectos 
racistas, apesar de miscigenado, essa 
santa de pele negra seja tão popular a 
ponto de ser a Padroeira do país. Muitos 
afirmam que a Santa é originalmente 
branca, mas o limo do fundo do rio 
em que foi pescada, mais a fuligem da 

Ilton Santos

HUMILDADE TAMBÉM TRAZ 
POPULARIDADE

COLUNISTA

fumaça de velas acesas dos devotos 
são responsáveis por esse resultado. 
A despeito de tudo ela popularizou-
se como a Santa do povo. Sendo 
oficializada como padroeira em 1930. 
   Os milagres relatados foram por pessoas 
simples, incluindo um escravizado. E 
por falar em escravizado, na Umbanda 
ela é Oxum, a orixá do amor. Em 1977, 
um jovem compositor que morava 
perto da Cidade de Aparecida do Norte 
resolveu decantar a saga dos caipiras, 
dos romeiros e devotos de Nossa 
Senhora Aparecida. A canção de letras 
simples virou hino e tornou-se um dos 
mais cantados e gravados do Brasil. 
  Em recente entrevista com o autor 
da música, Renato Teixeira, na frase 
"dessa vida cumprida a sol", as 
palavras "cumprida" e " sol" podem ser 
respectivamente " comprida" e " só". 
Ele deixa interpretar da forma que se 
sentir mais à vontade. Para ele tanto faz. 
   Uma Santa simples, com devotos 
simples permeados por uma música/
hino simples de um autor simples. 
Simplicidade e humildade, além de 
contagiantes podem sim, serem muito 
populares e fazer sucesso.
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CIDADE

ESTADO

Responsável pela implantação do sis-
tema mecânico do equipamento, a 
empresa Poma apresentará cronogra-
ma de obras em dezembro_
O governador Cláudio Castro fechou, 
nesta sexta-feira (12/11), um acordo 
com a empresa Poma para a reati-
vação do Teleférico do Complexo do 
Alemão. Durante visita à fábrica, em 
Voreppe, na França, foi definida a en-
trega da proposta técnica, com crono-
grama e orçamento para a realização 
das obras, em dezembro.
-Hoje, iniciamos as negociações para 
reativar os equipamentos e instala-
ções do Teleférico do Alemão, que 
está parado há mais de cinco anos. 
Vamos devolver à população das co-
munidades do complexo esse impor-
tante meio de transporte. Vamos levar 
mais dignidade aos moradores e aju-
dar no desenvolvimento econômico 
da região, já que a volta do teleférico 
movimenta a economia local, gerando 
emprego e renda e atraindo, inclusive, 
turistas - ressaltou Castro.

Representantes da Poma, que detém 
a exclusividade do sistema eletrome-
cânico do equipamento, vistoriaram o 
teleférico no início de setembro e ela-
boraram um relatório técnico de da-

nos. A proposta foi apresentada hoje 
ao governador, que solicitou ajustes 
com relação à economicidade. A em-
presa vai ficar responsável pela tecno-
logia e revitalização do cabeamento e 
cabines. 

Já as obras civis para recuperação das 
seis estações do sistema, que incluem 
instalações hidráulicas e sanitárias, ar-
-condicionados e revestimentos - serão 
realizadas pela Secretaria de Infraes-
trutura e Obras. Com recursos oriun-
dos da concessão dos serviços de sa-
neamento, essa fase das intervenções 
está orçada em R$ 10 milhões e deve 
durar de 10 a 12 meses.

-A reunião foi importante do ponto de 
vista técnico. Vimos de perto o funcio-
nando da fábrica. Esperamos que as 
obras estejam com força total no ano 
que vem. Em relação às intervenções 
de obra civil, lançaremos o edital de 
licitação em dezembro - explicou o 
secretário Infraestrutura e Obras, Max 
Lemos.

Dez mil pessoas beneficiadas

 
Com percurso total de 3,5 quilômetros 
e 152 gôndolas, o teleférico beneficia 
10 mil moradores das comunidades de 
Bonsucesso, Adeus, Baiana, Alemão, 
Itararé e Palmeiras. No total, o deslo-
camento dura 16 minutos.

 

Os secretários da Casa Civil, Nicola 
Miccione, de Desenvolvimento Econô-
mico, Vinicius Farah, e do Ambiente e 
Sustentabilidade, Thiago Pampolha, 
também participaram da visita à fábri-
ca da Poma.

NA FRANÇA, GOVERNADOR FECHA 
ACORDO PARA REATIVAÇÃO DO TELE-

FÉRICO DO COMPLEXO DO ALEMÃO
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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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Desenhar um modelo de negócio, 
definir missão (propósito da 
empresa existir), visão (objetivo 
de onde quer chegar) e valores 
(comportamento e resultado 
presentes nos funcionários 
e nas relações da empresa), 
implantar uma cultura inovadora, 
implementar processos para 
que a empresa funcione de 
forma produtiva e se mantenha  
lucrativa não é algo simples e 
fácil de fazer.

Apesar de gerar emprego e renda 
o empreendedor ainda é visto 
como infame no momento em que 
precisa desligar um funcionário, 
mas o custo para manter um 
colaborador improdutivo é alto 
no curto, médio e longo prazo.

Não significa que a pessoa 
desligada seja incompetente 
ou algo do tipo, em muitos 
casos, não se adéqua as normas 
e cultura da empresa ou não 
produziu o suficiente conforme 
acordado na admissão, se 
não bateu a meta no período 
determinado, sua permanência 
se torna dispendiosa gerando  
prejuízos desnecessários que em 
muitos casos pesa mais que uma 
rescisão além do desgaste de 
ter que ficar relembrando várias 

Quando oferecer um funcionário 
ao mercado de trabalho?

CIDADE

vezes as tarefas corriqueiras e a 
falta de resultados. 

O papel do líder é manter a régua 
de avaliação alta, se ela cai, afeta 
toda a equipe e influencia no 
resultado como um todo. 

Se a intenção do empregador é 
evitar esse tipo de situação por 
conta do vínculo de amizade 
criado devido ao tempo que o 
colaborador tem na empresa, o 
que é comum dependendo do 
porte da mesma. É importante 
ressaltar o que a empresa espera 
de cada funcionário desde o 
momento da contratação, e que 
seja por escrito para que fique 
documentado, assim fica mais 
fácil de cobrar a realização das 
tarefas solicitadas. 

Ofereça treinamento, capacite, 
converse francamente através 
de avaliações periódicas para 
mensurar o desempenho. Se por 
ventura não resolver, repense a 
contratação. Em tempos difíceis 
não dá para perder tempo 
com o comodismo. Contrate 
quem tem “sangue nos olhos”, 
garra, determinação, objetivos 
pessoais, faz diferença no dia 
a dia lidar com pessoas que de 
fato querem  vestir a camisa da 
empresa com vontade.   
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE
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Petrópolis é uma cidade encantadora. No mês passado eu e 
minha família visitamos a cidade Imperial e fomos conhecer 
o lago do Palácio Quitandinha.

Sobre o Palácio Quitandinha
Considerado um dos principais cartões-postais do estado 
do Rio de Janeiro, o Palácio Quitandinha foi inaugurado em 
1944 para ser o maior cassino-hotel da América Latina. O 
espaço faz referência ao estilo neo-normando, tendência 
dos grandes cassinos europeus da época, sendo decorado 
com inspiração nos cenários hollywoodianos.

O Lago
O dia estava maravilhoso e podemos fazer inúmeras 
fotografias. O verde predominante do gramado e o azul 
do céu tornaram as fotos lindíssimas. A primavera também 
ajudou com lindas flores. Foi uma manhã maravilhosa. 
Ficamos deitados no gramado e aproveitamos para esquecer 
um pouco da rotina da vida urbana. O contato direto com a 
natureza é sempre muito gratificante. Adoramos conhecer 
o local.

Visitação ao Lago
Terças a domingos e feriados, 9h às 17h*.

Grátis. *Em condições climáticas desfavoráveis, o Lago 
será fechado. Limite: 250 pessoas simultaneamente 
(desta capacidade, 50 entradas são destinadas ao público 
prioritário)

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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SEJA + DEPIL
AGENDE SEU HORÁRIO NO WHATSAPP 

(22) 98155-0368
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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.

Inspirada na temática abordada pela 
minha filha de 14 anos na matéria desta 
quinzena farei algumas observações 
sobre nossa língua. 

 O “nosso português”, em seu 
período atual, discrepa, em muitas 
particularidades, do português 
europeu e também de outros 
países lusófonos. Fala-se, hoje, em 
português brasileiro. Esta polarização 
do português engrandece-nos não 
só na compleição linguística, bem 
como na cultural. A lusofonia mostra, 
principalmente, que o português é 
uma língua de cultura.

 Particularmente identifico as 
mudanças da língua, as influências 
estrangeiras e a linguagem utilizada 
nos meios eletrônicos como algo 
muito salutar. A língua, o dialeto, 
a linguagem, o estilo, a expressão 
pertencem aos falantes, que são seres 
sociais, históricos e culturais. 

Verificou-se uma comoção contra o 
“internetês”, porque acreditavam que 
os jovens iriam olvidar a ortografia, 
o que não sucedeu, como salientam 
as pesquisas linguísticas. Se há 
incoerências em relação à norma-
padrão, que é uma multiplicidade 
entre tantas outras, é porque a 
doutrina da língua portuguesa ainda 
salienta bastante a memorizar regras 
e, lamentável e parcamente, na análise 
e reflexão.

É importante sinalizar aqui que tenho 
parte de minha formação calcada nos 

COLUNISTA

O FUTURO DO IDIOMA 
PORTUGUÊS

COMPÊNDIO GRAMATI-
CAL, LINGUÍSTICO OU 

INTERNETÊS?
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princípios da NGB (Norma Gramatical 
Brasileira), uma vez que nos primórdios 
dos anos 80, a graduação em Letras 
era baseada no uso correto da língua 
quando se fazia necessário. 

Com o advindo da internet e a celeridade 
das informações, aprendi com minha 
filha Eloise Gomes que também há 
espaço para a linguagem coloquial, 
a norma culta e a escrita internética, 
ao mesmo tempo. Um passeio à rua 
mostrou in loco que o português não 
tem essa homogeneidade que os 
puristas da língua apregoam sempre. 
Por sinal, eles também variam a língua, 
porque sabemos que o falante tem que 
saber como usá-la em determinadas 
situações; caso contrário, cairá no 

ridículo, ou, como os jovens dizem, “vai 
pagar um mico enorme”. 

Concluo esse breve texto com uma 
paráfrase: o futuro de toda e qualquer 
língua, ao falante pertence. 

Destaco outrossim, a Música e a 
Literatura como sistemas semióticos e 
mostram toda a beleza e o charme dos 
recursos expressivos. Neste propósito, 
idioma não é só estudo gramatical, 
como muitos creem, uma vez que 
ele converge a inúmeras artes, e abre 
caminho para a interação entre os 
povos que o utiliza.

COLUNISTA
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VIVER,
PENSAR, 
POETIZAR.

COLUNISTA

( 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.

 Luciana
 Mendonça

Comoção
Tivemos, nesses dois últimos anos, per-
das irreparáveis no nosso mundo artís-
tico. Foram perdas precoces e desas-
trosas de pessoas tão importantes para 
nós, que farão uma imensa falta não so-
mente para seus familiares, como para 
nós, admiradores de seus trabalhos. 
Às vezes é difícil  acreditar que sejam 
pessoas reais e com a chance de sofrer 
qualquer infortúnio que nós seres hu-
manos do mundo laboral podemos, a 
qualquer, momento sofrer. 
Às vezes parece que são imortais e de 
fato são,  pois estarão eternizados em 
nossas memórias, seja na música, litera-
tura ou televisão, a qualquer momento 
temos acesso a vê-los novamente, atra-
vés de seus inesquecíveis trabalhos. 
Porém caro leitor,  pretendo fazer nes-
te artigo uma pequena observação que 
pude 

perceber através das redes sociais, 
sobre a reação das pessoas diante da 
perda desses ilustres artistas. 
Trabalhadores como nós,  a arte é um 
dos poucos trabalhos em que as pes-
soas têm dificuldade em dissociar o 
artista trabalhador, do artista pessoa.  
Na realidade, o artista se torna rapida-
mente celebridade e muitas vezes seu 
trabalho fica em segundo plano no ran-
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king de interesse da mídia, imprensa, 
redes sociais e seus fãs.  Tudo o que 
eles fazem, repercute de uma forma in-
crível, ganhando seguidores e admira-
dores por onde estiverem. Suas vidas 
pessoais se tornam mais importantes 
que seus trabalhos, aguçando cada 
vez mais a curiosidade humana. 
Então eu venho falar de comoção. 
Pois me deparei nas redes sociais com 
comentários odiosos de pessoas ata-
cando outras que faziam homengens 
à esses artistas, por não mencionarem 
em suas 

publicações, o lamento pela perda de 
pessoas não tão conhecidas ou até 
desconhecidas por nós e melhor di-
zendo, simplesmente pessoas mas que 
também possuem familiares inconsolá-
veis por suas perdas.
Ora, percebam, somos todos seres hu-
manos, pessoas que trabalham. Mães, 
pais, irmãos, filhos de alguém. Obvia-
mente toda e qualquer morte é extre-
mamente lamentável e estará causan-
do muita dor para seus familiares. 
Mas eu compreendo a comoção ge-
ral, o lamento e o espanto que a mor-
te de um artista conhecido causa nas 
pessoas. Exatamente pelos motivos 
citados acima. Porque o artista entra 
em sua casa mesmo sem ser convi-
dado, passa a fazer parte da sua vida 
de alguma maneira, mesmo que seja 
sem querer: você está se deslocando 
ao trabalho e todo dia pela manhã vai 
ouvindo aquela música,  está em casa 
descansando e 

despretensiosamente está lá com você 
aquele artista, lhe fazendo companhia. 
De certa forma cria-se um laço, uma 
identificação. E quando ele se vai, des-
sa forma ainda inexplicável para nós 
como a morte, nos sentimos assim: 
com um vazio, um aperto no peito. A 
sensação de ter sido com uma pessoa 

próxima como um parente ou um vizi-
nho. Nos faz refletir sobre nossa pró-
pria vida e sua finitude. Por isso tama-
nha comoção e homenagens. 
Repito, todas as perdas são extrema-
mente lamentáveis, mas as de um ar-
tista conhecido nos choca mais. Haja 
vista, a forma como reagimos diante 
do noticiário infelizmente sanguinolen-
to que nos é ofertado pela tv diaria-
mente. Quantas notícias tristes, quan-
tas perdas irreparáveis! E no entanto, 
salvo a notícia de um crime chocante 
e brutal, continuamos calmamente a 
tomar o nosso café da manhã, lavan-
do nossa louça,  olhando o celular. En-
quanto ali, está o final 

da história de vida de alguém e o início 
da dor torturante de seus familiares. 
Então voltando ao assunto redes so-
ciais e seus ataques cibernéticos, con-
tinuo achando natural a reação das 
pessoas que homenageam seus ídolos, 
se comovem e sofrem por suas perdas.
Mas com isso, talvez aprendamos a 
nos chocar mais, ter mais empatia pelo 
próximo e dar mais valor à vida.  À sua 
e à do outro. Pois é refletindo sobre 
perdas que aprendemos a valorizar a 
vida.
E essa vida, sendo uma só como co-
nhecemos,  todas são igualmente im-
portantes.
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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 check up feminino deve ser realizado 
todos os anos, pois são exames 
essenciais que detectam doenças 
e irregularidades no organismo da 
mulher.   Na maioria das vezes, esses 
exames preventivos para a mulher são 
solicitados por ginecologistas, porém, 
conforme a necessidade, outros 
profi ssionais podem receitar para suas 
pacientes.

O check up feminino começa na 
primeira menstruação (menarca), se 
estendendo até a terceira idade dos 
60 anos em diante. Estes são períodos 
que marcam a idade reprodutiva e 
menopausa da mulher.

Existem exames que são indicados 
para mulheres em determinadas 
idades. Confi ra quais são os tipos para 
realizar anualmente. 

Menarca até os 40 anos de idade 

A primeira menstruação (menarca) 
não possui uma idade padrão para 
acontecer, visto que o corpo feminino 
muda de mulher para mulher, ou seja, 
algumas meninas menstruam mais 
cedo que outras.

Além de exames de rotina como 
o hemograma completo, as jovens 
após a primeira menstruação já 
podem começar a realizar o exame 
de Papanicolau, que permite apontar 
possíveis doenças, como por exemplo, 
o câncer de colo de útero.

Durante as consultas com o 
ginecologista, também é possível 

CHECK UP FEMININO: 
DESCUBRA QUAIS OS 
EXAMES PARA FAZER

ANUALMENTE
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detectar outras doenças como 
a  endometriose, que afeta muitas 
mulheres. Quando mais precoce 
detectar a doença, menos sofrimento 
a mulher irá passar, pois os sintomas 
são dolorosos e podem ocasionar 
complicações futuras, como exemplo, 
difi culdades para engravidar.

Além disso, as mulheres com menos 
de 20 anos também poderão incluir 
outros tipos de exames anuais, como 
as investigações de desequilíbrio 
hormonais e doenças infecciosas 
como as DSTs (Doenças sexualmente 
transmissíveis). 

 Dos 41 aos 50 anos

A partir dos 41 anos de idade, além 
dos exames de hemograma completo, 
DSTs e controle da Tireóide, as 
mulheres também passam a incluir na 
sua lista de exames anuais a primeira 
mamografi a e densitometria óssea.

A mamografi a serve para detectar 
nódulos, lesões, assimetrias e fazer 
diagnóstico de câncer nas mamas. Já a 
densitometria óssea serve para avaliar 
os níveis de massa óssea, detectando 
a osteoporose e osteopenia, muito 
comum em mulheres acima de 45 anos.

A partir dos 51 anos

Os exames femininos a partir dos 
51 anos envolvem o check up 
completo com hemograma e outros 
exames laboratoriais, papanicolau, 
mamografi a, densitometria óssea e 
eletrocardiograma.

O resultado dos exames de rotina 
permite que o médico aconselhe 
a paciente a práticas e medidas 
preventivas, que interferem em seu 
estilo de vida.

Alguns desses exames ajudam a 
prevenir doenças que afetam o público 
feminino, diagnosticando alterações 
precocemente e que possam contribuir 
para o tratamento efi caz.

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

Monique Bittencourt (Criadora do Blog 
Mãe ao Cubo)
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 Nos tempos da colônia,  o cardápio 
Nacional recebeu influências 
AFRICANAS com ingredientes, 
pratos e técnicas de preparo que se 
fazem presentes até hoje.      Quem 
diria que a BANANA, símbolo tropical 
e BRASILEIRO , NÃO É originária 
do Brasil? E o COCO, presente em 
praias nordestinas com seus vastos 
coqueiros, Também? Ambas são 
frutas de origem da ÁFRICA. Assim 
como a PIMENTA MALAGUETA, DA 
ABÓBORA,  DA MELANCIA, por 
exemplo.                           A influência dos 
negros na culinária  Brasileira aparece 
onde nem imaginamos e pode desafiar 
algumas de nossas certezas. Os 
negros ajudaram a fomentar hábitos 
e pratos que nasceram no Brasil - 

ÁFRICA NO PRATO!             
DA COLÔNIA AOS 

DIAS ATUAIS  

NUTRI SHEILA CUNHA

colônia e permanecem em nossa mesa 
até hoje.               Quando os primeiros 
PORTUGUESES se mudaram para o 
Brasil,  não encontraram em nossas 
terras alimentos familiares como o 
trigo. Havia uma imensa variedade de 
frutas e tubérculos, mas muitos desses 
itens, eram estranhos ao paladar dos 
colonizadores. O jeito era adaptar o 
paladar aos gêneros encontrados no 
Brasil.                                           No 
engenho, quem colocava a mão na 
massa eram as mulheres negras, 
onde a comida acabava sofrendo 
interferências africana no modo de 
preparar.                     A FAROFA, por 
exemplo, foi criação delas. A influência 
AFRICANA na culinária Brasileira no 
MODO DE PREPARAR, TEMPERAR, 
COMBINAR OS ALIMENTOS E NOS 
INGREDIENTES trazidos do Continente 
Africano pelos Colonizadores e foi 
partindo de lá que chegou aqui.             
Outra Curiosidade, está no modo de 
preparo dos alimentos,  enquanto os 
colonizadores PORTUGUESES tinham 
o costume de cozinhar os alimentos, os 
Negros preferiam ASSAR os alimentos 
para consumo. Assim como também 
apreciavam consumir o feijão com 
caldo, pois esses gostavam de comida 
molhada. Os negros habituaram a 
utilizar pouco Sal e Caprichar no uso 
da pimenta, porque o Sal era um 
produto caro. As Verduras tinham 
destaque na alimentação dos Negros, 
QUIABO, COUVE, TAIOBA, entre outros 
eram alimentos indispensáveis na 
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alimentação diária, tal costume era tão 
intenso que  o hábito de acompanhar 
Carnes com Frutas, causavam grande 
estranheza aos Colonizadores. Como 
exemplo, Lombo com Abacaxi, 
Feijão preto com Rodelas de Laranja. 
Lembrando que as RODELAS DE 
LARANJA E COUVE DA FEIJOADA, 
SÃO INFLUÊNCIA DOS NEGROS 
na Culinária Brasileira.             São 
diversas as influências AFRICANAS na 
alimentação diária dos Brasileiros, o 
LEITE DE COCO que tanto utilizamos 
em diversas receitas nasceu no Brasil 
através dos Negros que já conheciam 

bem o COCO. Além de fazer parte 
de várias preparações doces ele rega 
peixes, frangos e risotos. O Ralar do 
COCO também é uma técnica Africana, 
da mesma forma que ornamentar um 
prato em cima  da folha de Bananeira 
ou mexer a “boia” com a colher da pau.                 
Depois de relatar tantas tradições, 
hábitos e costumes corriqueiros 
deixados pela CULTURA AFRICANA 
que é ímpar no nosso costume, só 
posso concluir que somos ÁFRICA DE 
RAÍZ.
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Aldeia Editora anuncia 
lançamento do terceiro livro 

em 2021 

“Eu Desejo… Ficar” é um ro-
mance que conta a história de 
Helena, que reencontra o seu 
grande amor do passado

Após os lançamentos dos livros “O Liv-
ro dos Sonhos – O Colecionador de Al-
mas” e “Aldeia de Pedro”, a Aldeia Edi-
tora anuncia o lançamento do terceiro 
livro em 2021, “Eu Desejo… Ficar”. O 
romance foi escrito por Maura Pontes, 
escritora de Casemiro de Abreu, RJ. 

Na história, Helena foi criada na ci-
dade grande. Filha de pais ricos, que 

podiam lhe dar de tudo, ela cresceu 
em uma família cheia de princípios. 
As convicções de seu pai a afastaram 
de Guto, quando os dois estavam vi-
vendo o início de um romance adoles-
cente. Longe de seus amigos e de seu 
grande amor, Helena conhece ítalo, o 
filho de um grande amigo de seu pai, 
que a apresenta ao mundo das drogas. 
Sua vida, então, vira um inferno.  Em 
meio a tantos conflitos e sofrimentos, 
Helena reencontra seu grande amor do 
passado e recebe a oportunidade de 
conhecer o lado bom da vida.
Helena agarra essa chance com to-
das as suas forças e vive momentos 

124

Aldeia 
                      Magazine



inesquecíveis, até que seu destino 
começa a trilhar outro caminho.  Sua 
esperança de viver uma nova vida de-
saba em meio a uma notícia trágica. 
Dessa vez, no entanto, ela não está 
mais sozinha e pode contar com mui-
ta gente que a ama. A escritora Maura 
Pontes explicou onde você buscou in-
spiração para escrever o livro “EU DE-
SEJO… FICAR”. 

“Minha inspiração para escrever ” Eu 
desejo… Ficar” veio em assuntos abor-
dados nas famílias. Ainda existe uma 
barreira entre os pais e seus filhos. Para 
os pais, como a gente, desde que nos-
sos filhos estejam dentro de casa estão 
seguros, estão bem. Mas têm muitos 
jovens que carregam   problemas que 
não conseguem ter um diálogo com sua 
família, tem medo de serem julgados 
ou até mesmo não tem liberdade para 
uma conversa e eles vão se fechando. 
Desses problemas vem outros e mais 
outros e acabam levando a caminhos 

sem volta. E isso acontece com a Hel-
ena, por seu pai querer uma filha de 
“sociedade” e vivendo de aparências. 
Então ela encontra um escape para es-
ses problemas, só que sua busca por 
felicidade a leva por um rumo de dor 
e perdas. E ela vai afundando cada vez 
mais”, disse Maura.

Maura falou com a reportagem sobre 
qual momento mais marcou, durante o 
período em que você escreveu seu ro-
mance.

“O momento em que mais me marcou, 
foi os altos e baixos da protagonista, 
no caso, essa oscilação que ela sofreu 
na sua vida. Situações que podem ser 
realidade de muitas pessoas, hoje em 
dia”, destacou Maura Pontes.

O livro “Eu Desejo… Ficar” será lançado 
próximo dia 26 de novembro, na Museu 
Casa de Casemiro de Abreu em Barra 
de São João, RJ, às 18h.
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Tintas acrílicas são desafiadoras para 
os artistas que têm pressa e desejam 
produzir belas obras com cores vivas 
e resistentes à ação do tempo. Como 
relatei nos meus apontamentos 
biográficos, eu pintava com tintas 
a óleo na minha juventude. Minhas 
poucas experimentações com tinta 
acrílica não foram bem sucedidas 
por falta de domínio da técnica, em 
que simplesmente tentei utilizar meu 
conhecimento da pintura a óleo, 
ignorando que a maneira de pintar é 
muito diferente. A vida tomou outro 

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

PAULO JORGE 
ARTISTA PLÁSTICO MEMBRO 
DA ALEART - ACADEMIA DE 

LETRAS E ARTES DA REGIÃO 
DOS LAGOS. NASCIDO EM 

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

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

FRIO - RJ

PARA CONHECER AS OBRAS 
DO ARTISTA PLÁSTICO 

ACESSE 

WWW.PAULOJORGE.ART.BR

PINTANDO O SETE

COLUNISTA

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

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

Materiais básicos na teoria

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

tintas. A tendência do iniciante é 
comprar todas as cores que puder, 
mas isso não é necessário. Segundo a 
teoria das cores, estudada em nosso 
artigo “Cores – como percebemos“, 

COLUNISTA

utilizando a paleta CYM (ou CYMK, nas 
impressoras) podemos produzir TODAS 
as cores a partir das cores básicas 
Ciano (C), Amarelo (Y) e Magenta 
(M). Acrescemos a cor “Branco de 
Titânio” para clarear algumas misturas. 
Estudaremos as misturas em matéria 
posterior.

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

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

Materiais básicos na prática
Tintas acrílicas

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

Básicas Amarelo ouro (Acrilex – 
Brilhante 505)

Laranja (Acrilex – Brilhante 517)

Azul da Prússia (Acrilex 331 – Corfix 
69)

Carmim (Acrilex 379 – Corfix 59)

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

Laranja (Corfix 55)

Azul Ultramar (Acrilex 348 – Corfix 68)

Luxo Amarelo Limão (Acrilex 323 – 
Corfix 48)

Verde Esmeralda (Corfix pote 73)

Vermelho Francês (Corfix pote 56)

Azul Primário (Corfix Arts 135)

Magenta Primário (Corfix Arts 179)

Amarelo Primário (Corfix Arts 168)

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

Pincéis

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

MARCA NÚMERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os pintores impressionistas, 
expressionistas e adeptos do abstrato 

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

REALEZA-Acrílica sobre tela 
– 40 x 50 (Paulo Jorge)

COLUNISTA
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Casa com 4 dormitórios 
à venda, 206 m² por R$ 

350.000- Cond. Fechado - 
Fluminense - São Pedro da 

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

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

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

ACEITA FINANCIAMENTO BAN-
CÁRIO

Fale com nosso corretor Vander-
lei Gomes Alves

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

98179-8325
(22) 2621-6946   

REMAX

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

para te atender!
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REMAX

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

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

TURISMO
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O ex-vereador André de 
Gilson recebeu, nessa 
semana, o convite do 
Deputado Estadual Dr. 
Serginho, para concorrer na 
próxima eleição para vaga de 
DEPUTADO FEDERAL pelo 
estado do Rio de Janeiro.

“Tenho orgulho de ter 
somado quase 30 anos de 
dedicação a vida pública no 
âmbito municipal, sempre 
lutando por uma saúde 
melhor, sei que ainda tenho 
muito a contribuir alçando 
voos mais altos, sempre em 
busca de melhoria para o 
nosso povo. Chegou a hora”, 
disse André de Gilson.

André de Gilson é convidado 
para concorrer a vaga de 

Deputado Federal em 2022

CIDADE

“Tenho orgulho 
de ter somado 
quase 30 anos 
de dedicação a 
vida pública”, 
disse André. 
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CIDADE
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