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Porquinho-da-Índia
Por mais que seu nome seja porquinho, 
esse pequeno pet não é da família dos 
suínos. Ele, na realidade, é um roedor 
da família Caviidae. Também se enga-
na quem pensa que ele veio do país da 
Ásia Meridional, na verdade, o Porqui-
nho-da-Índia é sul-americano. 

O Porquinho-da-Índia é um parente 
próximo de roedores como capivara e 
preá. Existem várias raças desse roedor 
doméstico, mas todas elas possuem al-
gumas características em comum. 

O Porquinho-da-Índia Peruano é um 
dos preferidos quando o assunto é 

pelo longo. Suas madeixas longas e li-
sas caem sobre o seu corpinho peque-
no e exigem escovação diária.

Outras raças que possuem a pelagem 
longa são o Porquinho-da-Índia Ango-
rá, Porquinho-da-Índia Coronet e Por-
quinho-da-Índia Alpaca. Este último 
possui a pela frisada bem diferente dos 
seus primos de pelos lisos. Todos eles 
precisam de atenção redobrada na hora 
do banho, pois precisam estar comple-
tamente secos. Além disso, é importan-
te fazer o acompanhamento veterinário 
para verificar a periodicidade das tosas. 
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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.

11

Aldeia
                       Magazine



INAUGURAÇÃO DA CASA DO PAPAI 
NOEL ABRE TEMPORADA 

NATALINA EM SÃO PEDRO DA 
ALDEIA

CU
LT

U
R

A
Um clima de emoção, encantamento e magia tomou con-
ta das ruas do Centro de São Pedro da Aldeia na noite 
desta quarta-feira (15) com a inauguração oficial da Casa 
do Papai Noel. Dezenas de famílias acompanharam de 
perto a chegada inédita do Bom Velhinho pela Lagoa de 
Araruama, marcando a abertura da temporada de Natal 
na cidade. O mais novo espaço natalino, sediado na Casa 
da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, vai funcionar até 
o dia 14 de janeiro, com visitação gratuita todos os dias 
das 14h às 22h e a presença do Papai Noel de terça a do-
mingo, a partir das 19h. 

Destaque na programação de abertura, a chegada do Pa-
pai Noel de barco pela Lagoa de Araruama atraiu crian-
ças, jovens e adultos ao deck da Praça Hermógenes Freire 
da Costa, na Praia do Centro. De lá, com o apoio de uma 
viatura da Guarda Municipal, o Bom Velhinho percorreu 
as ruas do Centro saudando moradores e comerciantes. 
O prefeito Fábio do Pastel prestigiou a noite de estreia 
da casa após um compromisso na capital do Estado. 

A lojista Carla Silva foi uma das primeiras a chegar à Casa 
da Cultura, acompanhada do filho Gabriel, de nove anos, 
e da mãe, Sofia, de 67 anos, que veio do Rio de Janeiro 
para curtir a temporada natalina na cidade. “Fiz questão 
de trazer o meu filho e a minha mãe porque é importante 
resgatarmos esse espírito natalino, que nada tem a ver 
com a pandemia. As crianças, como nós, sentiram mui-
to as perdas, ficaram confinadas em casa durante muito 
tempo e mereciam ter esse momento de felicidade. É mui-
to bom saber que a Prefeitura se preocupou em manter a 
Casa do Papai Noel, com conscientização e o respeito às 
medidas contra a Covid, porque eu vejo como algo muito 
importante também para o comércio local e para atrair 
o turismo”, destacou a comerciante, moradora há dois 
anos do bairro Poço Fundo. Quem compareceu ao even-
to de inauguração também pôde curtir de perto a apre-
sentação de street dance das crianças e adolescentes do 
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estúdio de dança Master Dance 
Centro Artístico. Na presença do 
secretariado municipal, o secre-
tário adjunto de Cultura, Thiago 
Marques, fez o descerramento 
do laço e deu as boas-vindas aos 
presentes. “Quero agradecer aos 
meus colegas secretários que fo-
ram grandes parceiros e ao pre-
feito Fábio do Pastel por todo o 
apoio a esse projeto, por nos dar 
condições de realizar esse evento 
e abrir a Casa do Papai Noel este 
ano. Agradeço também a toda 
minha equipe, que trabalhou mui-
to e em curto espaço de tempo 
para entregar esse espaço fantás-
tico para a população. Estamos 
muito felizes com essa inaugu-
ração e desejamos a todos uma 
temporada de Natal de muita ale-
gria e esperança em São Pedro 
da Aldeia”, disse. Totalmente re-
novada, a Casa do Papai Noel ga-
nhou mais de 30 novas mobílias 
em estilo colonial confecciona-

das pelos artistas plásticos Flávio 
Rangel e Marcio Alexandre Simas. 
A escultura do presépio de 1,60 
metros de altura em 3D, assinada 
por Rangel, recebeu destaque e 
iluminação especial na entrada da 
Casa, assim como a lareira da sala 
– outro ponto alto da decoração 
temática. “A prefeitura está de pa-
rabéns. É uma atração muito ba-
cana, um momento para a gente 
resgatar os costumes da infância 
e essa fase tão gostosa do Natal. 
A estrutura deste ano melho-
rou muito, superou as nossas ex-
pectativas. A presença do Papai 
Noel também é muito acolhedora 
e com certeza é um diferencial”, 
destacou o militar da ativa Jona-
than Costa, que compareceu ao 
espaço com a esposa e o filho de 
cinco anos de idade. O lar tam-
bém ganhou ambientes inéditos, 
como a biblioteca cenográfica 
e o quarto do Papai Noel. Orna-
mentado com diversos adereços 
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natalinos, o cômodo conta, ainda, 
com um relógio de pé do acervo 
da Secretaria Adjunta de Cultura, 
que pertenceu à Câmara Munici-
pal no século XIX. Na oficina de 
brinquedos, projetada cenogra-
ficamente, as crianças pequenas 
também podem brincar no tradi-
cional trenzinho, outro atrativo de 
destaque na exposição natalina. A 
noite de abertura também contou 
com a presença especial de nove 
crianças da ONG Aldeia da Infân-
cia Feliz, do bairro Balneário. Há 
23 anos, a instituição oferece cui-
dado e acolhimento institucional 
a crianças e adolescentes do mu-
nicípio em situação de vulnerabi-
lidade social, fruto de negligência, 
maus tratos, abandono, violências 
ou abusos por seus familiares ou 
responsáveis. “Essa é a primei-
ra programação cultural que as 
nossas crianças estão participan-
do depois do início da pandemia. 
Ficamos muito felizes e agrade-
cidos à Secretaria de Cultura por 
esse convite e nos sentimos pri-

vilegiados por participar desse 
momento tão único e especial. 
As crianças ficaram encantadas 
com a Casa e com os presentes 
que elas ganharam. Com certeza, 
uma atividade como essa contri-
bui imensamente para a grande 
proposta do nosso trabalho, que 
é promover a reintegração des-
sas crianças ao convívio familiar 
e social”, destacou a coordena-
dora do abrigo, Sandra Jardim. A 
Casa do Papai Noel fica na Ave-
nida Francisco Coelho Pereira, nº 
255, no Centro. Excepcionalmen-
te nesta sexta-feira (17) e nos dias 
24, 25 e 31 de dezembro e no dia 
1º de janeiro, Dia Mundial da Paz, 
o espaço estará fechado para vi-
sitação. Dentre as autoridades 
municipais presentes no evento 
de inauguração, estiveram ainda 
o vice-prefeito Dr. Júlio Queiroz, 
os secretários de Governo, Luiz 
Fernando Gomes Junior; de Saú-
de, Maria Márcia Sampaio Fontes; 
de Segurança e Ordem Pública, 
José Maria Cadimo Azevedo; de 
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Serviços Públicos, Raimundo Pe-
reira Teixeira; e de Planejamento 
e Gestão, Paulo César de Souza, 
o secretário adjunto de Esportes 
e Lazer, Ricardo Ramos Gaspar, a 
controladora-geral Danielle Pru-
dente, o vereador Márcio Soares, 
o chefe de gabinete do prefeito, 
Moisés Batista e o assessor espe-
cial do prefeito Edmilson Bitten-
court.

Decoração natalina

Além da Casa do Papai Noel, o 
projeto de Natal executado pela 
Secretaria Adjunta de Cultura 
contemplou ainda a decoração 
natalina em pontos estratégicos 
da cidade. Na Praça Hermógenes 

Freire da Costa, na Praia do Cen-
tro, uma árvore de Natal de cerca 
de oito metros de altura foi ins-
talada. O deck e os canteiros da 
praça também ganharam vida e 
um colorido especial com a ins-
talação de luzes. A Avenida São 
Pedro e a Praça Dr. Plínio de Assis 
Tavares (Praça do Canhão) tam-
bém foram enfeitadas com ade-
reços iluminados.

Na Praça Agenor Santos, a Igreja 
Matriz e o convento dos jesuítas, 
que fazem parte do conjunto ar-
quitetônico histórico do municí-
pio, foram iluminados e a praça 
também ganhou uma árvore de 
led, de cerca de seis metros de al-
tura. 
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DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA 
A GRIPE IMUNIZA MAIS DE 1.400 

ALDEENSES
A Secretaria de Saúde de São Pedro da 
Aldeia promoveu um mutirão de vacina-
ção contra a Influenza nas dependências 
do Supermercado Costazul. A iniciativa 
ocorreu nesta quinta-feira (16) e 1.410 al-
deenses puderam receber a dose contra o 
vírus da doença. Mais de 20 funcionários e 
voluntários participaram da ação que visa 
ampliar a cobertura vacinal contra a gri-
pe em São Pedro da Aldeia, imunizando o 
maior número possível de pessoas acima 
de 6 meses de idade. 

O morador Alex Leal, do Recanto do Sol, 
compareceu com toda a família. “Viemos 
todos nos vacinar para nos prevenir desse 

vírus. Muito importante essa ação da pre-
feitura, pois os imunizantes servem para 
combater doenças e diminuir as chances 
de termos problemas de saúde futuros”, 
relatou. Além do mutirão, os aldeenses 
têm a possibilidade de se vacinar nos pos-
tos de saúde nos dias de rotina de cada 
unidade. E está ocorrendo a imunização 
de funcionários de empresas da cidade.  

A prefeitura ressalta também a articulação 
da Vigilância em Saúde com a Secretaria 
Estadual para o envio de novos lotes, pre-
vendo que pode crescer a procura pela va-
cina em nossa cidade.
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IPTU 2022 EM CABO FRIO TERÁ 
DESCONTO DE 10% PARA 

PAGAMENTO EM COTA ÚNICA

A Prefeitura de Cabo Frio vai oferecer um 
desconto de 10% para quem pagar o Im-
posto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 
2022 em cota única, até o dia 31 de janeiro 
do ano que vem. Para quem fizer o paga-
mento integral do imposto até 21 de feve-
reiro de 2022, o desconto será de 5%. 

Caso opte pelo parcelamento do tributo, o 
contribuinte poderá dividir o valor do IPTU 
em até 11 vezes, entre fevereiro e dezembro 
de 2022, com a primeira cota a ser paga 
em 21 de fevereiro. É preciso ficar atento ao 
pagamento das parcelas na data de ven-
cimento para evitar a cobrança de juros, 
multa e outros encargos. 

Para maior comodidade dos contribuin-
tes, as guias poderão ser obtidas de forma 
online, pelo site Secretaria de Fazenda de 
Cabo Frio (http://fazenda.cabofrio.rj.gov.
br/) a partir do próximo dia 3 de janeiro. 
A impressão dos boletos também poderá 
ser feita na sede da Secretaria de Fazenda, 
no Centro, de segunda a sexta-feira (exce-
to feriados), das 8h30 às 17h, e na subsede 
da Secretaria de Fazenda em Tamoios, no 
Shopping Unapark, em Unamar, das 9h às 
17h. 

Para o próximo ano, a Prefeitura disponibi-
lizará outros três postos para a retirada das 
guias de pagamento: em São Cristóvão, 
na Escola Municipal Professor Zélio Jotha; 
no Jardim Esperança, na Escola Municipal 
Professora Elza Maria Santa Rosa Bernar-
do; e em Tamoios, no Ginásio Poliesportivo 
João Augusto Teixeira Silva, em Santo An-
tônio. Nesses três locais, especificamente, 
o serviço será oferecido entre os dias 3 e 
31 de janeiro, de segunda a sexta-feira (ex-
ceto feriados), das 9h às 17h. 

De acordo com a Secretaria de Fazenda, 

o contribuinte que quiser fazer o parcela-
mento de débitos do IPTU de anos anterio-
res deverá procurar as sedes no Centro de 
Cabo Frio e no Unapark, em Tamoios. Esse 
serviço não estará disponível nos outros 
três postos. 

Confira a seguir o calendário de pagamen-
to do IPTU 2022 em Cabo Frio: 

COTA ÚNICA 10% – 31/01/2022 
COTA ÚNICA 5% – 21/02/2022 
PARCELA 01 – 21/02/2022 
PARCELA 02 – 21/03/2022 
PARCELA 03 – 20/04/2022 
PARCELA 04 – 20/05/2022 
PARCELA 05 – 20/06/2022 
PARCELA 06 – 20/07/2022 
PARCELA 07 – 19/08/2022 
PARCELA 08 – 20/09/2022 
PARCELA 09 – 20/10/2022 
PARCELA 10 – 21/11/2022 
PARCELA 11 – 20/12/2022 

POSTOS PARA A RETIRADA DOS BOLE-
TOS DE PAGAMENTO DO IPTU 2022: 
- Secretaria Municipal de Fazenda – Rua 
Major Belegard, 395, Centro, Cabo Frio 
- Subsede da Secretaria Municipal de Fa-
zenda, em Tamoios – Unapark – Avenida 
Independência, lote 16, quadra 15, loja 7, 
Unamar 
- Escola Municipal Professor Zélio Jotha – 
Avenida Joaquim Nogueira, 812, São Cris-
tóvão 
- Escola Municipal Professora Elza Maria 
Santa Rosa Bernardo – Avenida Ézio Car-
doso da Fonseca, s/n, Jardim Esperança 
- Ginásio Poliesportivo João Augusto Tei-
xeira Silva – Avenida Independência, s/n, 
Santo Antônio

CABO FRIO

 ALÉM DO SITE DA SECRETARIA DE FAZENDA, 
CONTRIBUINTE PODERÁ RETIRAR CARNÊS EM 

OUTROS CINCO LOCAIS 
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ARRAIAL DO CABO
PREFEITURA REALIZA DIA D 
DE VACINAÇÃO CONTRA A 

INFLUENZA 

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio 
da Secretaria de Saúde realizou, nesta sex-
ta-feira (17), o Dia D de vacinação contra 
a influenza após receber doses do Estado. 
O Município recebeu o quantitativo de cem 
imunizantes na tarde desta quarta-feira 
(15). 

 Prioridade 

na vacinação, idosos e pessoas portadoras 
de doenças crônicas. A ação será realizada 
no Posto de Saúde da Prainha, a partir das 

9h e serão distribuídas senhas por conta 
do limite de doses disponíveis.

A Secretaria de Saúde ressalta que a va-
cina contra a influenza faz parte da Cam-
panha de Vacinação que acontece anual-
mente, quando o Estado envia as doses de 
acordo com o público alvo a ser imunizado 
em cada Município.

Para receber a dose da vacina é necessário 
apresentar RG e comprovante de residên-
cia.
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MEIO AMBIENTE

Apesar da aparência frágil, o surgimento 
dos cavalos-marinhos na Lagoa de 
Araruama traz uma sólida perspectiva 
de renovação. Pequeninos e simpáticos, 
eles têm despertado a curiosidade da 
população aldeense, que compartilha 
frequentemente nas redes sociais 
registros dos ilustres novos moradores 
das praias da cidade. Nesta quinta-
feira (16), quatro pontos da laguna 
receberam placas de conscientização 
sobre a presença desses animais. 
A ação iniciada hoje terá outros 
desdobramentos e é resultado de uma 
parceria entre a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e o Projeto Cavalos-
Marinhos/RJ, da Universidade Santa 
Úrsula. As sinalizações foram instaladas 
pela Guarda Ambiental nas praias da 
Salina, Balneário, Ponta da Areia e 
Boqueirão. Além de outras informações 
básicas, as placas listam as maiores 
ameaças a esses animais: captura 
para criação em aquários, uso na 
medicina, como artigos para souvenirs 
e pesca predatória. De acordo com a 
pesquisadora responsável pelo projeto, 
Natalie Freret-Meurer, os relatos da 
presença dos animais começaram a 
chegar pela internet no mês de fevereiro. 
Poucos meses depois, começaram as 
verificações. “Inicialmente, em maio, 
fizemos os primeiros levantamentos 
no bairro Balneário, em São Pedro da 
Aldeia, na Ponta da Farinha, em Iguaba 
Grande, e na Praia das Laranjeiras, em 
Araruama. Atualmente, a população 
já está muito bem estabelecida e 
reproduzindo na lagoa. Temos machos 

PRAIAS ALDEENSES RECEBEM 
PLACAS DE CONSCIENTIZAÇÃO 

SOBRE A PRESENÇA DE 
CAVALOS-MARINHOS

grávidos e animais juvenis”, contou. Os 
pesquisadores acreditam que a espécie 
tenha entrado naturalmente na lagoa 
pelo Canal do Itajurú. No entanto, a 
causa do movimento de migração 
ainda não é conhecida. Os cavalos-
marinhos, apesar de passarem a ideia 
de animais lentos e parados, fazem 
grandes movimentos de migração. Eles 
entram e saem das baías. Ainda de 
acordo com Natalie, esse é o primeiro 
relato da presença desta espécie 
em águas hipersalinas no mundo. A 
salinidade da Lagoa de Araruama 
está em torno de 54 gramas de sal 
para cada litro de água, enquanto o 
mar apresenta de 30 a 37. Uma das 
características comportamentais é que 
costumam ficar presos a estruturas 
como rochas, pedras no fundo do 
corpo hídrico, estacas, redes e deques. 
Em São Pedro da Aldeia, moradores 
já relatam a presença dos animais 
no Centro, Praia da Salina, Balneário, 
Ponta da Areia, dentre outros pontos 
da cidade. O maior cavalo-marinho 
registrado no território aldeense, 
até o momento, foi catalogado pela 
equipe de monitoramento do projeto 
ambiental em Balneário São Pedro. Era 
um animal adulto que possuía cerca 
de 19 centímetros de comprimento, 
acima da média encontrada na região. 
O Secretário de Meio Ambiente, Mario 
Flavio Moreira, ressaltou a importância 
do trabalho de conscientização para 
a proteção da espécie. “É importante 
que a comunidade e os turistas, 
que frequentam as nossas praias, 
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conheçam o projeto e ajudem na 
preservação desses animais. O objetivo 
é que essa parceria também origine um 
programa de educação ambiental para 
a conservação dos cavalos-marinhos, 
abrangendo escolas e a comunidade 
pesqueira. Os pescadores já têm 
capturado exemplares, acidentalmente, 
nas redes de camarão e peixe. A nossa 
parceria é para conscientizar sobre 

o manejo correto e não-agressivo à 
espécie”, explicou.

A Secretaria de Meio Ambiente de São 
Pedro da Aldeia destaca que coletar de 
ambiente natural, armazenar e manejar 
cavalo-marinho é crime ambiental 
(MMA Portaria 445, 17 de dezembro de 
2014).
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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EDUCAÇÃO ALDEENSE DEFINE PERÍODO 
DE PRÉ-MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO 

DE 2022
A Secretaria de Educação de São Pedro da 
Aldeia definiu o período de pré-matrícula 
da rede municipal de ensino para o ano 
letivo de 2022. O calendário vale tanto 
para o ingresso de novos alunos quanto 
para transferências. O procedimento será 
on-line e terá início a partir das 9h do dia 
10 de janeiro, estendendo-se até o dia 14 
de janeiro, às 23h59. O link de acesso será 
disponibilizado no site oficial da prefeitura. 
As inscrições on-line atenderão à Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
A ação virtual não será aplicada à Escola 
Municipal de Educação Especial Pedro 
Paulo Lobo de Andrade e à Escola 
Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda 
da Silveira. As duas instituições de ensino 
realizarão as etapas de forma totalmente 
presencial na mesma data estipulada para 
as demais unidades.

Vale lembrar que a Escola Municipal 
Professora Miriam Alves de Macedo 
Guimarães- Cívico Militar, também consta 
na lista de unidades de ampla concorrência, 
passando pelo processo convencional de 
matrícula. Os candidatos que fizerem a pré-
inscrição em etapa ou ano de escolaridade 
diferente do informado no seu documento 
de transferência terão o procedimento 
cancelado e deverão concorrer às vagas 
oferecidas, posteriormente, em um 
novo período a ser divulgado. Serão 
disponibilizadas duas vagas por turma 
para candidatos com deficiência no 
ensino regular. No entanto, os alunos com 
deficiência já matriculados para o ano 
letivo de 2022 têm as vagas garantidas. 
Nesses casos, as turmas em questão irão 
constar como indisponíveis.

Efetivação de matrícula

A efetivação da pré-inscrição on-line 
deverá ser feita presencialmente nas 
unidades escolares especificadas no 
protocolo a partir do dia 7 de fevereiro, 
durante o horário de funcionamento das 
instituições. O candidato que não realizar 
a efetivação perderá o direito à vaga, que 
será disponibilizada para o procedimento 
de matrícula posterior. Os documentos 

necessários são:

Do responsável legal:

– Carteira de Identidade ou documento 
equivalente (original e cópia);

– Cadastro de Pessoa Física – CPF (original 
e cópia); 

– Comprovante de residência (original e 
cópia);

– Termo de Guarda emitida pelo Juizado 
da Vara da Infância e Juventude, quando 
possuir;

Do aluno:

– Certidão de Nascimento ou Casamento 
(original e cópia);

– Carteira de Identidade ou documento 
equivalente (original e cópia);

– Cadastro de Pessoa Física – CPF, quando 
possuir (original e cópia);

– Título de Eleitor, se maior de 18 anos 
(original e cópia);

– Comprovante de alistamento militar, 
quando maior de 18 anos do sexo masculino, 
(original e cópia);

– Foto 3 x 4 recente (uma foto);

– Carteira de Vacinação atualizada até os 
10 anos de idade (original e cópia);

– Apresentação de condição de 
dependente, para as crianças que convivem 
com responsáveis legais, Termo de Guarda 
emitida pelo Juizado da Vara da Infância e 
Juventude, quando possuir;

– Documento de Transferência emitido na 
forma da Lei, em caso de matrícula por 
transferência, ou documento oficial de 
comprovação de escolaridade anterior, 
preferencialmente emitido na forma de 
Histórico Escolar;

Nas matrículas por transferência será 
exigida a apresentação do histórico escolar 
ou documento comprovando que o mesmo 
foi solicitado à escola de origem, devendo 
constar o ano de escolaridade concluído.

23

Aldeia
                       Magazine



2022
COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Enfim, 2021 está acabando! Mui-
tos comemorando a vida, mas em 
contraste, outros choram a morte 
de entes queridos, que não sobre-
viveram a Pandemia da COVID-19. 

O próximo ano, promete fortes 
emoções com a paixão maior dos 
brasileiros, o futebol, e as eleições 
presidenciais. Iremos decidir o fu-
turo do nosso país, mas se tudo 
der errado, no final de ano tem 
Seleção na Copa, isso mesmo, a 
Copa do Mundo FIFA de 2022 
terá início em 21 de novembro.
 
2022 será um ano movimentado, 

COM A PALAVRA, O EDITOR
com a economia em crise, os po-
líticos prometendo, o salário cada 
vez mais defasado e a nossa ex-
pectativa pelo hexacampeonato 
do Brasil.

Será que seremos campeões? 
Será que a economia vai melho-
rar? Nosso salário vai aumentar? 
Perguntas, perguntas e pergun-
tas... 

Quem será o novo presidente do 
Brasil?

Novo? 

Que venha 2022 e desejo a todos 
muita saúde para desvendar cada 
resposta.

ANO DE COPA E ELEIÇÕES
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Continuamos vivos depois de tantos 
ataques, depois de ameaças pandê-
micas, isso por si só é grande vitória, 
atravessamos esses quase 365 dias e 
resistimos, sobrevivemos.  
Fatiaram o tempo em calendário, con-
tamos dias, meses e anos. Quando se 
aproxima o final de 2021, passados doze 
meses, a impressão de que encurtaram 
os dias. A sensação de que cada vez 
mais o tempo passa acelerado. Assisti-
mos a uma enxurrada de acontecimen-
tos atropelando-se e superando-se em 
estranheza, uma disputa insana.
Tenho lembrança do tempo de crian-
ça à expectativa renovada dos persen-
tes natalinos, sem noção o quanto era 
difícil para os meus pais, e o quanto 
era complicado comprar um presente, 
aquele pedido especial a Papai Noel.
Nítida a imagem do velocípede esta-
cionado próximo à árvore de natal, não 
era uma árvore qualquer, era uma ver-
dadeira árvore de natal, plantada em 
uma lata revestida de papel prateado, 
enfeitada com tanto esmero por nós, 
um trabalho da família. 
Essa imagem como se fosse ontem não 
me abandona, e sempre retorno a ela 
como um símbolo de alegres dias, as 
reuniões, todo aquele ritual dos boli-
nhos de bacalhau, assados, castanhas, 
passas e as inesquecíveis rabanadas.
Voltando a nossa reflexão em torno 
da velocidade dos dias, não há tempo 
para nada, para os abraços, ver os ami-
gos, reunir a família, há uma imposição 
de distanciamento, uma barreira colo-
cada entre nós. Será que dias melhores 
virão? Será que haverá novos dias? 
Vale lembrar o motivo real do Natal, 
e não é nada ligado à propaganda de 
refrigerante, ou algum bondoso velho 
de longas barbas. O motivo verdadeiro 
do Natal nasceu para levar nossos pe-

Flavio Machado
 

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

Crônica de Natal e 
Ano Novo

COLUNISTA
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COLUNISTA

cados, e para isso precisou passar pelo 
martírio da cruz. 
 Podemos afirmar que o Natal, enquan-
to festa cristã de celebração do nasci-
mento de Jesus apareceu entre os sé-
culos III d.C. e IV d.C. A teoria é que foi 
uma reação da Igreja Católica a uma 
festa pagã que homenageava o sol, tra-
dição romana, cultuado em associação 
a um deus persa, e ambos festejados 
em 25 de dezembro. 
Nesses dias de festas natalinas e de ré-

veillon muito há de tristeza, são datas 
que afetam por demais os solitários, 
sobre eles pesa ainda mais o afasta-
mento. Não há remédio que cure esse 
pesar. 
É tempo também de renovar as espe-
ranças, renascer e acreditar que novos 
dias chegarão com menos sofrimento. 
E recomeçar é imperativo. Então va-
mos em frente. E sejam felizes os dias 
do ano novo chegando rapidamente.
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LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves

Ingrediente

Para o creme:
• 400ml de leite
• 1 colher (sopa) de maisena (ami-
do de milho)
• 1 lata de leite condensado
• 1 gema
• 1 caixa de creme de leite 
• 1 colher (chá) de essência de 
baunilha
Para a ganache:
• 1 caixa de creme de leite
• 200g de chocolate ao leite ou 
meio amargo
Para montar o pavê:
• 2 pacotes de bolacha maisena
• 1 xícara (chá) de leite (para ume-
decer as bolachas)

Pavê
Olá, hoje vamos celebrar 2 vezes mais. A 
primeira é por ter sido meu aniversário 
(16/12), sim meu niver foi essa semana, co-
memorei muito, e passei ele me deliciando 
com várias gostosuras de Natal. Porque? 
Por que sim, sou dessas que adora uma 
sobremesa diferenciada, e qual a melhor 
época para isso? O NATAL é claro! As que 
mais gosto são o tradicional pudim, o pavê, 
a torta de maça, humm... Ah e não posso 
esquecer do chocotone trufado, nossa que 
DELÍCIAS. É um mais irresistível que o ou-
tro. 
A segunda coisa que vamos celebrar é o 
Natal, essa é uma das datas mais impor-
tantes do ano, e ela já está batendo a por-
ta, pronta para invadir nossos lares e nos 
dar boas-vindas, por que independente ser 
cristão ou ateu todos nós acreditamos que 
dias melhores viram e no Natal a mensa-
gem que nos é transmitida a gerações e 
vivida por cada um de nós é: que com a 
vida há esperança. 
Essa mensagem ainda hoje e ainda mais 
hoje, tem que ser lembrada e sentida por 
nós com ainda mais intensidade. Os últi-
mos 2 anos não foi fácil pra ninguém, mui-

tas incertezas e muitas perdas nós sofre-
mos. Contudo nos mostramos resilientes, 
fortes e ansiando por dias melhores, apesar 
da mudança súbita e brusca que vivemos 
por esse que se tornou um longo tempo. 
Mas ainda assim, devemos agradecer. 
E é com esse sentimento que quero ensi-
nar a você essa sobremesa super versátil 
e rápida de fazer e que agradará a toda a 
família. Por que com certeza a ceia de Na-
tal é famosa por receitas que fogem do dia 
a dia e que nos fazem falar: “só mais um 
pedacinho”. E essa data é uma data espe-
cial e é para se celebrar em todos os tipos 
de família, seja com o pai ou mãe, parentes 
próximos e distantes, amigos ou colegas; 
o sentimento de todos é o de esperança e 
união que essa data simboliza.
A receita de hoje é:
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Modo de Preparo:
1. Em uma panela, adicione 400 ml 
leite, a maisena (amido de milho), o lei-
te condensado, a gema, o creme de lei-
te e a essência de baunilha;
2. Misture sem parar em fogo mé-
dio. E continue até engrossar e ficar no 
ponto em que começa a soltar do fun-
do da panela;
3. Então, tire do fogo e transfira 
para uma tigela. Reserve o, até esfriar 
completamente;
4. Pegue as bolachas maisena, mer-
gulhe um pouco no leite, rapidamente, 
para não amolecer, em seguida, colo-
que-as em uma travessa de vidro, dei-
xando uma do lado da outra, para for-
mar uma camada;
5. Então, faça uma camada de cre-
me por cima da camada de bolacha 
e continue fazendo esse processo até 
terminar com o creme por cima;
6. Em outra panela, despeje o cre-
me de leite e deixe em fogo médio. 
Quando começar a ferver, desligue o 
fogo e adicione o chocolate ao leite ou 

meio amargo e mexa até derreter tudo;
7. Despeje o chocolate por cima 
da última camada de creme e espalhe 
bem;
8. Então, deixe na geladeira por 3 
horas;
9. Pronto! Sirva seu pavê!

Você lembra que eu fale que era uma 
receita versátil?  Pois então, com essa 
mesma receita você pode fazer pavê 
de bis, pavê de chocolate, pavê de pa-
çoca. É só acrescentar ou o BIS, ou o 
chocolate ou paçoca ao creme quando 
for levar ao fogo para mexer. 
Gostou? Você pode surpreender toda a 
família com vários sabores de pavê. 
Legal né! 
Então eu me despeço por aqui. Desejo 
a todos vocês um ótimo Natal cheio de 
amor, paz e alegria. 
Não esqueça de nos segue no insta-
gram @luna.gostosuras, tá bom!
E aguardo vocês na próxima edição da 
revista Aldeia Magazine.   
Até breve.
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LITERATURA
CULTURA

A escritora Alene Vieira, 41 anos, 
morou por quase 30 anos em Ar-
mação dos Búzios, onde 50% da 
história do seu livro aconteceu lá, 
mora atualmente em São Pedro 
da Aldeia. Alene lançou o livro 

“Dona de tudo menos de mim” no 
último dia 11/12 no Espaço Café 
Cabo Frio. 
Seu primeiro livro conta com uma 
história de vida emocionante e 
que com ela deseja mudar vidas! 

Escritora Alene Vieira lança 
livro “Dona de tudo menos de 

mim”
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CULTURA

Começando pela própria. A ma-
ternidade não deve ser “o fim”, 
ela tem que ser o inicio da vida 
de uma mulher. No livro “Dona de 
tudo menos de mim”, você irá co-
nhecer a história de uma jovem 
que, após se tornar esposa, mãe 
e dona de casa, se viu diante de 
uma vida totalmente diferente 
daquelas que ela ouvia falar. Na 
prática, tudo era muito difícil. O 
casamento não era sinônimo de 
felicidade, amor, companheirismo 
e respeito. A maternidade não era 
só momentos de paz, alegria e 
fraldas sujas. Tudo para ela sem-

pre foi muito intenso. Muitas te-
riam desistido no meio do cami-
nho, era o que ela mais escutava, 
mas por algum motivo, ela nunca 
conseguiu! Talvez por amor, co-
modismo, dependência emocio-
nal, medo, insegurança. Mesmo 
diante de tantas adversidades, 
ela nunca desistiu. Dezenove anos 
depois, continua buscando voltar 
a ser dona de si mesma. Porque o 
título de dona de tudo ela rejeita 
e agradece!
Ela só quer ser dona de Si nova-
mente! 
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CULTURA

O artista plástico Jehan Honório, 
(29), natural de Caruaru, estado 
de Pernambuco, desde pequeno 
sempre teve uma veia artística 
muito forte e marcante. Suas re-
presentações falam por aí só, até 
porque ele não consegue ser uma 
coisa só! Formado em História, 
Artes Visuais, Teatro e entre tan-
tos outros dons artísticos… Vem 
nos apresentar uma novidade. 
Seu lançamento de fato, no mun-
do das Artes plásticas com a sua 
primeira exposição artística inti-
tulada “MULHERES QUE INSPI-
RAM”. Essa exposição visa relem-
brar e homenagear as mulheres 
que passaram, que estão e que 
sempre vai estar em sua vida. Vale 
destacar que as 11 obras de lan-
çamento do artista são pintados 
com uma técnica inovadora mas 
conhecida por todos, o CAFÉ! O 
Café que faz parte do imaginário, 
da sociedade e da economia do 
país também pesa como fonte e 
matéria prima da arte.
Destacamos ainda que o lança-
mento das 11 obras de Jehan Ho-
nório estarão em exposição que 
vida arrecadar dinheiro para uma 
ação social muito legal… Levar 
alegria para famílias nas festivi-
dades de final de ano com ces-
tas básicas para quem realmente 

Artista plástico Jehan Honório 
lança exposição “MULHERES 

QUE INSPIRAM”

precisa!
Ficou curioso para saber o que 
esse promissor artista tem a ofe-
recer para a região? Acompanhe 
o nas redes sociais @honorio-
jehan, @arteliejehh e prestigie 
esse jovem artista no mundo das 
artes em sua 1° de muitas exposi-
ções. As obras estarão expostas 
na cafeteria Espaço café, rua Vi-
tor igrejas 04, Ville Blanch – Cabo 
Frio.Lembrando que essa exposi-
ção comemora também o aniver-
sário de 1 ano da cafeteria mais 
badalada de Cabo frio.
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Italinea Cabo Frio
Um quarto cheio de estilo e com espa-
ço muito bem aproveitados.
Com soluções para ambiente de estu-
dos e espaço para armazenar brinque-
dos e também para bricar, para isso o 

DECORAÇÃO

espaço em rede suspensa é um grande 
atrativo, solução possível graças ao pé 
direito alto.
Fotografia @mdfotografiaedesign 
Execução @italinea.cabofrio 
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DECORAÇÃO

Cabo Frio
(22) 2644-5639
Av. Teixeira e Souza, nº 1111

Vilarejo Araruama
(22) 98846-3300
Rod. Amaral Peixoto, nº 86

Rio das Ostras
(22) 2760-7474
Av. dos Bandeirantes, nº 504
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ENTREVISTA
CIDADE

Dênis Bastos, 
Professor do Projeto 

Centro cultural de 
capoeira Império ,  é 

o entrevistado de 
Renato Fulgoni
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ENTREVISTA
CIDADE

Duas crianças, com sonho de retri-
buir a disciplina que o esporte pro-
porcionou a eles, resolveram inserir 
um projeto de capoeira no bairro 
Morro do Milagre em 23 de novem-
bro de 2012. Projeto esse, que já 
acontecia em outros bairros de São 
Pedro da Aldeia, porém, sem qual-
quer ajuda pública, de forma volun-
tários alguns amigos contribuíram 
para o andamento desse projeto. 
Hoje, tendo em vista a dificuldade 
de espaço para ministrar suas aulas, 

CONHEÇA O PROJETO CENTRO 
CULTURAL DE CAPOEIRA IMPÉRIO

o Professor Dênis Bastos (apelido 
de Anum) oferece sua (arte/cultura/
esporte) em céu aberto, próximo a 
Vila da Paz, trabalho de suma im-
portância para nossos jovens da co-
munidade. 
“Sinto que já passou da hora das 
nossas entidades públicas apoiarem 
esses projetos, são eles que contri-
bui para o desenvolvimento físicos 
e disciplinar de uma criança”, disse 
Dênis Bastos.
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Confira a entrevista do Professor Dênis Bastos 
“Anum”  com o jornalista Renato Fulgoni:

Atualmente, quantas crianças são atendidas pelo 
Projeto?

Já foi atendido  aproximadamente 150 crianças, jovens e adul-
tos em 5 núcleos de são Pedro Da aldeia, hoje com a restrições, 
atendemos cerca de 30 crianças. Esperamos que esse susto 
nacional acabe e nossas atitudes voltem ao normal. 

O esporte é uma ferramenta fundamental para a 
educação de nossas crianças. Como o Projeto de-
senvolve a formação dos jovens?

O projeto iniciou com algumas  opções de esporte, hoje só te-
mos professores voluntários que ministram aulas de capoeira, 
assim desenvolvendo nos jovens e crianças a disciplina, um 
pouco de hierarquia, consciência corporal, auto controle e tra-
balho em equipe.
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O projeto recebe alguma ajuda de empresários lo-
cais? Como você vê a importância das empresas no 
incentivo ao esporte?

Não recebemos ajuda. Seria de grande importância para ques-
tões administrativas, melhoria na estrutura do desenvolvimen-
to do projeto, e aumentar o alcance de famílias atendidas com 
qualidade. Seria de suma importância a conscientização de to-
dos, mas principalmente das entidades públicas.

Eu já colaborei com um projeto social em São Pedro 
da Aldeia e sei como é gratificante para os adminis-
tradores. Como você descreve a emoção de poder 
passar seu conhecimento para os mais jovens?

Não recebemos ajuda. Seria de grande importância para ques-
tões administrativas, melhoria na estrutura do desenvolvimen-
to do projeto, e aumentar o alcance de famílias atendidas com 
qualidade. Seria de suma importância a conscientização de to-
dos, mas principalmente das entidades públicas.
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Deixa uma mensagem para as pessoas que desejam 
contribuir com o Projeto. 

O projeto foi desenvolvidos sem fins lucrativos e buscando o 
desenvolvimento social, econômico e cultural em geral, são ini-
ciativas de formação de jovens desenvolvendo cidadania, dis-
ciplina e bons hábitos, contudo, precisamos de recursos para 
realização de atividades anuais e compras de uniformes para 
a prática do esporte, tornando a participação dos alunos mais 
digna e interessante, do que a vida fora dele e dos conceitos 
que ensinamos.
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Aumento no salário dos 
servidores proposto pela 

prefeitura de São Pedro da 
Aldeia é aprovado pela Câmara

O plano de recomposição salarial da 
Prefeitura de São Pedro da Aldeia co-
meça a dar frutos já a partir de 2022. 
O prefeito, Fábio do Pastel, incluiu no 
planejamento orçamentário o reajuste 
salarial aos funcionários efetivos e o 
projeto de lei foi aprovado em vota-
ção na Câmara Municipal esta semana. 
Com isso, os servidores terão realinha-
mento salarial em janeiro e poderão re-
ceber aumento de 5% no salário a par-

tir de maio. A sessão foi conduzida pelo 
vice-presidente do legislativo, Franklin 
da Escolinha, nesta terça-feira (14). O 
projeto foi aprovado em unanimidade. 
Estavam presentes os vereadores Már-
cio Soares, Mislene, Chiquinho de Dona 
Chica, Isaías do Escolar, Vitinho, Chim-
biu e Fernando Mistura.

A prefeitura reforça que a data base 
de reajuste é maio, mas a administra-

CIDADE
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ção pública irá adiantar para o mês de 
janeiro de 2022 o realinhamento sala-
rial referente aos anos de 2020 e 2021, 
com um incremento de 14,12%. Com o 
empenho da gestão municipal, a partir 
de maio, será incluído, ainda, o acrés-
cimo de 5% ao salário dos servidores. 
A intenção do prefeito era oferecer 
esse reajuste ainda em 2021, mas de 
acordo com a Lei Complementar nº 
173 de 2020, ficou vedado qualquer 
ato que provocasse aumento de des-
pesa com pessoal este ano por conta 
da pandemia.

Para Fábio do Pastel, o aumento é um 
dos compromissos da atual gestão. 
“Toda nossa equipe municipal trabalha 

com empenho para garantir um salário 
mais digno aos servidores. Reconhece-
mos a dedicação dos funcionários pú-
blicos e nosso foco é levar mais quali-
dade de vida para todos os aldeenses”. 

De acordo com o secretário de Planeja-
mento e Gestão, Paulo César de Souza, 
a atual administração elaborou o orça-
mento municipal para englobar o valor 
de R$ 24 milhões para o próximo ano. 
Com o empenho e compromisso da 
prefeitura, mesmo com o reajuste, a fo-
lha de pagamento irá manter-se abaixo 
do teto de gastos (48%) determinado 
pela Lei Complementar de Responsa-
bilidade Fiscal 101/00 (54%).
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IGUABA GRANDE 
Lagoa de Araruama mostra sinais 
de boa recuperação após período 

de defeso
A Lagoa de Araruama vem demons-
trando importantes sinais de recu-
peração após o período do defeso, 
que ocorre anualmente nos meses de 
agosto, setembro e outubro. Desta 
vez, após a liberação da pesca, no iní-
cio de novembro, cerca de 100 tonela-
das de pescado foram capturados em 
um mês, de acordo com levantamento 
do Comitê de Bacia Hidrográfica La-
gos São João. Este volume de pesca 
é referente aos cinco municípios  ba-
nhados pela Lagoa: Cabo Frio, Ararua-
ma, Arraial do Cabo, Iguaba Grande e 
São Pedro da Aldeia. Para o coorde-
nador da Câmara Técnica de Pesca 
do CBH Lagos São João, Francisco 
Guimarães, o Chico Pescador, os nú-
meros demonstram que o defeso vem 
cumprindo o papel de proporcionar o 
recrutamento e a reprodução das es-
pécies de peixes da Lagoa, garantindo 
o estoque pesqueiro para o restante 
do ano.

“Tivemos essas 100 toneladas de 
pescado capturados após o defeso, 
mesmo em um mês que teve muitas 
intempéries, como vento e chuva. En-
tre as espécies pescadas, a de maior 
quantidade foi a carapeba, depois a 
perumbeba e em terceiro a tainha”, in-
forma Chico Pescador.

Durante os três meses de proibição da 
pesca, os pescadores profissionais re-
cebem o Seguro Defeso, no valor de 
um salário mínimo, que é pago pelo 
Governo Federal.

A fiscalização do cumprimento do 
defeso é feita pela Guarda Integrada, 
composta por agentes das Guardas 
Ambientais dos cinco municípios que 

REGIÃO

circundam a Lagoa. As operações con-
tam com o apoio da Unidade de Poli-
ciamento da Ambiental (UPAm), da 
Polícia Militar.

Neste ano, a Guarda Integrada ficou 
sob a coordenação do chefe da Guar-
da Ambiental de Iguaba Grande, Paulo 
Arruda. Segundo ele, o saldo das fisca-
lizações foi positivo.

“Além de fiscalizar a pesca ilegal duran-
te o defeso, nosso papel é de orientar 
para evitar as irregularidades. A Guarda 
Integrada tem sido muito importante, e 
seguiremos fiscalizando mesmo após 
o término do defeso, para coibir qual-
quer prática que seja proibida, como 
a utilização de materiais de pesca que 
não são permitidos na Lagoa”, afirma 
Arruda, explicando que todo o pesca-
do apreendido em capturas irregulares 
é doado para instituições de caridade 
da região.

PROPOSTA DE MUDANÇA NAS 
REGRAS DO DEFESO
O coordenador da Câmara Técnica de 
Pesca do CBH Lagos São João explica 
que uma proposta foi apresentada ao 
Governo Federal, solicitando mudan-
ças nas atuais regras do defeso da La-
goa de Araruama. O objetivo dos pes-
cadores é de que o defeso passe a ser 
dividido em duas partes, sendo uma 
exclusivamente para a pesca do cama-
rão, e outra para os peixes.
“Em relação aos crustáceos, a época do 
defeso está errada e isso tem causado 
um impacto negativo. Como o defeso 
engloba todas as espécies, ele ocorre 
justamente no período em que o ca-
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marão está no melhor tamanho para a 
pesca. O ideal é que o defeso do ca-
marão ocorra nos meses de abril, maio 
e junho, enquanto o defeso dos peixes 

deve continuar como é hoje, em outu-
bro, novembro e dezembro”, declara 
Chico Pescador.
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Ciclismo e 
solidariedade 

animam domingo (12) 
em São Pedro da Aldeia

A Praça Hermógenes Freire da Costa, 
no Centro, foi tomada por bicicletas 
neste domingo (12). A primeira ativi-
dade do dia foi a ação solidária do 6° 
Natal Sem Fome, do Bike Esperança, 
com apoio da prefeitura de São Pedro 
da Aldeia. O evento reuniu centenas de 
ciclistas para arrecadação de alimen-
tos não perecíveis, que serão destina-
dos à Cruz Vermelha e à população de 
vulnerabilidade social. Completando o 
dia de esporte, a cidade também re-
cebeu os atletas do Abraço da Lagoa 
de Araruama. O 6° Natal Sem Fome 
disponibilizou café da manhã para os 
ciclistas antes do percurso feito até a 
Praia da Baleia. A animação ficou por 
conta do Papai Noel. “O nosso passeio 

é para levar alegria pelas ruas da cidade 
e arrecadar alimentos para aqueles que 
precisam. O propósito é promover so-
lidariedade. O movimento ciclista cres-
ceu muito e, nós somos bastante en-
volvidos com questões sociais e assim 
fazemos a diferença na vida de muita 
gente”, comentou a organizadora do 
evento, Lúcia Riguetti. Participante da 
ação, o ciclista Frederico Augusto des-
tacou a importância da prática solidá-
ria do evento. “Participo do Natal Sem 
Fome há quatro anos. Nosso propósi-
to é a arrecadação dos alimentos, pois 
tem muita gente que precisa. No dia a 
dia, o pedal e o esporte fazem com que 
a gente adquira conhecimentos, fazen-
do resgates de tradições. Fazer o bem 
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sem olhar a quem”, pontuou. O secretá-
rio de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos 
Gaspar, elogiou a iniciativa e ressaltou 
o impacto positivo da ação. “Com a 
pandemia, muitas pessoas estão pas-
sando por dificuldade. Este momento 
de união vai fazer a diferença na vida 
de muitas famílias. O esporte é o maior 
elo de integração social. Cada vez mais 
precisamos nos mobilizar para realizar 
ações como essa”, completou. 
Simultaneamente ao evento, a cidade 
recebeu os atletas que completavam o 
percurso do Abraço da Lagoa de Ara-
ruama. O evento percorreu 100 km no 
entorno da laguna, com saída de Arraial 

do Cabo. A ação celebra a despoluição 
do ecossistema, considerado a maior 
massa de água hipersalina em estado 
permanente no mundo. O município foi 
ponto de apoio com tenda de hidrata-
ção e alimentação. 
“A bicicleta é uma paixão entre mui-
tos aldeenses. Reunimos dois grandes 
eventos para proporcionar um dia de 
atividade física e de lazer. Unimos so-
lidariedade, celebração ao meio am-
biente e muito esporte”, finalizou Ricar-
do Ramos Gaspar.
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MAPA SUSPENDE A COMERCIALIZAÇÃO 
DE MAIS DE 150 MIL GARRAFAS DE AZEITE 

DE OLIVA EM SEIS ESTADOS

Uma operação de fiscalização do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) para combater fraudes 
em azeites de oliva e retirar das prate-
leiras dos supermercados os produtos 
considerados impróprios ao consumo 
resultou na suspensão da comercializa-
ção de 151.449 garrafas de azeite de oli-
va em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, 
Goiás, Paraná e Santa Catarina.
Sendo o azeite o segundo produto ali-
mentar mais fraudado do mundo, atrás 

apenas do pescado, e considerando o 
aumento do consumo deste produto 
na época das festas de final de ano, a 
ação do Mapa teve como objetivo ini-
bir a venda dos produtos adulterados 
e evitar que o consumidor seja enga-
nado.

Os resultados da operação foram di-
vulgados em coletiva de imprensa rea-
lizada nesta quinta-feira (16), em Por-
to Alegre. Acompanhe aqui o áudio da 

ARTIGO

AGRONEGÓCIO
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to entrevista. Ao todo, foram encontradas 
24 marcas irregulares em supermerca-
dos (lista no final). As irregularidades 
são produtos sem registro no Mapa, 
fraudados, clandestinos e contraban-
deados. Ainda durante a ação, foram 
encontradas três fábricas clandesti-
nas que estavam envasando azeites 
que nada mais eram do que mistura de 
óleos vegetais de procedência desco-
nhecida. Também foi suspenso o regis-
tro de uma fábrica no interior de São 
Paulo, após a constatação de adulte-
ração na fabricação de seus produtos 
durante o ano de 2021.

“Os consumidores não devem comprar 
os azeites dessas marcas divulgadas 
pelo Mapa. Fica o alerta também para 
os supermercados, pois o local que es-
tiver com um desses produtos expos-
tos à venda se responsabilizará pela 
irregularidade e responderá perante o 
Ministério com multas que podem che-
gar a R$ 532 mil reais”, destacou o di-
retor do Departamento de Inspeção de 
Produtos Origem Vegetal, Glauco Ber-
toldo. Os azeites eram comercializados 
em todo o país. 
O azeite de oliva virgem pode ser clas-
sificado em três tipos: o extra virgem 
(acidez menor que 0,8%), virgem (aci-
dez entre 0,8% e 2%), lampante (acidez 
maior que 2%). Os dois primeiros po-
dem ser consumidos in natura, man-
tendo todos os aspectos benéficos ao 
organismo. O terceiro, tipo lampante, 
deve ser refinado para ser consumido, 
quando passa a ser classificado como 
azeite de oliva refinado. A análise é 
complexa, exige treinamento e equi-
pamentos sofisticados. As fraudes dos 
produtos são confirmadas em laudos 
analíticos avaliados pela rede oficial de 
Laboratórios Federais de Defesa Agro-
pecuária (LFDA).

A fiscalização do azeite de oliva tem 

como base pela Lei nº 9.972/2000, 
regulamentada pelo Decreto Federal 
6.268/2007, e pela Instrução Normati-
va do Mapa nº 1/2012, que estabelece o 
regulamento técnico do produto.

A operação contou com apoio da An-
visa, Vigilâncias Sanitárias estaduais e 
municipais, Ministério Público e Polícia 
Civil. O trabalho conjunto se mostrou 
fundamental para um resultado mais 
efetivo da fiscalização no combate às 
fraudes.

Lista de marcas irregulares intercepta-
das no mercado em 2021:

Alcazar
Alentejano
Anna
Barcelona
Barcelona Vitrais
Castelo dos Mouros
Coroa Real
Da Oliva
Del Toro
Do Chefe
Épico
Fazenda Herdade
Figueira da Foz
llha da Madeira
Monsanto
Monte Ruivo
Porto Galo
Porto Real
Quinta da Beira
Quinta da Regaleira
Torre Galiza
Tradição
Tradição Brasileira
Valle Viejo 

A fraude mais comum na fabricação de 
azeite de oliva é a mistura de óleo de 
soja com corantes e aromatizantes ar-
tificiais. Também são encontrados ca-
sos de azeite de oliva refinado vendido 
como azeite extra virgem.
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COLUNISTA

O VERDADEIRO NATAL EM 
NOSSOS CORAÇÕES

Que o Verdadeiro sentido do 
Natal transborde nossos cora-
ções com muita benção, saú-
de, alegria, paz e gratidão em 
nossas vidas.
Que se faça morada desde da 
nossa chegada que é o nas-
cimento de muita alegria. E 
a cada chama celebrada seja 
comemorada para nossa har-
monia e com vigor, enfim, Na-
tal próspero de esperança. Um 
Feliz Natal.

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 dé-
ficit 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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Os estabelecimentos hoteleiros ins-
talados em São Pedro da Aldeia 
contam com isenção de 50% do 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU). Com a Lei Complementar 
nº 179, os empresários devem ficar 
atentos ao prazo de requerimento 
e às condições a serem cumpridas. 
Para que os representantes dos es-
tabelecimentos da rede hoteleira da 
cidade mantenham o incentivo fis-
cal no próximo ano, o mesmo deve 
ser requerido até o dia 30 de abril 
de 2022. A Secretaria de Fazenda 
do município ressalta que além do 
novo prazo de solicitação do des-
conto, as instituições do setor de-
vem respeitar mais algumas con-
dições. É necessário apresentar a 
certidão de regularidade fiscal da 
empresa e do imóvel.

O benefício é válido apenas para os 
empreendimentos que não são con-
templados com a isenção prevista 
na Lei Complementar nº 104/2013. 
O contribuinte que tiver débitos 
lançados em dívida ativa perderá as 
reduções recebidas e os próximos 
pagamentos serão cobrados sem 
abatimento. 

A Lei Complementar nº 179 de no-
vembro de 2021 altera as determi-
nações da Lei Complementar nº 49 
de 25 de janeiro de 2006.

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA 
ALDEIA ANUNCIA NOVA REGRA PARA 

ISENÇÃO DO IPTU DE 
ESTABELECIMENTOS DA REDE 

HOTELEIRA

BENEFÍCIO 
APENAS SERÁ 

VÁLIDO PARA QUEM FIZER 
O REQUERIMENTO ATÉ O DIA 

30 DO MÊS DE ABRIL
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Fada Orquídea Lis 
Bia Fernandes  é a 

entrevistada de 
Renato Fulgoni
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Somos um grupo de mulheres que 
redescobriram a beleza, a alegria, 
e a jovialidade através do contato 
com a energia das fadas e com a 
Mãe Natureza.
Assim fomos definidas:” Mulheres, 
Filhas de Gaia, Filhas da Floresta, 
Filhas da Mãe Terra. Mulheres que 
encantam, que vão caminhando e a 
cada dia confiando mais e mais no 
ritmo da vida. Confiando nas mu-
danças necessárias no processo de 
sua existência.”
“Seguindo a estrela que as guia, vão 
compartilhando o brilho mágico 
e tocando corações para um novo 
despertar.”
“Essas mulheres são as Fadas Bri-
lhantes Diamantes, que se movem 
em ondas energéticas na Floresta 
da Tijuca e por onde a vida as levar.”
Somos mulheres com almas de fa-
das comprometidas com a bele-
za, a leveza, o lúdico, a literatura, a 
poesia e com a vida. Vivendo nes-
te momento a alegria de mais um 
lançamento de um livro encantador 
que pertence ao acervo do grupo 
das Fadas Brilhantes Diamantes: 
”As Aventuras de Tunico” que teve 
seu primeiro lançamento no Espaço 
Jade no Rio de Janeiro, onde temos 
o nosso Pomar das Fadas, local em 
que nos reunimos em várias datas 
especiais durante o ano, como o Dia 
de Reis, Santa Terezinha, São Fran-
cisco de Assis e tantas outras datas 
que reverenciamos.
Na XIX Bienal do Livro do Rio de Ja-
neiro participamos como coautoras 
da Antologia Poética Flor de Lis que 
marcou minha entrada para o grupo 
com duas poesias especiais: “Flor de 
Lis” e “A Flor e o Beija-Flor”. Aliás, 
amamos o beija-flor, as borboletas, 
as libélulas, as abelhas e em nosso 
acervo literário, esses eres especiais 
sempre presentes.
Naquele dia, fui consagrada como a 

QUEM SÃO AS FADAS BRILHANTES 
DIAMANTES?

Fada Brilhante Diamante Orquídea 
Lis.
Cada fada tem um nome especial e 
específico como a Fada Azul, Fada 
Cristal Reluzente, Fada Verdana, 
Fada Libélula Rosa, Fada Miss, Fada 
Gracilis Rubi, Fada Pérola Lis e Fada 
Luz Divina.
Meu nome de fada foi inspirado nas 
flores, em especial as orquídeas, a 
Rainha das Flores.
Cheguei no grupo para somar com 
meu amor incondicional às abelhas 
sem ferrão e às orquídeas e estou 
sempre atenta às questões de pre-
servação dessas espécies de seres 
vivos tão importantes para a vida 
Terra e o equilíbrio ambiental.
Vivo em meio as flores e as abelhas 
de uma forma intensa e amorosa. 
Em 2018 lancei minha primeira obra 
literária: o “Flores em Vida”, uma bio-
grafia de autoajuda que conta como 
superei a depressão com a ajuda da 
psicoterapia e das flores.
Em meio à pandemia e a alegria de 
ser fada em tempos tão difíceis, em 
2020 chegou a vez de soltar muitas 
abelhinhas para o mundo, e surgiu 
então o “Abelhas.com” onde escla-
reço que nem todas as abelhas têm 
ferrão e apresento o universo das 
abelhas e o quanto a vida na Terra 
depende dessa espécie que traba-
lha, incondicionalmente pela manu-
tenção do nosso planeta.
E vem mais projetos por aí...
Em 2022 estarei lançando mais uma 
obra literária na energia das abelhas. 
Vem aí “A Abelha Verde”, um livro 
de colorir para crianças e adultos 
de todas as idades, que conta uma 
linda história entre uma fada e uma 
abelha verde na floresta da Tijuca, 
que promete encantar a todos com 
lindas ilustrações e a beleza do Lago 
das Fadas.
O grupo das Fadas Brilhantes Dia-
mantes surgiu em 2015, quando a 
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coordenadora do grupo, Vera Lucia 
Alves de Oliveira, reuniu algumas 
mulheres na floresta da Tijuca no Rio 
de Janeiro, para realizar um ritual 
que honrasse o nosso planeta onde a 
energia das fadas se fez presente no 
olhar e no comportamento de todas 
aquelas mulheres especiais. Daí em 
diante a beleza, a delicadeza, a criati-
vidade, a conexão com a Mãe Terra, o 
autocuidado e o autoconhecimento 
passaram a fazer parte de nossas vi-
das com um olhar mais atento às flo-
res, ervas, animais, poesia e natureza.
Compartilhamos o que de melhor 
existe em nós.
Somos todas mulheres com forma-
ção profissional, como psicólogas, 
fisioterapeutas, assistentes sociais, 
administradoras, biólogas, educado-
ras, terapeutas e reikianas.
Com nossas habilidades profissionais 
e artísticas contribuímos para o bem 
maior do nosso coletivo e da huma-
nidade, com participação especial na 
arte literária em saraus, lançamentos 
de livros e feiras literárias como a de 
Paraty, Cabo Frio, Santa Maria Mada-
lena e São Pedro da Aldeia.
Apoiamos os escritores independen-
tes e estamos sempre participando 
como coautoras em várias antologias 

como Flor de Lis e Flores Literárias, 
na Região dos lagos, onde tenho a 
honra e o prazer de ser represen-
tante do Grupo das Fadas brilhan-
tes Diamantes.
Seguimos assim mandalando, dan-
çando, pintando, cantando, e en-
cantando com nossos mimos de 
fadas e nossas músicas especiais e 
autorais que também fazem parte 
do nosso acervo, assim como nos-
sos livros: “Histórias Encantadas 
das Fadas Brilhantes Diamantes”, 
“O Livro Mágico das Fadas Brilhan-
tes Diamantes” e o “Natal com as 
Fadas”, um livro encantador que 
também pode ser ofertado dentro 
de um envelope como um cartão 
de Natal onde as famílias no dia de 
Natal são convidadas a se reunir 
para contar essa linda história que 
nos faz refletir sobre o valor da fa-
mília, o amor e a paz, entendendo o 
verdadeiro espirito natalino.
Fada Orquídea Lis Bia Fernandes 
ama distribuir flores perfumadas 
por onde passa, expressando seu 
amor pela natureza e a arte literária 
que cura e finaliza o ano de 2021 
agradecendo pela vida e acreditan-
do em dias melhores em 2022.
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Confira a entrevista da Fada Orquídea Lis Bia 
Fernandes com o jornalista Renato Fulgoni:

Como é ser uma Fada?

Ser Fada é viver a vida com magia e encantamento, levando 
consigo a beleza, a leveza, a jovialidade e uma mensagem de fé, 
amor e esperança. É se redescobrir como parte integrante da 
natureza, estando sempre em conexão com seus elementais, 
usando toda a sua sensibilidade para ver, ouvir e sentir os sinais 
da grande mãe Terra. É acordar com alegria! Apreciar e beleza 
do dia, da noite, do sol e da lua. Vivenciando casa fase lunar 
com meditação e esperança de dias melhores, agradecendo 
pelo dom da vida e convidando a todos e todas a ter um olhar 
diferenciado para a terra e o céu. Valorizando cada momento 
vivido como um presente dado pelo criador.
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No seu primeiro livro, você conta como as orquídeas 
foram fundamentais para você sair da depressão. No 
segundo, você mergulha no mundo fantástico das 
abelhas. Como você descreve essa sua conexão com 
a natureza?

Eu me sinto integrante da natureza. Eu preciso da energia que 
ela me traz. A energia das flores , das ervas , da terra, do mar, 
da cachoeira, da floresta , da lua e das estrelas. Essa energia é 
essencial para mim como tal qual o oxigênio.

As Fadas têm um olhar mais atento a Natureza. Como 
você se sente em ver a humanidade sendo tão cruel 
com o ambiente?

Eu sinto muito pelo nosso planeta, a nossa grande mãe Terra, 
pois tudo o que se faz à ela, cedo ou tarde reverberará contra 
a humanidade. Inconformada com tanta destruição e devas-
tação, procuro fazer minha parte, dividindo os meus conheci-
mentos sobre a ecologia  e  meio ambiente  começando pela 
preservação das abelhas nativas sem ferrão. Faço questão de 
apresentá-las ao mundo em forma de gratidão por seu traba-
lho incondicional para a vida do planeta.
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Vocês compartilham o que de melhor existe em vo-
cês. Quero que você me diga o que a Fada Orquídea 
Lis Bia Fernandes tem de melhor?

O que eu tenho de melhor é o amor! Eu vivo pelo amor, me sus-
tento pelo amor e vibro pelo amor. Pelo amor das plantas, dos 
animais e de todos os seres vivos do planeta Terra.

Quero que você deixe uma mensagem para 2022.

Desejo que a humanidade aprenda a respeitar a natureza e seus 
elementos. Que ninguém nunca deixe de sonhar. E entendam 
que os sonhos devem ser regados e cuidados, tal qual uma flor. 
 Sonhos foram feitos para serem realizados.

58

Aldeia 
                      Magazine



ENTREVISTA

59

Aldeia
                       Magazine



ENTREVISTA

Mais de 40 lojas parceiras
Nas compras à  partir de 20,00 Reais em qualquer uma das lo-
jas participantes, você concorre ao Mega  sorteio de Fim de Ano 
que será Realizado no dia 29/12 às 19h ao vivo pelo  Instagram. 
Serão  5 ganhadores que receberam em média 9  prêmios cada um. 

Você confere todas as lojas parceiras e os Brindes 
no Instagram a baixo !
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Recentemente adquiri seis exemplares 
da espécie. O Acará Severo ou Acará 
Peba é mais uma opção para quem 
gosta de peixes  que  adquirem  uma  
relação mais intensa com seus donos, 
característica essa que alguns ciclídeos 
costumam desenvolver com o aquaris-
ta que os alimenta.

Este ciclídeo não é indicado para aquá-
rios comunitários com peixes peque-
nos. Para ser mantido com outros pei-
xes, estes devem ter o seu tamanho 
ou mais e o aquário deve ter mais de 
200 litros para evitar que o Severo ata-
que os outros habitantes do tanque 
principalmente na época da reprodu-
ção, quando o peixe se torna bastante 
agressivo.

O Severo é pouco exigente quanto à 
qualidade da água, o que não dispen-
sa os cuidados com a sifonagem do 
fundo, manutenção dos filtros e as tro-
cas parciais.  Prefere um pH levemente 
ácido (próximo a 6,5) e temperatura 
em torno de 26° C. Plantas são muito 
bem-vindas, mas devem ser escolhidas 

PET

 Acará Severo
Por Renato Fulgoni as espécies mais resistentes como as 

do gêneros Echinodorus e Anubias. A 
reprodução não é muito difícil, a par-
te mais complicada é a formação do 
casal. O macho costuma ter a cabeça 
mais azulada, sua nadadeira dorsal é 
mais longa e termina bem afilada, além 
de ser maior que a fêmea que possui o 
final da nadadeira dorsal mais arredon-
dado.

O casal escolhe o local da postura dos 
ovos, normalmente uma superfície lisa, 
a fêmea deposita os ovos e o macho os 
fertiliza logo em seguida. Alguns casais 
cuidam dos ovos e depois dos filhotes, 
outros acabam devorando-os. Caso 
esse comportamento se repita mais de 
uma vez retire a fêmea após a desova, 
sendo que às vezes é necessário até re-
tirar os dois de perto da prole.

Caso tudo ocorra bem, os ovos devem 
eclodir em 48 horas e os pais chegam a 
ficar dias sem se alimentar, só cuidan-
do dos filhotes. Depois de uma ou duas 
semanas, deixe os filhotes sozinhos e 
alimente-os com infusórios e naúplios 
de artêmia, até começarem a aceitar 
ração.
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PNEUMONIA EM 
CRIANÇAS

A pneumonia nas crianças é uma 
infecção do pulmão causada por 
bactérias ou vírus que leva ao 
aparecimento de sintomas seme-
lhantes aos da gripe, mas que vão 
piorando com o passar dos dias. 

Geralmente os sintomas da pneu-
monia são:
 
Sintomas iniciais de resfriado
 

Febre >37,5ºC

Tosse
 
Aumento da frequência cardíaca 
Sinais de esforço para respirar
 
A pneumonia infantil tem cura 
e na maioria das vezes pode ser 
tratada em casa com repouso, re-
médios para a febre, antibióticos 
e aumento da ingestão de líqui-
dos. 
 
Para um tratamento mais asserti-
vo e eficaz, a consulta e acompa-
nhamento com a pediatra devem 
ser realizados o quanto antes para 
evitar que a doença progrida!
 
E não se esqueça de que, os prin-
cipais causadores de pneumonia, 
são as bactérias pneumocócicas, 
H. influenzae tipo B e vírus in-
fluenza, que podem ser preveni-
das através das vacinas. 
 
Você tem dúvidas sobre quais va-
cinas podem prevenir a pneumo-
nia? Pode me mandar um direct 
que te explico melhor.

 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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Carlinhos Borges, 
músico,  é o 

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

Spotify: @palcodogroove 

“Estamos aí nessa luta, com muita fé de que nossas músicas irão vingar e estou-
rar no cenário nacional”, diz Carlinhos Borges em entrevista.

COMO FOI O INÍCIO DA CARREIRA DO CARLINHOS 
BORGES?

A música entrou na minha vida na época do colégio, comecei 
ali os primeiros toque no violão ainda adolescente, influenciado 
também pela música cristã, fui aprendendo as primeiras mú-
sicas, os primeiros toques, e aí vai chegando um ou outro que 
está na mesma vibe da música e também no mesmo propósito 
vai se chegando, e daí se formou minha primeira banda na épo-
ca de escola chamada Miragem, a formação era eu (Carlinhos 
Borges, Kadú Uchoa, Luiz Otávio Santana e o Albert Garcia) 
Com essa banda fizemos nossa primeira apresentação no au-
ditório do Colégio Estadual Miguel Couto em Cabo Frio, e foi 
assim um sucesso na época, agente muito iniciante mas, com 
total apoio da galera, do colégio todo mundo ávido por ver 
essa apresentação e foi muito bom, muito bacana... aí é que 
foi o start de tudo né, sempre e normalmente nos tempos de 
colégio é que as coisas começam e não foi diferente comigo e 
foi muito bom!

CANTAR NOS TEMPOS DE COLÉGIO, CONSOLIDAR 
CARREIRA NA JUVENTUDE E COMPOR
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VOCÊ COMEÇOU SUA CARREIRA EM UMA DÉCADA 
DE OURO MUSICAMENTE FALANDO, TINHA TUDO 
QUANTO É BANDA, CANTORES (AS), DEU PARA 
ABSORVER TODOS ESSES ESTILOS?

Então... naquele período estávamos vivendo a época do Pop, 
Pop Rock Nacional, tinham as Bandas Nacionais Legião Urba-
na, Camisa de Vênus, capital Inicial, Paralamas do Sucesso, e 
mais alguns artistas solo como Fábio Jr enfim. Só que nós éra-
mos jovens né, adolescente ali e totalmente influenciados pela 
questão do Pop Rock Nacional, Barão, Cazuza, Ultraje a Rigor, 
uma época muito boa então começamos por essa linha, tocan-
do essas canções dessa galera aquela coisa da juventude e da 
adolescência meio rebelde que curtia aquela coisa toda!

MAIS SEMPRE TEM AQUELE (A) QUE CHAMA MAIS 
ATENÇÃO, QUEM FOI O CULPADO OU CULPADA 
POR INFLUÊNCIAR MUSICALMENTE O CARLINHOS 
BORGES?

Pois é Marcellão você tem razão, realmente me chamou a aten-
ção um artista chamado Djavan, que eu comecei a prestar aten-
ção a ouvir e aquilo ali me tocou, me tocou além do normal, e 
eu comecei a prestar a atenção na parte de harmonia, as melo-
dias e as letras mesmo sem entender muito, mais aquilo ali me 
suou como uma coisa extra terrestre né, porque nós tínhamos 
o Pop que, falando em concepção harmônica e melódica é uma 
coisa muito reta digamos assim “Simples” os acordes, a forma-
ção harmônica das músicas, a melodia tudo isso simples carac-
terizado por uma guitarra, aquela guitarra nervosa de rock in 
roll, enfim, isso chamava atenção e eu acabei descobrindo um 
outro lado que eu citei que foi o Djavan, trazendo uma coisa 
mais rebuscada eu comecei a perceber uns acordes umas coi-
sas que pra mim era coisa de extraterrestre, de outro mundo e 
eu falei pera aí, mais o que que é isso, como é que é isso? 
Prestando atenção começou a falar mais forte comigo, e aí eu 
comecei a procurar e pesquisar para tirar essas músicas e era 
uma dificuldade grande na época, a gente precisava de uma 
revistinha que vinham com cifras, só que as revistas também 
vinham com muita coisa faltando, então a gente tinha que bo-
tar o Lp e voltar a agulha 300 vezes para tirar algo que não 
tinha na revista. O fator complicador e a dificuldade era muito 
grande na época, mais isso foi bom porque forjou, todo mundo 
que foi músico naquela época foi bem forjado no fogo, no meio 
da dificuldade e aí a gente conseguiu alçar voos mais altos re-
lacionados a música, então comecei a tirar o Djavan com muita 
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dificuldade e me apaixonei por essa proposta, por esse estilo, por esse outro lado 
música brasileira, acabei entrando mais por essa linha e depois mais tarde me 
tornando músico profissional, fazendo barzinhos, restaurantes, pousadas que o 
público ia em busca desse tipo de música, que é um público sentado que ia para 
comer, para ouvir boa música, então quem realmente me arremeteu para a músi-
ca de fato foi um cara chamado Djavan!

ENTREVISTA

69

Aldeia
                       Magazine
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Spotify: @palcodogroove 
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E EM QUE MOMENTO VOCÊ SE SENTIU PRONTO O 
SUFICIENTE, PARA COMPOR SUAS PRÓPRIAS MÚ-
SICAS?

Comecei a compor tendo sempre os Ases da minha época 
como a base, Marcos Sabino, Djavan, Biafra etc... eu ia acom-
panhando, juntando os estilos e fora o dom que Deus nos dá 
e aí comecei a compor algumas canções que a galera curtia 
demais, mas não cheguei ter a sorte de emplacar alguma mú-
sica, na verdade até tive, só que na época eu era muito novo 
e uma de minhas canções foi apreciada por um dos ASES da 
MPB, que era uma pessoa que fazia a seleção das músicas para 
as novelas, e um amigo levou minha canção e a pessoa adorou, 
pediu para mandar um recado para mim que a música estaria 
na próxima novela porém eu teria que dar parceria da música, e 
eu não aceitei, perdi uma grande oportunidade e a música ficou 
na gaveta até hoje, aprendi com os erros e hoje tem uma outra 
oportunidade agora com um trabalho chamado VÊENNIX em 
parceria com um grande amigo, cantor e compositor GITO SA-
LES, onde gravamos um projeto autoral, já temos músicas nas 
plataformas de músicas, e umas dessas músicas está cotada 
para entrar no Filme e documentário: MENINO do RIO 
Estamos aí nessa luta, com muita fé de que nossas músicas irão 
vingar e estourar no cenário nacional, tenho minha banda que é 
a CYA BLACK, que é uma banda de Black Music, fazemos mui-
tos trabalhos aqui na Região, paramos por conta da pandemia 
e estamos voltando aos poucos!
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CARLINHOS VOCÊ TAMBÉM É RECONHECIDO 
COMO UM GRANDE GUITARRISTA, COMO FOI ESSA 
TRANSIÇÃO DO VIOLÃO PARA A GUITARRA? 

Do violão para a guitarra tem diferença, porém toda base que 
você tem no violão dá para levar na guitarra, mas, dependen-
do do estilo que você vai tocar você usa uma outra formação 
de acordes, você não usa acorde cheio, você trabalha também 
com uma região mais para perto do corpo do instrumento....
um violão você trabalha mais perto da mão, porque você está 
sozinho cantando e tocando, mas, de repente a guitarra você 
trabalha de 8ª acima, né... muitas das vezes na parte mais agu-
da! Essa acoplagem eu comecei sim me apaixonar ouvindo gui-
tarras, uma coisa que me chamou muito atenção foi a música I 
Can’t Go For That  -  Daryl Hall  &  John  Oates na época uma 
música estourada e tocava em todas as rádios, e tinha uma gui-
tarrinha que eu curtia muito e ficava doido, ligado também a 
minha banda Miragem e esse nome é totalmente por conta de 
uma música do Djavan, e aí comecei a ter necessidade de tocar 
guitarra, um solo aqui um ali e fui aprendendo tudo sozinho, 
depois comecei a estudar bastante guitarra!

CHEGOU A TOCAR EM OUTRAS BANDAS EM CABO 
FRIO OU FORA DO RIO?

Eu estava estudando muito, treinando e foi quando começaram 
a surgir as oportunidades pois eu encerrei com a banda. Em 
cabo Frio tinha tipo um Circo Voador (uma Lona Cultural na 
Praia do Forte) onde tocava uma banda chamada Meg Evans 
e a banda do farol, uma banda da Bahia, galera fera demais, 
tocando Samba reggae tudo lotado e o guitarrista precisou re-
tornar a Bahia, e perguntaram se eu tinha interesse em ser o 
guitarrista, fiz o teste passei e dali fomos fazer um carnaval 
no Espírito santo e mais alguns shows, depois eles retornaram 
para a Bahia e eu fiquei por aqui mesmo, depois pintou outra 
proposta onde eu toquei durante 10 anos a convite do meu 
saudoso e querido amigo Evandro Terra (hoje está com papai 
do Céu) que foi o percussor do samba Reggae aqui da região.
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CARLINHOS ESTOU MUITO FELIZ POR TE ENTRE-
VISTAR, VOCÊ SABE O QUANTO TORÇO PELO SEU 
SUCESSO, MUITO OBRIGADO:

Marcellão meu Brother, eu também estou muito feliz por essa 
entrevista, uma oportunidade para o Público da Região dos La-
gos conhecer o Cantor e Compositor Carlinhos Borges, muito 
obrigado a Coluna Palco do Groove e a Revista Aldeia Magazi-
ne. 
Sigam o Carlinhos Borges:
Instagram: @carlinhosborgesc
Facebook: @CarlinhosBorgesc
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Mulheres Que Brilham: 
Histórias Inspiradoras de 
50 Mulheres Que Fazem 
a Diferença

Aproveite essa na oferta na Livraria da 
Aldeia. 

De: R$ 22,99
Por: R$ 20,99

São 9% de desconto!

Acesse o link e confira - livrariadaaldeia.
com.br

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

A jornalista Maria Cândida viajou pe-
los quatro cantos do mundo a fim de 
investigar a mulher contemporânea. 
Entrevistou mulheres de países tão dis-
tintos quanto África do Sul, Filipinas, 
Vietnã, Tailândia, França, Holanda, Fin-
lândia, Lituânia, Peru, Es tados Unidos, 
México e Brasil. A inesquecível expe-
riência, Maria Cândida decidiu registrá-
-la, dando origem a este livro. Depois 
de selecionar as 50 histórias que mais 
lhe marcaram, a jornalista as recontou 
sob seu olhar sensível e apurado, dan-
do for m a a um retrato fascinante da 
mulher atual: uma mulher perseveran-
te, que abraça a família, trabalha, ama, 

chora, entrega-se a paixões e ideais e 
enfrenta incontáveis desafios diários, 
sem perder a feminilidade. Uma leitura 
essencial para mulheres e pa ra todos 
aqueles que buscam um melhor enten-
dimento da natureza feminina.
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Monica Marinho, 
escritora,  é a 

entrevistada de 
Renato Fulgoni
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“Despertar – O Diário de Renesmee”, ro-
mance lançado no último dia 10, na Bie-
nal do Rio, é uma obra derivada da saga 
Crepúsculo, de Stephenie Meyer, e conta 
a história de amor entre os personagens 
Jacob Black e Renesmee Cullen, a filha 
do casal protagonista. 
A ideia do romance, segundo a autora 
Monica Marinho, nasceu quando admi-
nistrava um blog que divulgava os livros 
e filmes da saga., com um enredo reple-
to de descobertas, revelações, paixão, 
amor, suspense, drama e aventura. 
“É uma história que também traz uma 
mensagem de amizade, família, lealda-
de e, o principal, promove a união en-
tre os diferentes. Dentro de um universo 
fantasioso, mostro que seres diferentes, 
de universos aparentemente opostos, 
podem, através do respeito e do amor, 
construir um mundo melhor”, conta a 
escritora.
Parte da venda do livro será destinada 
ao projeto “Ajudar é uma Maravilha”, que 
dá assistência a moradores carentes do 
bairro Jardim Maravilha em Guaratiba, 
Rio de Janeiro. A obra social faz doações 
de roupas, cestas básicas, brinquedos, 
além de oferecer cursos e terapia psico-

LIVRO “DESPERTAR – O DIÁRIO DE 
RENESMEE”

lógica para mulheres. Tudo com ajuda 
voluntaria e sem ajuda governamental 
ou patrocínio de qualquer empresa.
“Eles também montaram uma bibliote-
ca dentro da comunidade, com livros 
doados. Aliás, no final de janeiro, es-
tarei com eles, participando de uma 
ação de incentivo à leitura para mulhe-
res, onde a terapeuta Michelle Velasco, 
irá palestrar. Pretendo doar uns livros e 
dar alguma contribuição, conversando 
com elas. Afinal, como tenho divulga-
do em minhas redes sociais: Ler e aju-
dar é uma maravilha!”, conclui.

O LIVRO
Título: “Despertar - O Diário de Ree-
nesmee”
Autora: Monica Marinho
Páginas: 282
Capítulos: 70
Editora: Autografia
O livro “Despertar – O Diário de Re-
nesmee” está à venda nos formatos 
impresso e digital, e pode ser encon-
trado no site da Editora Autografia e 
nas principais plataformas do ramo, 
como Amazon e Americanas.
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Confira a entrevista da escritora Monica Marinho com 
o jornalista Renato Fulgoni:

O livro “Despertar – O Diário de Renesmee” é seu 
primeiro lançamento e você já iniciou em grande es-
tilo, na Bienal do Rio. Qual foi a emoção de lançar 
seu livro num evento tão especial para a literatura?

Tenho a impressão que ainda não me dei conta da grandiosida-
de desse momento. Fiquei extasiada quando recebi o convite 
da editora, em agosto. Bastou eu registrar a obra e as coisas 
começaram a acontecer. Passei onze anos com a história es-
crita, disponível no blog Twilightemania e no Wattpad. Minha 
única expectativa em relação ao romance era que fosse lido 
pelo maior número de pessoas. 
Não imaginava que, um dia, seria publicado, muito menos lan-
çado na maior feira literária da América Latina, a convite de 
uma editora do porte da Autografia, com toda aquela estrutu-
ra. Já havia feito algumas cotações e bancar um lançamento 
independente não é barato. Ao menos, pra mim.
Mas quando tive ciência da Lei nº 9610/98, que ampara obras 
derivadas (popularmente conhecidas como “fanfics”), provi-
denciei o registro da obra, porque nem isso havia sido feito, ain-
da. Uma vez registrada, passaram-se uns dois meses e recebi o 
e-mail da Autografia. Contrato assinado, livro lançado na Bienal 
e sonho mais que realizado! Já posso dizer que tenho filhos (2), 
plantei uma árvore e escrevi um livro. Mas não considero que 
tenha cumprido ciclo nenhum. Ainda quero plantar mais árvo-
res e publicar mais livros, porque filhos não pretendo mais ter.

ENTREVISTA
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O que os leitores podem esperar do O livro “Desper-
tar – O Diário de Renesmee”?

Apesar de ser um romance que tem um público-alvo - fãs de 
Crepúsculo - a história é independente. Não precisa ser um 
conhecedor dos livros ou filmes da saga de Stephenie Meyer 
para entendê-la. É uma história de amor entre dois jovens de 
mundos diferentes, um lobo transmorfo - Jacob Black -, e uma 
meia-vampira - Renesmee Cullen -, que tiveram suas almas li-
gadas quando a protagonista nasceu. 
Eles vão passar por situações difíceis na relação por conta de 
choque cultural, social e até de crenças, além de uma rivalidade 
antiga entre suas espécies: os “frios” (vampiros) e os lobos-qui-
leutes (caçadores de vampiros e protetores dos nativos). 
É um enredo cheio de descobertas e sentimentos que serão 
despertados entre esses jovens apaixonados no decorrer da 
trama. Os leitores vão encontrar, também, muito suspense, dra-
ma, toques de humor e muitas aventuras pelas páginas do livro, 
em uma saga que inicia em um vilarejo no Alaska, com uma vi-
são de Alice Cullen (tia-vampira de Renesmee, que tem o dom 
de ver o futuro), e termina em um outro vilarejo (fictício), na 
Itália, trazendo revelações surpreendentes que irão abalar o rei-
no Volturi.
Talvez os fãs de Crepúsculo me achem um pouco ousada por 
unir os Cullen, os Volturi e os Quileutes nesta missão quase im-
possível, onde a vida da protagonista está em jogo.
Posso concluir, garantindo que “Despertar - O Diário de Re-
nesmee”, é um romance de tirar o fôlego e que traz algumas 
importantes mensagens incutidas de amor, amizade, lealdade, 
família e união entre os diferentes.
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Amizade, família, lealdade e, o principal, promove a 
união entre os diferentes. Qual foi o momento que 
mais te marcou quando você estava escrevendo seu 
livro?

Vários momentos no livro me marcaram, mas tem ali algumas 
situações específicas que me emocionaram bastante ao escre-
ver, e me emocionam até hoje, quando leio. Não vou detalhar 
esses momentos para não dar spoiler, mas posso dizer que Ja-
cob vai arrebatar muitos corações (novamente) com o que ele 
é capaz de fazer por amor à sua Renesmee. 
Creio que os fortes laços familiares e de amizade, relatados 
neste livro, assim como algumas histórias paralelas de outros 
personagens, também irão gerar muitos suspiros e “ciscos” nos 
olhos.

Você é uma escritora independente e sei como é 
difícil lançar um livro no Brasil. Mas no último ano 
acompanhamos diversos projetos literários sendo 
beneficiados com a Lei Aldir Blanc. O que você acha 
desse apoio do Poder Público?

Acho ótimo todo apoio e incentivo que o poder público possa 
dar à Cultura, tornando-a possível e acessível. Só me preocu-
pam os possíveis desvios. Pelo que li da LAB, existem muitas 
brechas pra isso. Vi que uma série de burocracias foram elimi-
nadas da Lei, o que é ótimo para facilitar o acesso ao auxílio, 
mas que podem gerar brechas para os espertalhões. Um dos 
trechos que me chamou a atenção e me preocupa é o fato de 
que “basta se declarar artista, sem a necessidade de comprovar 
que exerce a atividade para solicitar o auxílio”.
Eu tenho um respeito enorme pela coisa pública, principalmen-
te a verba, porque sei bem de onde vem e das necessidades da 
nossa população. Mas nem todo mundo tem a mesma visão. 
Meu medo é que, tal como ocorreu com a Lei Rouanet (que 
apesar da ajuda ser repassada de uma forma diferente ao ar-
tista, de forma indireta), o benefício acabe indo parar nas mãos 
de quem não precisa, de quem tem condições de bancar sua 
arte ou seu evento, pelo simples fato de ter conhecimento e 
influência no setor público.
Espero, de verdade, que haja algum critério e seriedade na 
hora de selecionar os contemplados. Conheço artistas mara-
vilhosos, independentes, que merecem ter uma chance de ter 
seu trabalho divulgado. Assim como também conheço muitos 
“pseudo-artistas” que parecem estar mais preocupados em fa-
zer politicagem, do que levar arte. Não que eu não ache que a 
arte também deve ser um canal de crítica social, política e etc. 
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Mas acho um desrespeito com o público quando você usa uma habilidade sua 
para manipular opinião, em vez de instigar o questionamento, o senso crítico, 
dar elementos para as pessoas pensarem por si só. Não é muito legal saber que, 
muitas vezes, bancamos essas pessoas, sem querer, sem concordarmos com o 
que propagam. Uma coisa é respeitar, outra é “financiar”.
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Parte da venda do livro será destinada ao projeto 
“Ajudar é uma Maravilha”. Para você, qual a impor-
tância da solidariedade nos dias atuais?

O mundo precisa ser inspirado a fazer o bem! Uma ação solidá-
ria, quando feita de coração, gera bons frutos para a alma. Isso 
reflete, de alguma forma, na nossa vida. Eu acredito nisso.
A pandemia despertou isso em muitas pessoas. Muita gente se 
deu conta do quanto somos frágeis e do quanto a vida é fugaz. 
Fazer o bem ao próximo não é favor, é cumprimento de um 
mandamento divino, é uma forma de dividir um pouco do que 
Deus nos dá. “De graça daí, o que de graça recebeste”. Isso é 
bíblico. 
Deus me deu o presente de realizar um sonho: publicar meu 
livro e lançar na Bienal. Como consequência, vem o lucro. Eu 
precisava dar algum propósito a isso tudo. Me senti tocada a 
reverter parte da venda dos livros para algum projeto social e 
lembrei desse trabalho, conduzido por um casal de amigos.
A real é que eu nem sei se venderei livros suficientes para dar 
uma ajuda significativa, de fato, mas creio que qualquer ajuda 
será bem vinda para o projeto, principalmente agora. Semana 
passada tive a triste notícia de que a tradicional festa de Natal 
que iriam fazer, precisou ser cancelada por causa dos estragos 
da última chuva no bairro Jardim Maravilha, em Guaratiba (RJ), 
já conhecida pelos alagamentos. Mais uma vez, os moradores 
mais carentes acabam perdendo o pouco que têm. 
Não entendo porque essa gente não tem saneamento básico. 
É o mínimo que o Estado pode fazer por eles. Evitaria muitos 
problemas. O projeto “Ajudar é uma Maravilha” preenche uma 
pequeníssima lacuna deixada pelo Estado, dando uma assis-
tência aos moradores carentes deste bairro, distribuindo cestas 
básicas, roupas, brinquedos, oferecendo cursos profissionali-
zantes e terapia psicológica para mulheres. 
Eles também fazem um trabalho de incentivo à leitura. Chega-
ram a montar uma biblioteca em plena comunidade com livros 
doados. Infelizmente, o projeto não tem ajuda nem do setor 
público e nem do privado. Tudo é feito por voluntários e com 
doações. Isso, sim, é solidariedade! Eles, sim, fazem o bem, se 
dedicam a ajudar ao próximo. 
O que eu estou fazendo é só contribuir um pouquinho para 
ajudar a manter esse lindo trabalho, encabeçado pelo William 
Velasco e sua mulher, Michele, que é terapeuta e oferece aten-
dimento às mulheres cadastradas no projeto, gratuitamente. 
Dia 29 de janeiro, aliás, vou participar de uma palestra que a Mi-
chelle estará ministrando para mulheres da comunidade sobre 
a importância da leitura. Pretendo ir conversar um pouco com 
elas e levar alguns livros, se Deus quiser.
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CABO FRIO 
SHOPPING PARK LAGOS, EM CABO 

FRIO, TEM HORÁRIO AMPLIADO PARA 
COMPRAS DE NATAL

REGIÃO

A partir do próximo sábado (18/12), o 
Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, 
terá horário de funcionamento amplia-
do. Até o dia 23 de dezembro, todas 
as lojas ficam abertas das 10h às 23h 
(exceto no domingo, dia 19, quando o 
horário será das 10h às 22h).

Nos dias 24 e 31 de dezembro, o ho-
rário será das 9h às 18h. Nos feriados 
de 25 de dezembro e 1º de janeiro, fun-
cionam apenas alimentação e lazer, das 
12h às 21h.

Adote uma cartinha

Até o dia 24/12 é possível adotar uma 
cartinha de Natal escrita pelos peque-
nos das instituições cadastradas no 
Movimento do Bem. Para ajudar, basta 
seguir até a Árvore de Natal montada 
em frente às Casas Bahia. A ação do 
Natal Solidário é feita em parceria com 
a escola Canto dos Pássaros, Centro 
da Imagem e Centro Lab que, a cada 
presente ou brinquedo arrecadado, irá 
doar o dobro em alimentos para o pro-
jeto Cabo Frio Contra Fome.
Também até o dia 24, os clientes po-

dem ganhar panettones ou chocotones 
da Casa Suíça. Com a promoção “Com-
pre & Ganhe”, basta somar R$ 300 em 
compras e trocar as notas pelas gulo-
seimas em um stand próximo às Lojas 
Americanas.

Horários de fim de ano:

. De 18 a 23/12:

Das 10h às 23h (exceto dia 19, domingo 
- das 10h às 22h)

.Dias 24 e 31/12:
Das 9h às 18h

Dias 25/12 e 1/1:
Lojas fechadas

Alimentação & Lazer das 12h às 21h
Shopping Park Lagos

Av. Henrique Terra, 1.700 – Portinho - 
Cabo Frio
Tel: (22) 3058-0330
Whatsapp: (22) 9-9211-8540 (somente 
mensagens de texto)
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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 antoló-
gico periódico carioca O PASQUIM, jornal 
onde, inclusive, publiquei com regularida-
de. A partir daí passei a participar de to-
dos os salões de humor de que tinha no-
tícia. 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 fiz 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 es-
tou desenhando para 3 jornais e dois si-
tes pelo Brasil. Mais recentemente estou 
desenhando 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 pu-
blicar na revista. E pretendo que a 
noite de autógrafos seja na Casa de Cul-
tura de São Pedro D’Aldeia, em um even-
to concomitante com uma exposição a 
ser feita naquele super charmoso espaço.  
Esse é um resumo da vida e das intenções 
desse seu cartunista.
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SAQUAREMA 
NATAL DE LUZ 2021 EMOCIONA 

MORADORES

O Natal de Luz, realizado pela Prefei-
tura de Saquarema por meio da Secre-
taria Municipal de Esporte, Lazer e Tu-
rismo, e em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, levou toda a 
magia natalina ao público, que se en-
cantou com as apresentações e acom-
panhou de perto a programação cultu-
ral e artística. Durante quatro dias de 
evento, centenas de pessoas puderam 
se alegrar com os alunos das escolas e 
a turma do Papai Noel.

No primeiro dia de evento, que aconte-
ceu na Praça do Artesanato, no Centro, 
a festa ficou por conta do Grupo Dó Ré 
Mi, que emocionou a plateia com gran-
des sucessos da música nacional e in-
ternacional. Além da música, grupos de 

dança de diversas escolas municipais e 
os corais “Encanta Saquarema” e “Es-
cola que Canta” também se apresenta-
ram no palco, promovendo o clima de 
alegria e união entre os presentes. No 
final da noite, Papai Noel e seus ajudan-
tes especiais chegaram para festejar e 
tirar fotos com a criançada.

A festa do Natal de Luz continuou nos 
distritos de Bacaxá e Sampaio Corrêa, 
além do bairro de Jaconé. Com a pre-
sença do bom velhinho e grande pro-
gramação artística, apresentações de 
teatro, dança e música, crianças, jovens, 
adultos e idosos prestigiaram o evento, 
que levou às famílias momentos de ale-
gria, paz e reflexão sobre o verdadeiro 
sentido do Natal.
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“Vários pontos da cidade estão deco-
rados e iluminados, com destaque para 
o Centro de Saquarema. Praças do Ca-
nhão, Pescadores e Artesanato, além da 
Ponte e das ruas da Vila ganharam as 
cores e luzes do Natal. Tudo para trazer 
mais alegria ao morador e fomentar o 
turismo em nossa cidade”, comemorou 
o Secretário Municipal de Esporte, La-
zer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

O Natal de Luz 2021 seguirá com a de-
coração instalada na cidade até o dia 
06 de janeiro – Dia de Reis – onde, tra-
dicionalmente, se encerram os festejos 
natalinos. Já a Casa do Papai Noel fica-
rá aberta à visitação e foto com o bom 
velhinho até o dia 25 de dezembro.
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Governador anuncia repasse de 
mais de R$ 1 bilhão aos municípios 

fluminenses

O governador Cláudio Cas-
tro anunciou, nesta quarta-fei-
ra (15.12), o repasse de R$ 1,075 
bilhão aos municípios fluminen-
ses. Do total, R$ 375,7 milhões 
são provenientes de um proces-
so judicial do cálculo do Refis do 
ICMS de 2012, em que o Estado 
abriu mão do valor em benefício 
das cidades. Uma cota de R$ 75 
milhões será destinada ao Fun-
do de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). O repasse 
será feito até o fim desta semana.

Já a maior parte do valor, R$ 
700 milhões, integra o Programa 
de Promoção à Equidade (PPE), 
cujo objetivo é ampliar a disponi-

bilização de recursos financeiros 
para fomentar a atenção primária 
à saúde e o acesso aos serviços 
de média e alta complexidade.

 
“A liberação dos recursos é a pro-
va de um governo de diálogo e de 
trabalho conjunto com os prefei-
tos. Não adianta o Estado judicia-
lizar algumas questões, se pode 
encontrar um entendimento com 
os governos locais em benefício 
da população. Além de promover 
um investimento direto na Saúde, 
o repasse da distribuição do ICMS 
também contribui para o paga-
mento do 13º salário dos municí-
pios”, destacou o governador.

O PPE vai atender 91 municípios 
do estado, pontuados de acordo 
com critérios do governo fede-
ral que indicam os valores a se-
rem recebidos, com piso de R$ 3 
milhões e teto de R$ 50 milhões. 
Nesta semana, o governador já 
havia autorizado a transferência 
de R$ 400 milhões do governo 
do estado para zerar a fila do Sis-
tema de Regulação do município 
do Rio de Janeiro (Sisreg).

O valor será repassado às prefei-
turas na próxima semana. A deli-
beração da Secretaria de Estado 
de Saúde com os critérios e valo-
res será publicada no Diário Ofi-
cial desta quinta-feira (16.12).

88

Aldeia 
                      Magazine



89

Aldeia
                       Magazine



BATE O SINO

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 Aca-
demia Luminescence da Devoção às Artes e Letras - Sucursal Brasil e é membro do Rotaract 
Distrito 4751 Cabo Frio · parceiro do Rotary Internacional. Também recebeu alguns títulos:  
Miss Iguaba Grande 2018, Miss Rio de Janeiro 2019, Soberana da Beleza Continental 2020 e 
Embaixadora do Meio Ambiente de Iguaba Grande 2020. Tem como objetivo em sua carreira 
levar a cultura, em forma de arte, assim como ampliar o ativismo dos jovens comprometidos 
em criar um futuro melhor. Eloise gosta de ler, escrever e experimentar novos desafios e de-
seja ser uma grande escritora e influenciadora de sucesso.
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Natal... Na Aldeia é cálido
Época de imagens, sons e sabo-
res únicos
E mesmo que por convenção
Não há como não sentir emoção
Ainda que no coração  
Carregue o frio ou não
Apenas se permita
Ser feliz ou ser feliz
Pois não há outra opção
 
Blém! Blém! Blém!
Escute, atentamente, as badala-
das do sino
A cada badalada uma célebre vi-
são 
Neve caindo
Anjinhos flutuando 
Com suas harpas douradas 
Carregadinhas de esperança
 
Escute mais uma vez
Preste bastante atenção
Não perca o compasso da música 
Ou das badaladas do sino 
Ou do seu coração
Pois são nos intervalos que os 
olhares são possíveis

E a mágica acontece
E prevalece
Permitindo ver ao longe 
Coisas inimagináveis
E através de um pequeno qua-
drado
O quadradinho de um vidro de 
uma janela
É revelado uma menina
Que todos os anos segue o mes-
mo ritual
Põe atrás de sua porta
Seus chinelinhos
 
E quanto tempo cabe dentro de 
um compasso?
Cifras: mensageiras do amor
 
Para que as palavras e os acordes 
Traduzam a verdadeira razão do 
Natal 
E que ecoe em todo o mundo a 
mais bela canção: NOITE FELIZ! 
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SOBRE A SÉRIE HOMETOWN 
CHACHACHA

Gente, terminei essa série com lá-
grimas e uma dorzinha no coração. 
No começo o casal é meio irritante, 
confesso. A mocinha Hye Jin interpre-
tada pela atriz Shin Min-a,   é esnobe. 
E o mocinho Du Sik é bem implicante. 
(Porém Hye Jin merece sofrer um pou-
quinho.)
 
Hye Jin é uma dentista na cidade gran-
de Seul. Porém após discordar de atitu-
des da chefia da clínica onde trabalha 
é demitida. Não satisfeita, ela bêbada 
manda uma mensagem mal criada de-
nunciando a ex-chefe num grupo de 
dentistas. Então não consegue mais 
emprego em Seul.
 
Ao visitar Gongjin uma cidade pequena 
litorânea para prestar homenagem de 
aniversário à mãe falecida. Ocorrem vá-
rios imprevistos onde conhece Du Sik. 
Não se dão bem de cara. Ela porém des-
cobre que ali não tem nenhum dentista. 
Será uma ótima oportunidade?
 
Hye Jin aprende muito com o povo de 
Gonjin, que embora intrometido, é um 
pessoal muito hospitaleiro, uma família. 
 
Eu amei a série, me emocionei! A se-
nhora Ga Rim, então! Que senhorinha 
fofa! Que a gente não perca o amor 
pelo próximo e a esperança de fazer 
onde moramos um lugar melhor. O ca-
sal é tão fofo que até enjoa (mas só um 
pouquinho rsrs).
 
 
Assistam! Disponível na Netflix. 
 
Obs.:
 
Muito bom ver o ator mais conhe-
cido como Kim Seon-ho “Menino 
bonzinho” pelas dorameiras que as-
sistiram Apostando Alto ficar final-
mente com quem ama. As “osts” 
(trilha sonora) são muito boas! 
 
Já assistiram? Comente

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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Uma coruja da espécie orelhuda (Asio 
Clamator) foi resgatada, na tarde desta 
quinta-feira (9), do quintal de uma resi-
dência no bairro São João. Ao acionar 
a Guarda Ambiental, os moradores in-
formaram que a ave teria se ferido em 
uma linha de pipa presa em uma árvore 
do jardim. No entanto, o veterinário res-
ponsável pelos primeiros atendimentos 
no animal identificou queimaduras na 
asa esquerda, o que indicaria incidente 
com a rede elétrica. A coruja, medindo 
cerca de 30 centímetros de altura, es-
tava impossibilitada de voar e ficou caí-
da na base da árvore. Ela foi resgatada 
por agentes das secretarias de Meio 
Ambiente e Agricultura e encaminhada 
a uma clínica veterinária especializada 
em aves silvestres, onde ficará até que 
possa ser devolvida ao seu habitat na-
tural. 
Com hábitos noturnos, a espécie cos-
tuma ficar camuflada nas árvores du-
rante o dia. Alimenta-se de pequenos 
mamíferos como ratos e também pode 
caçar lagartos e insetos. Animais sil-
vestres, quando encontrados em área 
urbana, precisam ser resgatados pela 
Guarda Ambiental do município. É im-
portante que a população não tente 

CIDADE

prender ou manipular os animais por 
risco de ferimento. Os agentes do mu-
nicípio devem ser acionados por meio 
do número 153. É de responsabilidade 
da guarda encaminhar os animais a ins-
tituições de reabilitação parceiras, em 
caso de necessidade de atendimento 
veterinário. Vale ressaltar que a prefei-
tura não possui, atualmente, convênios 
com clínicas veterinárias. Os custos re-
ferentes ao tratamento serão arcados 
por voluntários.

Coruja-orelhuda  
é resgatada em São Pedro da 
Aldeia com ferimento 
em uma das asas
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Você já foi a alguma festa na qual o 
aniversariante não estava presente, 
ou que não havia sido convidado por 
seus amigos nem por seus pais que or-
ganizaram a comemoração? Acredito 
que sua resposta seja não, aliás, uma 
pergunta desta estirpe soa no mínimo 
estranha tendo em vista que a pessoa 
homenageada da festa é o aniversa-
riante. E quem teria tamanha falta de 
consideração em deixa–lo de fora? Po-
rém por mais ilógica que uma situação 
dessa possa parecer, ela se repete todo 
final de ano no natal, dia 25 de de-
zembro, data em que comemoramos 
o nascimento de Jesus Cristo. Basta 
ligar o nosso aparelho de televisão, 
sintonizar o rádio, ou acessarmos a In-

Uma breve reflexão 
sobre o Natal

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU

COLUNISTA

ternet e tão logo iremos perceber que 
a maior festa da cristandade perdera 
toda sua essência e espiritualidade. Se 
antes, tinha por finalidade relembrar o 
nascimento do príncipe da paz, atual-
mente tem sido uma boa época para a 
industria marketeira lançar seus produ-
tos, atrair clientela (e como sempre, o 
maior alvo são as crianças) e ganhar di-
nheiro e convenhamos, muito dinheiro! 
 
Por isso não é de se admirar que em-
bora seja uma festa cristã ela atenda 
o interesse até mesmo do ateu mais 
convicto em sua filosofia antagônica 
a qualquer tipo de religião. Logo, tem 
sido mais plausível falar do bom ve-
lhinho do que até mesmo de Jesus. E 
embora o Papai Noel seja uma figura 
lendária e fictícia tem roubado cena, 
sendo querido e idolatrado por crian-
ças de várias etnias e de todo tipo de 
crença, e isso mesmo sem existir e 
sem ser o homenageado da ocasião. 
 
Em razão destes desvirtuamentos, a 
festa natalina tem assumido um ca-
ráter um tanto quanto sincrético, ou 
seja, embora ela tenha raízes cristãs, 
não envolvem mais somente cristãos. 
Porém, isso não seria de todo ruim 
se todos entendessem o seu real sig-
nificado. Sendo assim, ao se desviar 
de seu cerne tem sido uma festivida-
de mais humanista do que propria-
mente cristã, mais materialista do que 
espiritual, substancialmente prag-
mática e relativamente filantrópica. 
 
O problema disso tudo se encontra no 
fato de que a maioria das pessoas se 
reúnem diante de mesas fartas e bem 
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adornadas para comemorar o nasci-
mento de Jesus, sem antes conhecê–lo 
e sem que ele faça parte de suas vidas. 
Convidam parentes, vizinhos, crianças 
carentes para fazerem parte daque-
le momento, mas Cristo onde está ? 
 
O natal sem Jesus é semelhante àquela 
manjedoura que reservaram para José 
e Maria, esta, grávida e já ás vésperas 
do parto para passarem a noite. Aquele 
lugar não passava de um estábulo velho 
(não sei se era velho, mas suponhamos 
que fosse...) cheio de palha e cheiran-
do animais. Porém quando Maria deu a 
luz ao Salvador, aquele lugar passou a 
ser então um dos lugares mais impor-
tantes e privilegiados de toda história. 
 
Que nesta data tão sublime não haja 
simplesmente um comer e beber 
acompanhado de blateração e festejo, 

mas que venha ter também uma refle-
xão em cima do que este dia simboliza. 
Que o natal não termine nas primeiras 
horas do dia 26 de dezembro, mas que 
ele se estenda até a volta de Cristo, e 
que em cada momento lembremos que 
ele nasceu para morrer por cada um 
de nós. Todo dia é propício para esten-
der a mão ao necessitado, a dar lugar 
ao amor, ao perdão e a fraternidade. 
 
Neste natal, que estejamos comemo-
rando também nosso novo nascimen-
to, e que ofereçamos a Deus este dia 
racionalmente, nos desvencilhando de 
todas projeções feitas em relação ao 
natal pelo mercado consumista, ou das 
deturpações causadas por fábulas in-
fundas e oriundas da imaginação hu-
mana. Um Feliz natal com Cristo a to-
dos.
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No terceiro livro da trilogia “O Livro 
dos Sonhos”, o escritor e jornalista Re-
nato Fulgoni nos apresenta Jack Balta-
zar, um arqueólogo muito conhecido 
em São Paulo, que tinha um hobby 
que chamava atenção. Baltazar era 

um colecionador de almas, conhecido 
como o Senhor Morte. Proprietário de 
um antiquário no centro da maior 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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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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ESCRITOR 

RENATO FULGONI

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

o Link na AMAZON  - https://www.amazon.
com.br/dp/B08MCM96QN

 Disponível em E-book na 

amazon.
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Juventude Aldeense
 com Wagner Muniz

A CIÊNCIA POLÍTICA 
NO CONTEXTO 

CONTEMPORÂNEO
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A política e a educação podem trans-
formar as pessoas e a partir dessa 
transformação do indivíduo, as pes-
soas podem transformar a sociedade 
(parafraseando Freire) e o cidadão, 
por óbvio, possui um papel importan-
tíssimo nesse processo de construção 
social. Em sua essência e desde o seu 
surgimento na Grécia Antiga, a política 
tem por objetivo assegurar a pluralida-
de de ideais como ferramenta de trans-
formação do contexto político-social, 
ainda que se tenha divergência/con-
flito aparente entre ideias. Segundo O 
Contrato Social de Jean-Jacques Rou-
sseau: “Pelo pacto social demos exis-
tência ao corpo político; trata-se agora 
de lhe dar o movimento e a vontade 
por meio da legislação. Porque o ato 
primitivo, pelo qual esse corpo se for-
ma e se une, não determina ainda o 
que ele deve fazer para se conservar. O 
que é bom e conforme a ordem é pela 
natureza das coisas e independente-
mente das convenções humanas”, ou 
seja, é necessário a conscientização e 
formação político-cidadã.
 
Dado o exposto, compreende-se que o 
foco da política e o seu exercício de-
mocrático do poder é chegar em um 
denominador comum, que é o bem-
-estar social, ou seja, o bem-estar de 
todos os cidadãos sem qualquer for-
ma de distinção (salvo a observância 
das minorias sociais positivas em Lei). 
Como cidadão, reconheço que devo 
agir e pautar meus atos com base na 
Carta Magna e democratizar a infor-
mação, de modo que possa contribuir 
com o acesso à justiça de todos os ci-
dadãos sem distinção de cor, credo, 
raça ou classe social.
 
A política está intrínseca ao ser huma-
no, Aristóteles dizia que “o homem é 
um animal político e a sua natureza 
está em viver em sociedade”. A polí-
tica é a divergência de ideias com um 
bem comum. Logo, devemos pensar 
no bem de todos, governar para to-
dos. Precisamos nos despir de nossos 
pensamentos egoístas e de interesses 
pessoais, é preciso pensar na coletivi-
dade. A política é um dos maiores ins-
trumentos de poder, é através dela que 
o mundo gira e se transforma. Quando 
falamos em política, não apenas nos 
limitamos a política partidária e sim, 
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a troca de ideias, informação e o en-
riquecimento democrático do debate 
com apenas um propósito; o bem co-
mum. vidas. Nas palavras de Platão: 
“Não há nada de errado com aqueles 
que não gostam de política, simples-
mente serão governados por aqueles 
que gostam”. (pasmem)
 
De acordo com o Ministro Luís Roberto 
Barroso (2018): “Quanto às instituições 
políticas e ao constitucionalismo, con-
solidaram-se valores como o sufrágio 
universal, a soberania popular, a sepa-
ração de Poderes, a proteção dos direi-
tos individuais, com ênfase nas liberda-
des públicas, na igualdade formal e na 
propriedade privada. Consumava-se a 
conquista do Estado pela burguesia, 
que conduzira o processo revolucioná-
rio do primeiro ao último ato, salvo du-
rante o breve intervalo jacobino. Com 
o Estado liberal burguês, o poder eco-
nômico e o poder político celebravam 
sua aliança definitiva, até aqui inabala-
da”, com isto, fica evidente a questão 
da participação sociopolítica do cida-
dão como bússola que norteia a via 
pública do Estado e claro, o seu con-
texto histórico de lutas de classes na 
qual buscava-se a sua ascensão social, 
bem como direitos básicos do cidadão 
que eram recorrentemente violados.
 
Outrossim, no meu entendimento para 
a construção de um país mais justo 
e desenvolvido politicamente den-
tre maiores problemas encontrados 
(além da pobreza, escassez de educa-
ção e recursos), os principais desafios 
consistem na quebra de paradigmas 
onde é propagado (erroneamente) 
que todos os políticos ou aqueles que 
se propõem a fazer política são iguais 
(corruptos, falsos ou imorais). Na con-
tramão, para que o partido político ou 
determinados movimentos partidários 
possam contribuir de forma efetiva 
com a sociedade, penso que, investir 
na formação de lideranças políticas, 
cidadãos ativos, críticos e pensantes 
dentro dos seus respectivos muníci-
pes e segmentos societários possam 
driblar tal cenário no qual se encon-
tra o País e dessa forma, democratizar 
não só o acesso eficaz à informação 
bem como a oxigenação partidária, 
possibilitando novos ativistas políti-
cos (e sociais) e perfis direcionados 
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no qual possam ajudar a reconstru-
ção da República Federativa do Brasil. 
 
Com base no entendimento de Luís 
Roberto Barroso (2018, p. 17): “A Cons-
tituição se impõe, muitas vezes, como 
instrumento de preservação de de-
terminados valores e de proteção das 
minorias, inclusive, e sobretudo, em 
face das maiorias e do seu poder de 
manipulação do processo político. Já 
na Declaração de Direitos do Homem 
e do Cidadão, de 1789, previa-se: “Art. 
16. Toda sociedade, na qual a garantia 
dos direitos não é assegurada nem a 
separação dos poderes determinada, 
não tem constituição”. órgãos do po-
der devem agir não apenas com funda-
mento na lei, mas também observando 
o devido processo legal, que congrega 
regras tanto de caráter procedimental 
(contraditório, ampla defesa, inviolabi-
lidade do domicílio, vedação de provas 
obtidas por meios ilícitos) como de na-
tureza substantiva (racionalidade, ra-
zoabilidade-proporcionalidade, inteligi-
bilidade). Na maior parte dos Estados 
ocidentais instituíram-se, ainda, meca-
nismos de controle de constitucionali-
dade das leis e dos atos do Poder Pú-
blico”, destaca o Ministro da Suprema 
Corte do País e atual Presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE).
 
Para que um agente político seja pro-
missor e se torne um ótimo gestor 
público, este deve estudar (para ter 
conhecimento teórico e conteúdo dis-
ciplinar para exercer o seu labor com 
excelência), quanto à sua gestão, estar 
com pessoas competentes, compro-
missadas e profissionais é um diferen-
cial. Convenhamos que, ser possuidor 
de uma oratória impecável e ser um 
bom condutor de palavras e discurso 
é um grande diferencial entre os agen-
tes políticos, a condução de um discur-
so, atitudes reais e postura contribuem 
(e muito) na desenvoltura e aceitação 
pública do agente político – influen-
cer –. Logo, para ser um bom gestor é 
necessário ser um bom estudante, um 
bom administrador e conhecer não so-
mente a sua área de atuação, mas ter 
conhecimento de conteúdos que irão 
agregar em sua carreira como um todo, 
bem como Linguagens, Comunicação 
e Oratória, Gestão, Ciências Políticas, 

Jurídicas e Sociais.
 
Segundo John Locke (pág, 77. Segundo 
Tratado de Governo Civil): “Se o poder 
legislativo ou qualquer de seus elemen-
tos se compuser de representantes que 
o povo escolheu por um período deter-
minado, e que depois deste retornam 
para o estado original de súditos e só 
têm participação no legislativo se forem 
escolhidos outra vez, é preciso também 
que o povo proceda a essa escolha, 
seja em ocasiões predeterminadas ou 
quando for para isso convocado; neste 
último caso, o poder de convocar o le-
gislativo está ordinariamente deposita-
do nas mãos do executivo, e tem uma 
destas duas limitações com respeito à 
ocasião: que a constituição fundamen-
tal requeira sua reunião e atuação a in-
tervalos determinados, e o poder exe-
cutivo então se contenta apenas com 
um papel auxiliar, que consiste em dar 
as diretrizes para sua eleição e reunião 
nas devidas formas; ou que se deixe a 
cargo de seu bom-senso requisitá-lo 
por novas eleições quando as ocasiões 
ou as exigências do público requere-
rem a emenda de antigas leis ou a cria-
ção de novas, ou ainda quando forem 
exigidas soluções ou formas de preve-
nir de quaisquer inconvenientes de sua 
responsabilidade ou que ameacem o 
povo”, pontua sobre a hierarquia dos 
poderes da comunidade civil.
 
Numa democracia, como ocorre no 
Brasil, as eleições são supra importan-
tes, além de representar um ato de re-
gular de direito do cidadão que acon-
tece a cada período estabelecido na 
Lei Maior, devemos enfatizar que todo 
cidadão diante de um Estado democrá-
tico de direito possui direitos políticos. 
A consciência política nos faz pensar e 
agir de forma racional e não passional. 
A juventude pode e deve se reunir de 
forma pacífica, conforme configurado 
legalmente na nossa Constituição Fe-
deral, para discutir temas sociais, políti-
cos e outros, exercendo assim sua liber-
dade de expressão e cidadania. Desta 
forma, tornando-se parte integrante do 
processo político do seu município, Es-
tado e Nação.
 
Partindo desse pressuposto e em rela-
ção a atuação do partido político, creio 
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que esta organização político parti-
dária deve focalizar na reconstrução 
partidária, na formação de novos per-
fis políticos, como fora dito acima; cul-
minando novas lideranças partidárias, 
principalmente nos municípios que se 
encontram distantes do eixo/relação 
Capital-Centro Urbano e, claro: incen-
tivar, politizar e investir na formação 
político-cidadã da juventude, porque 
os jovens têm participado a cada vez 
mais das decisões públicas do país e de 
certo, influenciam aqueles que estão ao 
seu redor, no mundo físico e no digital.
 
Haja vista o surgimento dos influencia-
dores digitais, são eles que ditam os 
padrões, comportamento e consumo 
na sociedade, bem como influenciam 
determinado percentual da opinião 
pública. Assim como bem defendia Dr. 
Ulysses Guimarães, devemos defender 
a democracia, o acesso à justiça e prin-
cipalmente os Direitos e as Garantias 
Constitucionais do cidadão. Dar conti-
nuidade ao trabalho dos constituintes é 
assegura as instituições democráticas, 
garantir o acesso à educação e acredi-

tar que podemos transformar muitas 
pessoas para que elas nos ajudem a 
transformar o mundo.
 
Portanto, a desigualdade social é uma 
chaga que assola o nosso país há sécu-
los. Quanto as formas de combate à de-
sigualdade social acredito que possa-
mos fortalecê-las por meio de fomento 
ao debate, rodas de conversas, proje-
tos sociais, participações nos espaços 
públicos de poder e claro, democrati-
zar a informação, educar politicamente 
a sociedade, incentivar a participação 
sociopolítica do indivíduo e elaborar 
projetos de políticas públicas no qual 
ponha o cidadão comum como sujeito 
de direitos, como por exemplo projetos 
de inserção de jovens na política. Penso 
que, garantir a igualdade de oportuni-
dades (e acesso) deve ser o ponto cha-
ve para sanar tal problemática que não 
somente assola o Brasil, mas o mundo 
político no contexto mundial.

Wagner Muniz

Graduando em Direito 

(Universidade Estácio de Sá 

— RJ), Estagiário da Justiça 

Federal (TRF-2, SJRJ), 

Palestrante, Ativista Social 

pela Educação, Informação 

e Participação Sociopolítica 

Juvenil, Influenciador Digital 

e Empreendedor. Wagner é 

morador de São Pedro da 

Aldeia - RJ e atua em prol da 

Defesa dos Direitos Humanos 

de Crianças, Adolescentes e 

Jovens.
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 Prefeitura de Búzios 
dá início a Operação de Verão 
com aumento de efetivo para 

ordenamento da cidade 

A Prefeitura de Búzios, através da Sec-
retaria de Segurança e Ordem Pública, 
iniciou nesta quarta-feira (15) a Opera-
ção de Verão. Com a proximidade da 
chegada da alta temporada e o elevado 
número de visitantes que devem escol-
her o município para passar as férias, 
o prefeito Alexandre Martins deu início 
ao planejamento de ordenamento da 
cidade para o período. Devido ao au-
mento considerado da demanda du-
rante o verão e visando oferecer um 
melhor serviço à população e aos visi-
tantes, na última quarta-feira (15), teve 
início a Operação de Verão, os pontos 
críticos da cidade terão assistência re-
dobradas. A operação ocorrerá duran-
te todo o período da alta temporada.

A força-tarefa das viaturas do setor Pa-
trulha Maria da Penha, ROMU, Guardas 
Mirins, Ambiental e Patrimonial, estará 
estruturada para atender e dar o supor-

te necessário às demandas ocorridas. A 
ROMU fará seu trabalho ostensivo com 
o apoio de mais de uma viatura, o setor 
de trânsito terá acréscimo de efetivo de 
pontos assistidos, a Guarda Mirim ex-
ecutará o trabalho com os instrutores, 
os Guardas Ambientais, também como 
parte integrante da secretaria de Segu-
rança e Ordem Pública, terá um papel 
ainda mais importante na proteção do 
meio ambiente, a exemplo dos Guardas 
Patrimoniais e para atingir a total eficá-
cia nos serviços, trabalharão em con-
tato direto com a secretaria. 

De acordo com Comandante da Guar-
da, Otávio Azevedo, o principal obje-
tivo é que o período do verão ocorra 
dentro dos planejamentos traçados 
e população e visitantes contem com 
a segurança e proteção que a guarda 
oferece a 18 anos no município.
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 Cartão Popular de transporte 
na Região dos Lagos do Rio 
agora pode ser recarregado 

por aplicativo de celular

Os moradores de cidades da Região 
dos Lagos do Rio que utilizam o cartão 
popular de transporte usado nos ôni-
bus do grupo Salineira agora poderão 
recarregar os cartões por um aplicativo 
de celular.

A novidade vai facilitar as recargas que 
antes só podiam ser realizadas de for-
ma presencial em pontos específicos e 
em dias úteis.

A iniciativa é uma parceria do Sindicato 
das Empresas de Transporte da Costa 
do Sol e Região Serrana (Setransol) 
com uma plataforma de pagamento. O 
serviço pode ser utilizado pelos clien-
tes que moram nas cidades Armação 
de Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Al-
deia, Iguaba Grande, Araruama, Arraial 
do Cabo e Saquarema (área de atua-
ção do Grupo Salineira), e o valor da 
tarifa é o mesmo do praticado presen-
cialmente.

O crédito será liberado imediatamente 
por meio da aproximação do cartão no 
validador dos ônibus.

Como fazer a recarga?
Primeiro procure pelo aplicativo Recar-
gaPay na loja de aplicativos Android e 

iOS (Apple), faça o download do app 
gratuitamente e realize o cadastro.
Selecione a opção “Cartão de Trans-
porte”, selecione “Cartão Popular (Se-
transol)” e insira o número do cartão.
De acordo com o Setransol, como par-
te do lançamento, os clientes que ainda 
não possuem o app de pagamento e 
fizerem o download terão um cupom 
promocional de R$ 10,00 na primeira 
carga e terão 5% de cashback (dinhei-
ro de volta) em transações de até R$ 
20,00 com cartão de crédito na 1ª re-
carga do mês.

Como obter o desconto?
Para ter o desconto, o usuário deve es-
colher a opção de pagamento “Cartão 
de Crédito” e inserir o código em “Adi-
cionar Cupom de Desconto” no ato do 
pagamento. Depois, é só aguardar para 
que os créditos sejam liberados auto-
maticamente no cartão popular.

Confira abaixo os cupons de 
desconto de cada cidade:

buzios10
cabofrio10
spaldeia10
iguaba10
araruama10
arraial10
saquarema10

Quem não possui cartão de crédito 
também consegue fazer a recarga por 
meio do saldo da carteira no aplica-
tivo. O cliente pode adicionar crédito 
à carteira digital via PIX, transferência 
bancária, depósito ou boleto e depois 

usar o valor para realizar as recargas.
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Caros leitores, e  assim, rápido 
como o brilho de uma faísca, che-
gamos novamente ao fim do ano. 
É incrível como o tempo está ace-
lerado!
  
Como estamos na semana do na-
tal, quero aproveitar para desejar 
a todos vocês um feliz natal e um 
próspero ano novo. Que o nasci-
mento de Cristo seja realmente 
o foco, não somente nessa data, 
mas também em todos os dias de 
nossas vidas. Que Ele esteja pre-
sente em nós e no modo como 
tratamos o outro, seja esse outro 
uma pessoa ou algum ser da na-
tureza.
Que seja com mais empatia, res-
peito, acolhimento, solidariedade, 
verdade e amor, pois é no amor 
que Ele se expressa. Que as rela-

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”
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ções sejam construídas em função 
das virtudes e dos valores nobres 
que cada um tenha em si e cujo 
compartilhamento pode nos fazer 
crescer enquanto seres humanos. 
Vamos refletir, vamos pensar se 
realmente Cristo tem renascido 
em nós verdadeiramente a cada 
natal. 

Vamos nos autoanalisar e ve-
rificar se temos agido com o 
outro da maneira que gosta-
ríamos que agissem conosco.   
E, para celebrar este natal, com-
partilho com vocês um poema 
que fiz para essa época:

 
 Natal
 
 
Natal, nascimento do Cristo. 
Cristo, o puro amor-doação, 
Fusão de todas as virtudes. 
O que dizer do natal 
Dos secos e frios de alma, 
Incapazes de conjugar os verbos 
“Amar” e “Doar”, 
Incapazes sequer de uma palavra 
dar? 
Eis aí o Cristo presente? 
O que dizer do natal 
Entre os semideuses arrogantes, 
Escravos da vaidade 
Semeadores de dores? 
Eis aí o Cristo presente? 
Que o natal não seja apenas uma 
data festiva, 
Que o natal seja natal, de fato. 
Eu quero e desejo 
Um natal com Cristo realmente 
presente, 
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Em que o Amor more nas atitu-
des, 
E que o sentir seja prezado. 
Quero um natal de vivência real, 
Sem muros de pedra, 
Sem geleiras na alma. 
Um natal de sentir o outro, 
Olhar o outro, 
De descer do pedestal do egoís-
mo 
E ter a nobreza de dizer: 
“Venha, me perdoe” ou  “te per-
doo” 

“Venha, não tenha medo, não irei 
feri-lo”. 
Um natal de acolhimento, 
De respeito ao sentimento. 
Eu quero e desejo 
Um natal que brilhe a luz de um 
grande encontro, 
Que entoe um canto de profun-
do encanto, 
Para que, assim, 
Em puro amor, 
Se desfaça o pranto. 
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Mais uma semana com vários sorteados na nossa Campanha Natal 
Premiado 2021! Compre nas lojas participantes acima de R$ 30,00 

ganhe o seu código, faça o seu cadastro no site e concorra!  
. 

Acessse: https://natalaciaspacdl.qrsorteios.com.br/ (link na bio), co-
nheça as lojas participantes, os prêmios e veja como se cadastrar e 

fazer a raspadinha virtual para concorrer. 
. 

Participe, você valoriza o comércio aldeense e ainda concorre a
 prêmios!
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T
odas as mitologias tem seus 
absurdos e procuram contar 
a saga da criação do universo 

em suas histórias extraordinárias 
de seres espetaculares, deuses e 
semi-deuses que vão através de 
seus atos costurando a colcha de 
retalhos que é o início da história 
do mundo e da humanidade, 
explicando de forma apoteótica 
mistérios incompreensíveis até 
hoje. Em comum todas existem 
seres com sentimentos e emoções 

Ilton Santos

MITOLOGIA MODERNA

COLUNISTA

semelhantes às humanas e 
algumas atitudes falhas e 
incorretas como ciúmes, traições, 
corrupções e assassinatos. 
   Por incrível que pareça, no 
mundo moderno deuses e mitos 
ainda existem, com certos tipos 
de comportamentos semelhantes 
aos do mundo antigo. Neles se 
depositam boa parte da fé e 
esperança de dias melhores ou 
de elevação espiritual. Em suas 
falas e  teorias, estão as soluções 
para todos os problemas. Em 
seus atos, os exemplos a serem 
seguidos incondicionalmente. A 
mídia está cheia deles. São artistas, 
religiosos, jornalistas, Youtubers, 
influenciadores digitais, atletas de 
ponta e ( infelizmente) políticos!  
   Nos tempos antigos, os mitos 
serviam de consolo e conformidade 
para as mazelas que nos 
rodeavam e de justificativa para 
gestos abomináveis, violentos e 
imorais. Se você por acaso possui 
um ídolo ou mito a quem segue 
ou idolatra, muito cuidado para 
não cometer o mesmo erro.
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ESTADO

A Secretaria de Estado de Turismo do Rio 
de Janeiro (Setur-RJ) participou, nesta 
quarta-feira (15/12), do evento onde foi 
anunciado o retorno da Stock Car ao Rio 
de Janeiro, em 2022, após dez anos fora 
do Estado. A etapa fluminense da compe-
tição, batizada de GP Galeão, acontecerá 
no dia 10 de abril de 2022 e será a primeira 
corrida a ser realizada em um aeroporto 
comercial na história do esporte nacional. 
A iniciativa marcará também as come-
morações dos 70 anos do Aeroporto In-
ternacional Tom Jobim, inaugurado em 1º 
de fevereiro de 1952. Gustavo Tutuca, se-
cretário de estado de Turismo comemora 
mais esta importante conquista do Estado 
e ressalta que 2022 será marcado pela re-
tomada de alguns dos principais eventos 
esportivos e de entretenimento que ti-
nham o Rio de Janeiro como sede.

O trabalho de retomada dos grandes 
eventos mostra resultados a partir deste 
anúncio. Sabemos que, mesmo um evento 
realizado na capital, pode gerar impacto 
no interior do estado. O retorno da Stock 
Car é a prova de que as pessoas volta-
ram a acreditar no Rio de Janeiro e estão 
apostando no estado para retomar os in-

vestimentos em diversos setores.”

O secretário estadual lembrou, ainda, que 
um dos primeiros eventos que o RJ sediou 
nesta retomada foi a Maratona do Rio, rea-
lizada em novembro, que trouxe resultados 
positivos para a rede hoteleira. Segundo 
pesquisa da Associação Brasileira de Ho-
téis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), a ocupa-
ção durante o fim de semana da realização 
das corridas de rua ficou em cerca de 95%. 
A pista onde será realizado o GP Galeão 
terá quatro quilômetros de comprimento 
e 45 metros de largura. A estrutura prevê 
a instalação de arquibancadas. A disputa 
será no tradicional formato de rodadas du-
plas, com duas corridas no domingo. Um 
carro, semelhante aos que são utilizados 
pelos pilotos nas provas de Stock Car, foi 
desenvolvido para o lançamento da etapa 
do Rio de Janeiro. O automóvel, com cerca 
de 500 cavalos de potência, será exposto 
em alguns locais da capital, como Palácio 
Guanabara e Aeroporto RioGaleão, entre 
outros pontos turísticos. O GP Galeão Rio 
2022 é viabilizado pela Secretaria de Es-
tado de Esporte, Lazer e Juventude, por 
meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

STOCK CAR 
ESTÁ DE VOLTA AO RIO DE JANEIRO
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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 hidrat-
ados 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 produtos 
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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Em períodos de fechamento 
anual, análise de setores, 
análises de desempenho pessoal, 
preparativos para os objetivos 
futuros é comum percebermos 
que os resultados poderiam ter 
sido melhores se as decisões 
necessárias não fossem tão 
adiadas por causa do comodismo, 
ele causa danos do operacional a 
diretoria. O que ocorre em todos 
os segmentos da organização 
causam estagnação e a mesma 
passa a fazer o básico,  operando 
com margem mínima apenas para 
se manter de pé.

O que é o comodismo?
De acordo com o dicionário, 
comodismo é o ato de colocar a 
própria comodidade à frente de 
qualquer tarefa a ser executada. 

Um colaborador acomodado 
jamais fará além do que se pede 
porque vai optar pelo caminho 
mais rápido e fácil o que vai gerar 
resultados medianos, perda de 
clientes entre outros prejuízos. A 
falta de iniciativa e proatividade 
não permitem que o mesmo 
entregue mais e esse comodismo 
se não é identificado e tratado, 
no médio prazo produz danos 
aos resultados da empresa. Esses 
resultados em um período de 

Os efeitos do 
comodismo nos 

resultados da empresa

CIDADE

volatilidade econômica atual 
por exemplo, demandam um 
prejuízo que em alguns casos 
são irreversíveis.

A melhor forma de tratar, é 
analisar individualmente cada 
colaborador, para entender o 
motivo da queda de desempenho. 
Se o mesmo está passando 
por alguma dificuldade na 
vida pessoal ou até mesmo na 
empresa, se há insatisfação ou 
comodismo. Deixar claro o que 
espera dele como profissional de 
acordo com a função que exerce, 
investir em treinamento e medir 
esse desempenho em períodos 
mais curtos para que o prejuízo 
nos resultados não sejam tão 
grandes a ponto de reagir.

Estipule prazos, deixe claro a 
necessidade da função de cada 
colaborador e a importância do 
cumprimento de tarefas para 
que as metas sejam alcançadas.

Outra sugestão de medidas, 
é a análise dos relatórios 
gerenciais. Mensurar resultados é 
primordial para a antecipação de 
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE

problemas na gestão da empresa. 
Os números não mentem e as 
informações armazenadas no 
programa utilizado pela instituição 
informam suficientemente se as 
tarefas estão sendo executadas 
ou não.
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Nesse artigo eu vou falar de um lugar muito lindo que conheci nesse 
mês. O Museu do Amanhã no Rio de Janeiro é sensacional. O Museu 
busca promover a inovação, divulgar os avanços da ciência e publicar 
os sinais vitais do planeta. Um museu para ampliar nosso conhecimento 
e transformar nosso modo de pensar e agir.

Sobre o Museu
O Museu do Amanhã é um museu de ciências diferente. Um ambiente 
de ideias, explorações e perguntas sobre a época de grandes mudanças 
em que vivemos e os diferentes caminhos que se abrem para o futuro. 
O Amanhã não é uma data no calendário, não é um lugar aonde vamos 
chegar. É uma construção da qual participamos todos, como pessoas, 
cidadãos, membros da espécie humana. 

E por que um Museu do Amanhã?
Porque vivemos em uma nova era, em que o conjunto da atividade 
humana tornou-se uma força de alcance planetário. Somos capazes de 
intervir na escala de moléculas e de continentes. Manejamos átomos e 
criamos microrganismos artificiais. Desviamos o curso de grandes rios, 
alteramos florestas, influenciamos a atmosfera, transformamos o clima. 
Habitamos um planeta que vem sendo profundamente modificado por 
nossas ações. Que amanhãs serão gerados a partir de nossas próprias 
escolhas?

O Museu do Amanhã chega ao seu terceiro ano com mais de 3,2 
milhões de visitantes, uma marca histórica, resultado de um trabalho 
atenciosamente pensando para acolher o público de forma diversificada 
e inclusiva.

Visitação
Endereço - Praça Mauá, 1 - Centro. Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20081-240

O estacionamento mais próximo é o da nossa parceira Estapar, 
localizado na Avenida Rio Branco, 1. A estação de metrô mais próxima 
é a Uruguaiana. A estação de VLT mais próxima é a Parada dos Museus.

Horário de funcionamento - Terça a Domingo, das 10h às 18h (última 
entrada às 17h). Ingressos - Compre seu ingresso on-line e visite com 
hora marcada. As gratuidades também podem ser retiradas on-line. 
Para saber mais sobre ingressos e gratuidades, Acesse o site 

museudoamanha.org.br/pt-br/content/hor%C3%A1rio-de-funcionamento

MUSEU DO AMANHÃ
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Roupas e artigos 
esportivos é na 

loja SPA Fitware 
em São Pedro da 

Aldeia
Compre roupas fitness em São Pedro 
da Aldeia na SPA FITWEAR - Lá na 
academia Prime (Entrada pela fren-
te da loja). Rodovia RJ 140 nº: 111 loja 
02 - Nova São Pedro - Antes do Su-
permercado Costa Azul.  Whatsap: 22-
997038443 - Instagram : @fitwearspa  
- Aceitamos cartões.  Lá você encon-
tra a roupa ideal para a sua caminha-
da, malhação e a prática de esportes 
com elegância,  conforto e qualidade!  

Atendimento com atenção aos nossos 
clientes. Temos o diferencial em quali-
dade para lhe atender!  Não se arrepen-
da comprando em lojas não especia-
lizadas fitness. O corte fitness requer 
medidas que irão valorizar você e seu 
corpo. Temos também multimarcas fit-
ness;  Adidas, NIKE, Speedo, Leffort, 
Rainha, Orbis, e outras confecções dos 
polos de moda fitness. Consulte nosso 
vendedor e nosso Instagram.

REGIÃO
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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.

Desde pequena ouvia histórias e 
lendas sobre Papai Noel. É algo 
tão extraordinário que se fechar 
os olhos, consigo voltar no tempo 
e ainda sentir aquele frio na 
barriga. A lembrança é aguçada 
quase que imediatamente, 
assemelhando-se a uma fita 
que rebobinamos, “andando” 
para frente ou para trás. Mas 
vamos parar no dia 24, de um 
ano qualquer. O coração bate 
disparado e o silêncio marca os 
segundos do tempo de cada casa. 
É preciso dormir para que o bom 
velhinho desça pela chaminé ou 
entre pela janela. Não sabemos 
se iremos ganhar o presente tão 
desejado, pois tudo dependerá 
se durante o ano tivemos um 
bom comportamento.

Quando crescemos, descobrimos 
que o Natal vai muito além dos 
presentes que aparecem debaixo 
de uma linda árvore de Natal.

Natal é quando duas pessoas se 
perdoam.

Natal é quando há doação.

Natal é quando a ajuda acontece.

Natal é quando há respeito.

Natal é quando é verdadeiro com 

COLUNISTA

O VERDADEIRO 
SIGNIFICADO DO NATAL

130

Aldeia 
                      Magazine



o outro.

Natal é quando há reciprocidade.

Natal é quando você vê no outro 
o que ele tem de melhor.

Natal é quando você abraça 
quem precisa.

Natal é quando você oferece 
motivos para alguém sorrir.

Natal só é Natal visto com os 

olhos do coração!

Logo, surge uma pergunta em 
uníssono: por que o Natal não é 
todos os dias do ano? 

Em meio a tantos significados 
farei apenas um pedido: que 
o espírito natalino preencha 
nossos corações com verdadeira 
generosidade, paz, alegria e muito 
amor.

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

VITRINE DE PESSOAS 
REPRODUZEM O 

AMOR MODERNO?
Tão logo nos modernizamos em nossa 
forma de se comunicar, trabalhar, es-
tudar; Nos modernizamos também em 
nossa forma de se relacionar e conse-
quentemente, também de amar.
Acrescentamos a tecnologia entre as 
relações interpessoais e com isso tudo 
ficou diferente do que sempre foi. O 
olho no olho, o toque, o beijo, os ges-
tos, já não fazem parte do impacto e 
das primeiras impressões que o outro 
pode nos causar. 
Nossa como isso foi mudando!
Ainda chega um isolamento social obri-
gatório, obrigando aos que ainda es-
tavam relutantes à esta modernidade 
toda, a se modernizar também, para 
não  ficar sozinho e isolado.
Sites e aplicativos de relacionamen-
tos foram surgindo e pessoas cada vez 
mais aderindo a esta nova ferramenta 
de conhecer pessoas.  A moda pegou 
para todas as idades e até quem não 
entendia muito de computador e 
smartphone deu um jeito de aprender e 
passou a andar coladinho com o rosto 
vidrado na tela desses aparelhos à es-
pera de um Match. Acho que todos já 
conhecem esta palavra, mas se não co-
nhece é porque ainda não entrou para 
essa atividade. 
Match é a palavra que se dá quando 
acontece a admiração mútua pelo per-
fil da outra pessoa do aplicativo, uma 
combinação. Depois do match perfeito, 
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vem a oportunidade de conversar e se 
conhecer virtualmente antes de partir 
para um face to face. 
Em 2020 eu vi pessoas de países dis-
tintos se casarem sem nunca ter se vis-
to pessoalmente antes, graças à esses 
espaços virtuais de relacionamentos. 
Ouvimos falar de muitos golpes que 
são aplicados e outras notícias aterro-
rizantes, mas também penso em tantos 
romances e famílias que se formaram 
por conta desta ferramenta. Quanta 
solidão foi espantada, principalmente 
durante a pandemia. Olhares clamando 
por carinho e atenção. Amizades. Eu 
mesma tenho várias amizades virtuais 
com pessoas incríveis e que nunca as vi 
pessoalmente!
Tanta coisa boa, mas algo definitiva-
mente mudou com isso e não apenas a 
forma em como as pessoas se conhe-
cem. A forma de se relacionar também 
mudou e nesse ponto eu não sei se foi 
para melhor.  Tentaram otimizar várias 
coisas, como o tempo e a distância, 
mas apesar da distância não ser mais 
um empecilho para um relacionamento 
e o tempo poder ser melhor aproveita-
do na companhia nem que seja virtual 
de alguém,  percebo que a ansiedade, 
o imediatismo e a superficialidade têm 
assumido o protagonismo neste tipo 
de relação. 
Ao navegar nesses sites e aplicativos 
percebemos uma certa urgência e o 
modo como as pessoas se apresentam 
mais parece uma vitrine de loja, com 
manequins de pessoas,  em que você 
decide se vai ou não dar um match de 
acordo com o que mais é desejável a 
seus olhos.
Passo a enxergar, com isso, uma cer-
ta objetificação humana, deixando de 
considerar seus sentimentos e suas 
emoções. 
Como se fossem roupas ou acessórios 
sendo vendidos em uma loja virtual, 
pessoas são fisicamente analisadas e 
se lhe for agradável aos olhos, pára e 
observa mais alguns detalhes, mas sem 
antes poder experimentar se vai lhe 
servir ou não. Então como uma enco-
menda, faz-se o pedido e ao ser entre-
gue você experimenta e se não gostar, 
devolve sem a menor cerimônia. Aliás 
cerimônia não faz parte desse cardápio 
virtual, a pessoa desaparece como fu-
maça caso algo não lhe agrade. Nem 
um adeus, tchau ou até logo. Prazer em 

ter lhe conhecido - Nem pensar!
As coisas são breves e bem racionais 
do tipo serve/não serve.
Verdade que estou mostrando um lado 
bem objetivo mas não é sempre assim. 
Como eu disse acima, vi casos de pes-
soas que até se casaram sem nunca ter 
antes se visto pessoalmente! Isso acon-
tece porque, caso a sorte contribua 
para que conheça alguém com os mes-
mos objetivos que o seu e essa pes-
soa seja verdadeiramente verdadeira 
com você, tem-se a chance de conhe-
cer profundamente alguém, da forma 
mais interessante que existe: conhecer 
a pessoa pelo seu interior antes de co-
nhecer o seu aspecto seu físico. 
Se interessar pela pessoa do jeito que 
ela é, por como ela vive e como ela 
pensa faz com que seja criada a base 
fundamental para um relacionamento 
feliz. 
Vejo muita beleza nesses encontros de 
alma e vejo que é perfeitamente possí-
vel e favorável em um ambiente virtual. 
Porém tem uma condição imprescindí-
vel para isso: ser verdadeiro em tudo. 
Caso contrário esse encontro não se 
torna possível, pois a outra pessoa es-
tará se interessando por alguém que 
não  existe. 
E caso encontre alguém que não se 
importe de mostrar sua alma desnuda 
para você,  dê valor. Essa nudez é muito 
mais importante do que qualquer nu-
dez que facilmente é ofertada nessas 
vitrines virtuais.
Ao invés de pedir um nudes de corpo, 
peça um nudes de alma e assim chega-
rá no coração do outro. Difícil é encon-
trar alguém disposto a se mostrar para 
alguém. 
Mais fácil ver corpos desnudos do 
que saber o que outra pessoa 
verdadeiramente pensa.

E então, podemos acreditar
 em tudo o que vemos 
virtualmente?

133

Aldeia
                       Magazine



COLUNISTA

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.

Com o movimento de volta ao 
presencial aos escritórios, muitos pais 
e mães pretendem ou já solicitaram 
às empresas a manutenção do home 
office, pelo menos em alguns dias da 
semana. Um levantamento inédito, 
em março deste ano, revelou que 75% 
das mães se identificam mais com um 
modelo de trabalho híbrido.

Natal já está na porta e logo chega o 
ano novo, vida nova. Esse é o lema de 
diversas pessoas que veem no fim de 
dezembro uma chance para fazer um 
balanço e novas resoluções para 365 
dias seguintes. A festa de Réveillon 
pode ser uma ótima opção para 
começar as mudanças e expor seus 
desejos para o ano que está por vir.

Por superstição ou para estar na 
moda, muitos enxergam nas roupas 
uma forma de atrair  energias 
positivas e os objetivos que querem 
alcançar. Portanto, para quem 
acredita, as lingeries, podem ser itens 
fundamentais para quem quer entrar 
na nova fase com o pé  direito. Além 
de imprimirpersonalidade de acordo 
com o modelo, as cores certas de 
sutiãs e calcinhas podem contrastar 
com a roupa usada e podem garantir 
uma ótima  combinação para se usar 
na festa.

Mas existe um modelo e uma cor 
ideal para cada situação? Muitos 
garantem que sim. Dá para combinar 
os seus desejos nas duas peças, que 
darão a você personalidade, glamour, 
sensualidade e ainda te deixarão 
na moda. Vamos conhecer algumas 
opções especiais?

Lingeries para as supersticiosas 
Conheça as cores mais comuns de 
calcinha e sutiã que são utilizadas para 

DICAS PARA ALIAR 
MODELOS DE LINGERIE 

AOSRITUAIS DE 
ANO NOVO
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transmitir boas energias na virada do 
ano.

Calcinha e sutiã amarelos: Um 
clássico para quem deseja melhorar 
a situação  financeira no próximo ano. 
Acredita-se que cor que remete ao ouro 
deve ser usada no tom mais reluzente 
possível.

Calcinha e sutiã verdes: O verde é 
a cor da esperança. Portanto, se você 
está envolvida  em novos projetos ou 
deseja força para continuar alguma 
resolução, deve investir nessa cor.

Calcinha e sutiã brancos: Uma das 
cores mais usadas nessa época, o branco 
simboliza um desejo muito comum nos 
dias de hoje: paz e tranquilidade. Além 
disso, a cor neutra serve como chamariz 
para energias positivas.

Calcinha e sutiã azuis: A cor da 
serenidade é muito usada por aqueles 
que tiveram um  ano turbulento e 
desejam serenidade e muita calma.

Calcinha e sutiã vermelhos: O 
vermelho é forte e intenso, por isso, é 
usado porquem deseja mais paixão. Vale 
lembrar que paixão, nesse contexto, não 
refere-se somente aos relacionamentos 
amorosos, mas às diversas áreas da vida 
nas quais é preciso colocar intensidade 
naquilo que se faz.

Calcinha e sutiã vinho: O vinho 
transmite a elegância e maturidade 
no amor. Além  disso, a cor transmite 
sensualidade.

Calcinha e sutiã rosas: O rosa 
transmite o amor de forma pura e 
delicada. Para aquelas que desejam um 
ano com mais carinho e romantismo, o 
rosa é a cor certa.

Calcinha e sutiã violeta: Muitas 
transformações e criatividade. Essas 
são as características atribuídas ao uso 
da cor violeta.

Lingeries para quem quer estar na 
moda
Todo os anos, novos modelos de 
lingeries são colocados no mercado, 
movimentando o setor que a cada dia 
ganha mais importância. Para acertar 
na peça mais adequada para o fim de 
ano e de quebra estar na moda, confira 
algumas dicas:

Se sua roupa tiver transparência, prefira 
modelos de lingerie de renda, que darão 
um toque de sutileza, romantismo e 
elegância ao look.

Para roupas cavadas, o modelo strappy 
vem sendo o mais usado. Ele confere ao 
conjunto ousadia e é a última tendência 
em moda.

Modelos de tiras ajustáveis podem 
facilitar aquelas que usarão roupas 
com decotes ou costas em V.

Para roupas no estilo tomara que caia, o 
sutiã de mesmo nome ajuda a modelar 
e sustentar os seios.

Prefira sempre o modelo que seja mais 
confortável para você. A virada do ano 
é uma data especial na qual deve-se 
aproveitar da melhor maneira. Por isso, 
conforto na vestimenta é essencial.

E você, me diz ai. Tem algum ritual de 
ano novo?

Confira o post completo lá no blog: 
www.maeaocubo.com

Monique Bittencourt (Criadora do Blog 
Mãe ao Cubo)
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É dezembro e o Natal se aproxima. Já 
está mais do que na hora de pensarmos 
e começarmos a nos preocupar com 
a ceia. Para começar, que tal entender 
de onde surgiu a Ceia de Natal? 
 
A Ceia de Natal teve início com um antigo 
costume dos europeus que deixavam 
as casas abertas no dia de Natal 
para receber viajantes e peregrinos, 
e juntos, as visitas e os anfitriões 
confraternizavam a data de Natal. 
 
Uma grande variedade de pratos era 
preparada para esta comemoração. 
Com o passar dos anos, essa tradição 
se espalhou pelo mundo e cada país 
acrescentou alguma particularidade. 
A adição do peru na ceia, por 
exemplo, é uma tradição norte-
americana que atualmente enfeita a 
ceia de outros países como o Brasil. 
 
Nos Estados Unidos o peru foi 
consumido durante anos para 

CEIA DE NATAL

NUTRI SHEILA CUNHA

comemorar a primeira grande colheita, 
surgindo assim o hábito de consumi-lo 
para celebrar datas importantes como 
o Dia de Ação de Graças e o Natal. 
 
Cada país tem sua peculiaridade 
quanto à ceia de natal. Se você fosse 
passar sua ceia de Natal na Alemanha 
iria se deparar com uma mesa repleta 
de carne de porco e muitos doces 
como pão de mel e amêndoas torradas. 
Muito diferente de quem irá passar o 
Natal na Polônia onde é proibido comer 
carne vermelha nesta data. Neste país, 
as ceias de Natal são compostas de 
peixes acompanhados de vinho branco. 
 
Já os franceses preferem peru e frutos 
do mar como as ostras. E não se 
assuste se você encontrar uma ceia de 
Natal no meio da praia! Na Austrália, 
assim como no Brasil, as festividades 
natalinas acontecem durante o verão 
e por isto as pessoas costumam 
fazer a ceia de natal em praias e na 
mesa não pode faltar o pudim de 
ameixas flambadas como sobremesa. 
 
Na África do Sul, também se comemora 
o natal durante o verão, e é comum 
colocar mesas do lado de fora das 
casas e saborear a ceia ali mesmo. 
 
Sabemos que a ceia de natal envolve 
muitas tradições familiares já que é 
o momento de nos reunirmos para 
comemorar o nascimento do menino 
Jesus. Algumas famílias fazem a ceia 
com suas próprias receitas “secretas”, 
outras comem apenas os pratos 
natalinos tradicionais. Ainda temos 
aquelas famílias em que cada casal leva 
sua “especialidade” para que todos 
possam contribuir de alguma forma 
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para a ceia. Este é o espírito natalino 
que não deve morrer.       

Porém, aqui em nosso país  Tropical 
o Natal acontece em pleno verão 
não combina com cardápios muito 
substanciais, carregados em gordura, 
repleto de produtos importados 
que não cabem no nosso bolso ou 
não combinam com o nosso paladar 
típico… Parece até que a gente caiu 
na festa errada! Mas é perfeitamente 
possível acabar com essa sensação e 
surpreender a família com uma ceia mais 
saudável, que privilegie os ingredientes 
regionais, sem perder o gosto de Natal, 
nem deixar de valorizar a tradição. O 
segredo está na escolha dos alimentos 

e em substituições estratégicas. 
 
 Então muitas das receitas que são 
consumidas pelos norte-americanos 
ou europeus nessa época são mais 
adequadas a quem mora em locais 
de frio intenso mesmo, ficando um 
pouco pesadas para o nosso clima 
quente, podemos mudar um pouco 
isso fazendo algumas adaptações, 
agregando mais folhas frescas, 
oleaginosas, temperos naturais e até 
menos sal ou açúcar, especialmente 
nessa época, mas é um novo estilo de 
alimentação que vale para o ano inteiro. 
 
Um mito muito comum é dizer que 
comida saudável é comida sem sabor. 
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Muita gente pensa que se alimentar 
melhor é tirar ingredientes da sua rotina 
e não trocar, mas há uma infinidade 
de opções naturais que deixam os 
pratos muito mais saborosos, eu posso 
substituir o açúcar refinado por mel, os 
temperos processados por frescos, por 
exemplo, e a grande vantagem do Natal é 
que é uma época repleta de especiarias, 
então temos que usar e abusar de 
cravo, canela, noz moscada, fazer uma 
boa marinada para assar carnes, tudo 
isso deixa as receitas deliciosas e com 
aquele ar de tradição”, complementa. 
Quando a gente começa a consumir 
produtos naturais, percebe e aprecia 
o verdadeiro sabor dos alimentos.  
 
 Podemos pensar em mesas de Natal 
com produtos mais regionais, não é 
preciso imitar a ceia lá de fora, isso 
também ajuda a baratear as compras 
e deixar mais saudável, eu não preciso 
comprar importados cheios de química, 
esse é outro mito, de que comer de forma 
saudável custa caro, mas podemos 
privilegiar os pequenos produtores 

do nosso bairro e adquirir produtos 
orgânicos a custos mais acessíveis, 
vamos ter uma saudabilidade muito 
maior e desfrutar de sabores incríveis. 
 
Hoje existe um nível maior de 
conhecimento também sobre os 
prejuízos do consumo de alimentos 
quimicamente processados, sem contar 
que a pandemia trouxe ao mesmo 
tempo a preocupação com a saúde e 
muita gente para dentro da cozinha, 
muitos aprendendo a preparar seus 
pratos, isso ressaltou a importância 
de comer um pouco melhor, com 
qualidade”, completa.      

Que nesse Natal tenhamos mais saúde 
em nossas mesas comemorando o que 
mais nos importa o amor junto dos 
nossos familiares e amigos. 

                                 

Um grande Natal pra todos nós!                                          

 Nutri Sheila Cunha

CEIA DE NATAL NA ALEMANHA
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CEIA DE NATAL NO BRASIL
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Casa com 4 dormitórios 
à venda, 206 m2 por R$ 

350.000- Cond. Fechado - 
Fluminense - São Pedro da 

Aldeia/RJ

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

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

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

ACEITA FINANCIAMENTO BAN-
CÁRIO

Fale com nosso corretor Vander-
lei Gomes Alves

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

98179-8325
(22) 2621-6946   

REMAX

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

para te atender!
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REMAX

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

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

São Pedro 
da Aldeia

TURISMO
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