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IGUANA
Você está pensando em criar um bi-
chinho diferente? Que tal um iguana? 
É claro que este animal jamais será 
um companheiro como um cão ou um 
gato. 
Importante: o réptil deve ser adquiri-
do de um criadouro autorizado pelo 
Ibama. O órgão exige que ele ve-
nha com um microship cujo núme-
ro de registro deve coincidir com 
o que consta em sua nota fiscal.  
 
Tudo de que um iguana precisa é um 

terrário ideal com um bom sistema de 
aquecimento e luz ultravioleta. Isso é 
importante para seu metabolismo fun-
cionar direito. 
Quanto ao cardápio do réptil, é va-
riado e pouco convencional. Insetos 
– como tenébrio, grilo, barata – e até 
filhotes recém-nascidos Mas o igua-
na também pode se deleitar com 
uma ração específica, complemen-
tada com frutas, verduras, legumes, 
ovo ou carne, em dias alternados.  
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Rede NOVO TEMPO
Posto de Combustível

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

CIDADE
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REGIÃO

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

tade como se estivesse em casa. 
 

Delivery Whatsapp 22 2320-0270  
Av. São Pedro, 85, Centro, São Pedro da Aldeia.
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ESTABILIDADE DOS ÍNDICES DA 
COVID-19 MANTÉM DECRETO EM 

VIGOR EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

  

SA
Ú

DE
O Decreto nº 195 segue em vigor no município de São Pedro da 
Aldeia. No documento estão determinadas as ações contra a dis-
seminação do vírus como as medidas que devem ser observadas 
para a realização de eventos no município. A Secretaria de Saú-
de destaca que a queda dos índices ocorre graças ao avanço da 
vacinação e alerta que a população deve estar atenta ao prazo 
para receber a segunda dose do imunizante. Para isso, a  pasta 
promove um mutirão de vacinação contra a Covid-19 e a Influenza 
(gripe). A vacinação será realizada neste sábado (27), na Igreja 
Batista de Sião, no Bairro Balneário, entre 8h e 12h. O objetivo 
da ação é ampliar a cobertura vacinal contra a gripe, que é dire-
cionada a toda a população acima de 6 meses de idade, além de 
completar a imunização da população com 12 anos ou mais contra 
a Covid-19. Com a colaboração de diversos agentes da pasta, a 
Secretaria de Saúde já aplicou mais de 7 mil doses de reforço. E 
a vacinação continua na cidade, sem repescagem. Todos os cida-
dãos acima de 12 anos, que ainda não compareceram aos pontos 
de vacinação, podem buscar pela primeira dose do imunizante.
Para que os números permaneçam estáveis, a prefeitura ressalta 
que os moradores devem buscar os pontos de vacinação dentro 
do prazo para a segunda e terceira dose. Os cuidados de preven-
ção à disseminação do vírus, como o uso de máscara, álcool em 
gel e evitar aglomerações continuam mantidos. Confira abaixo as 
medidas estabelecidas pelo documento que mantém o bandeira-
mento amarelo no município.

Eventos 

Shows e eventos de médio e grande porte deverão ser previamen-
te informados ao município, para liberação. Caso autorizados, eles 
devem respeitar os protocolos sanitários indexados no anexo I do 
Decreto n⁰ 195. 
Dentre as medidas listadas, é necessário informar em local visível 
o número máximo de pessoas permitidas nas dependências do 
evento e a venda de ingressos deverá ocorrer, preferencialmente, 
por meios virtuais/eletrônicos, ou por meio de pontos de vendas 
físicos seguindo os protocolos sanitários dos estabelecimentos.
Os responsáveis pelos eventos devem aferir a temperatura e hi-
gienizar as mãos, com álcool 70% de todos que entrarem no lo-
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cal do evento, inclusive funcionários e 
impedindo a entrada de pessoas que 
apresentarem temperatura corporal 
acima de 37,8 ºC.
Também deve ser impedida a entrada 
de pessoas sem máscara ou que não 
estejam utilizando a máscara de forma 
adequada. Os participantes do evento 
devem ser informados que só é permi-
tido retirar a máscara para comer ou 
beber.
A entrada deve ser organizada para 
não aglomerar pessoas em um mesmo 
espaço, disponibilizando a conferência 
e validação dos ingressos por leitor de 
código de barras ou QR code, evitando 
contato físico entre funcionários e in-
gressantes. O distanciamento de 1,5m 
precisa ser respeitado.
A revista individual de segurança de-
verá ser realizada por instrumentos 
detectores de metal, também sem 
contato físico entre funcionários e in-
gressantes.
Uma das medidas para evitar aglome-
rações e fluxo e contrafluxo de pessoas 
é demarcar trajeto sugerido. Deve-se 
recomendar, por meio de mídia, que 
pessoas que apresentarem sinais ou 
sintomas de resfriado ou gripe - febre 
– sintomas respiratórios, tosse, con-
gestão nasal, dificuldade para respirar, 
falta de ar, dor de garganta, dores no 
corpo, dor de cabeça, perda do olfato 
e paladar – não compareçam ao even-
to.

A área do evento deve ser toda em 
espaço aberto com ventilação natu-
ral, disponibilizar dispensadores com 
álcool 70% em locais visíveis e de fá-
cil acesso, e desinfetar todas as áreas 
comuns e superfícies de maior conta-
to (corrimãos, balcões de informação, 
sanitários, áreas de descarte de lixo) 
até 2h (duas horas) antes do evento e 
sempre que se fizer necessário.

Devem, ainda, ser instalados organi-
zadores e cones para direcionamen-
to do fluxo de pessoas, e separar lixo 
com potencial de contaminação para 
descarte (como luvas, máscaras e EPIs. 
Além de sinalizar áreas comuns com 
informações sobre o distanciamento 
de pessoas, orientações de segurança 
e medidas sanitárias de controle e pre-
venção da Covid-19.

Comércio

Deve ser respeitado o limite de 80% 
da capacidade do local, devendo, tam-
bém, realizar a higienização das mãos 
e a aferição da temperatura dos clien-
tes no momento de acesso ao interior 
da loja e ter álcool em gel disponível 
aos consumidores. Segue autorizada a 
utilização de música ao vivo nos esta-
belecimentos, além da transmissão de 
atividades esportivas.
Os ambientes internos devem ser man-
tidos com ampla ventilação e as filas 
organizadas com o distanciamento de, 
no mínimo, 1,5m (um metro e meio) en-
tre os clientes. A disposição das mesas 
também deve ter distanciamento míni-
mo de 1,5 m (um metro e meio) entre 
elas. Os estabelecimentos comerciais 
deverão disponibilizar os equipamen-
tos de proteção individual (EPIs) aos 
funcionários, conforme orientação das 
autoridades de saúde, devendo man-
ter, ainda, a desinfecção diária de to-
dos os seus espaços. 

Os estabelecimentos privados ficam 
proibidos de praticarem valores abu-
sivos, principalmente sobre mercado-
rias essenciais à higienização pessoal e 
ambiental em relação ao coronavírus. 
Sendo, ainda, obrigados a promover o 
controle de acesso de clientes para im-
pedir aglomerações.
Quanto à fiscalização das medidas 
determinadas pelo documento, a Se-
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cretaria Municipal de Segurança e Or-
dem Pública terá veículo, devidamente 
identificado, para ronda permanente, 
enquanto persistir o período de pan-
demia. O estabelecimento que não se-
guir as determinações estará sujeito à 
aplicação de advertência, cassação do 
Alvará e multa.

Eventos e lazer

Fica a cargo dos condomínios a regu-
lamentação das atividades de lazer em 
piscinas e áreas comuns, respeitando 
as medidas de distanciamento e en-
frentamento da doença. O acesso às 
praias do município está liberado, as-
sim como o funcionamento dos quios-
ques. 

Feiras livres estão permitidas, desde 
que as barracas respeitem o distancia-
mento mínimo de 2 metros entre elas, 
respeitando as medidas de precaução 
à disseminação do coronavírus reco-
mendadas pelas autoridades sanitá-
rias, tais como a utilização de luvas e 
máscaras e a disponibilização de ál-
cool 70% para funcionários e clientes.
Hotéis, hostels e pousadas também 
podem exercer as atividades, desde 
que respeitada a capacidade máxi-
ma de 80% das vagas disponíveis. Os 
meios de hospedagem devem dispo-
nibilizar álcool gel na recepção, portas 
dos elevadores, escadas e nos corre-

dores de acesso aos quartos, para uso 
dos clientes e funcionários, reforçando 
a prática quanto aos procedimentos 
de higiene das mãos e antebraços. Os 
funcionários deverão fazer uso de EPIs, 
tais como máscaras, jalecos, toucas, lu-
vas e calçados fechados.
A higienização dos quartos e banhei-
ros deve ser intensificada com desin-
fecção das superfícies com álcool 70% 
ou sanitizantes de efeito similar, além 
da limpeza de rotina, e ao final da es-
tadia do hóspede, deverá ser realiza-
da limpeza e desinfecção completa do 
quarto e superfícies, antes da entrada 
de novo hóspede.

O funcionamento das igrejas, templos 
religiosos e afins está permitido, con-
tanto que os participantes sentem-se 
mantendo o distanciamento mínimo 
de 1,5m (um metro e meio), tenha a 
disponibilização de álcool gel para a 
higienização.

Ambiente de trabalho

Os servidores, empregados públicos 
ou contratados por empresas que pres-
tam serviço ao município, que apresen-
tarem febre ou sintomas respiratórios 
(tosse seca, dor de garganta, mialgia, 
cefaleia e prostração, dificuldade para 
respirar e batimento das asas nasais) 
passam a ser considerados casos sus-
peitos e devem adotar protocolo de 

14

Aldeia 
                      Magazine



atendimento específico, além de en-
trar em contato com a administração 
pública para informar a existência dos 
sintomas. 
No caso de gestantes não imunizadas, 
fica determinado que as mesmas de-
vem permanecer afastadas das ativi-
dades de trabalho presencial, sem pre-
juízo de remuneração, seguindo a Lei 
Federal nº 14.151. 

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

Academias

Está permitido o funcionamento de 
academias e estúdios de condiciona-
mento físico, respeitando medidas es-
pecíficas como a limitação de 80% da 
capacidade do local. Deve ser obser-
vada a distância mínima de 1,5 metros 
entre os usuários de equipamentos de 
exercícios aeróbicos e de dois metros 
entre os usuários dos demais equipa-
mentos.

É obrigatório o agendamento prévio 
de horário para as atividades, além de 
disponibilidade de profissionais para 
higienização dos equipamentos após a 
utilização. 

Os frequentadores dos espaços pre-
cisarão passar por aferição de tem-
peratura, sendo proibida a entrada de 
quaisquer pessoas com temperatura 
acima de 37,5ºC. Os estabelecimentos 
deverão ser sanitizados a cada uma 
hora de funcionamento. 
Os dispensadores de água dos bebe-
douros que exigem aproximação da 
boca com o ponto de saída da água 
devem ser bloqueados, sendo auto-
rizado o funcionamento de bebedou-
ros onde copos e garrafas possam ser 
preenchidos diretamente, e sem tocar 
o bocal dos mesmos na saída de água.

Serviços essenciais 

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

Barreiras sanitárias

As barreiras sanitárias volantes estão 
autorizadas para acontecer em pontos 
estratégicos do município, como nas 
entradas da parte central da cidade. As 
especificações dos locais e os horários 
serão definidas de acordo com as ne-
cessidades identificadas pelas secre-
tarias de Saúde e Segurança e Ordem 
Pública. Em caso de barreiramento, 
fica proibida a entrada de pessoas que 
não residem no município ou que apre-
sentem quadro de febre ou outros sin-
tomas característicos da Covid-19. As 
exceções estão pontuadas no Decreto.

Transporte coletivo

O transporte coletivo deve respeitar a 
restrição de 80% da lotação máxima, 
devendo os passageiros sentar-se dis-
tantes uns dos outros, e para o trans-
porte individual de passageiros, por 
meio de táxi ou aplicativo, fica vedada 
a utilização do banco dianteiro e só po-
derá ocorrer após higienização interna 
do veículo após a finalização de cada 
atendimento.

Velórios

Velórios, com até 10 pessoas, terão du-
ração máxima de 6 horas, apenas com 
a presença de familiares. Para casos de 
suspeita ou Covid-19 confirmados, se-
guem valendo os cuidados diferencia-
dos no manejo do corpo e a regra de 
urna fechada no enterro.
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 SALA DO EMPREENDEDOR E 
JUCERJA OFERECEM 

ORIENTAÇÕES A ASSOCIADOS 
DO CEASP

Os empreendedores que estão iniciando 
suas atividades no maior centro de dis-
tribuição de alimentos do país, o Ceasp, 
contam com suporte da prefeitura de São 
Pedro da Aldeia para se formalizarem. Du-
rante esta primeira semana de inaugura-
ção do empreendimento, equipes da Sala 
do Empreendedor da Secretaria de Fa-
zenda, da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e da Junta Comercial estive-
ram no local para oferecer orientações de 
formalização e legalização aos empreen-
dedores. Agentes da Diligência Fiscal Uni-

ficada (DFU), responsáveis pela fiscaliza-
ção fazendária, sanitária, de posturas e de 
obras, também acompanharam as ações.

Na busca ativa, os representantes do mu-
nicípio se apresentaram e conversaram 
com os associados sobre a importância 
de mesmo os pequenos negócios estarem 
com a documentação em dia. O secretário 
de Fazenda, Renaldo Martins, destaca que 
a ação é uma das atividades oferecidas 
pela prefeitura no centro administrativo 
do Ceasp, com orientação sobre formali-
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zação pela Jucerja e legalização pelo mu-
nicípio.

Parceria com o Centro de Atendimento 
ao Trabalhador

O centro de abastecimento de alimen-
tos tem expectativa de gerar cerca de 2 
mil empregos diretos e indiretos. Além 
de acompanhar as etapas do andamen-
to da obra, a prefeitura também oferece 
uma ponte entre os empreendedores e os 
moradores do município que buscam em-
prego. A administração municipal montou 
um ponto de coleta de currículos na sede 
da Secretaria de Agricultura, Trabalho e 
Pesca. Até o momento já foram encami-
nhados mais de 180 documentos aos em-
preendedores do Ceasp. O secretário da 
pasta, Thiago Ribeiro contou que realiza a 
filtragem dos currículos que serão envia-
dos aos associados do empreendimento. 

O Ceasp

Localizado no bairro São Mateus, às mar-
gens da Rodovia Amaral Peixoto, no km 

116, o Centro de Abastecimento irá atender 
cerca de 12 municípios, entre Saquarema 
e Carapebus, além das cidades da Região 
dos Lagos. A previsão é que o empreendi-
mento movimente mais de 200 milhões de 
reais no ano.

A primeira etapa de construção do Ceasp 
contará com 156 boxes e 32 lojas para a 
comercialização de hortifrutis, pescados, 
bebidas e flores, entre outros. O CEASP 
funcionará de segunda a sábado, das 4h 
às 17h.
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 ABERTURA DA TEMPORADA DE 
TRANSATLÂNTICOS EM CABO FRIO

É ADIADA PARA DEZEMBRO

A abertura oficial da temporada de 
transatlânticos em Cabo Frio foi adia-
da para dezembro. O MSC Preziosa, 
que chegaria na cidade na terça-feira 
(30), agora vai chegar no próximo dia 
13. Esta será a primeira de um total de 
22 escalas confirmadas pela MSC na ci-
dade, dentro da temporada 2021/2022. 
Além do MSC Preziosa, o MSC Splendi-
da também tem escalas programadas 
em Cabo Frio. 

Com o adiamento da abertura oficial 
da temporada, a Secretaria de Turismo, 
Esporte e Lazer segue trabalhando nos 
protocolos necessários para recepção 
dos turistas. Uma reunião realizada 
nesta quarta-feira (25), envolvendo ou-
tros setores da Prefeitura e também o 
Corpo de Bombeiros e a Capitania dos 
Portos, serviu para definir normas de 
segurança no embarque e desembar-
que dos passageiros, entre outros as-
suntos. 

“Receber um transatlântico não é uma 
missão tão simples assim. Envolve uma 
série de questões que precisamos levar 
em consideração, uma série de normas 
que precisamos seguir, e queremos es-
tar preparados para que esses visitan-
tes tenham uma experiência positiva 
e levem somente boas lembranças da 
nossa cidade”, comentou o secretário 
de Turismo, Carlos Cunha. 

Ele também falou da expectativa para 
esta temporada, já que a última foi em 
2019, e teve apenas dois navios. 

“A retomada da temporada de transa-
tlânticos é muito importante para nos-
sa economia, para prospectar a cidade, 
porque esses visitantes podem voltar a 
frequentar a cidade nas próximas da-
tas. O pessoal desembarca aqui, fre-
quenta nosso comércio, gasta no nosso 
comércio, faz passeios, contrata guias 
de turismo, e tudo isso, para nossa eco-
nomia, é muito importante”, considera. 

Depois de quase dois anos suspensa, 
a temporada de cruzeiros da MSC co-
meçou no último dia 5 e vai até abril 
de 2022. O MSC Preziosa foi o primeiro 
navio a retomar as operações no Brasil, 
no dia 5 de novembro.  

Ele oferece cruzeiros de três e quatro 
noites partindo de Santos com escalas 
alternadas em Ilha Grande, Cabo Frio, 
Rio de Janeiro, Ilhabela, Porto Belo e 
Balneário Camboriú; cruzeiros de três 
noites com embarques no Rio de Ja-
neiro e escalas alternadas em Ilhabela 
e Cabo Frio; cruzeiros de cinco e seis 
noites partindo do Rio de Janeiro com 
escalas alternadas em Cabo Frio, Ilhéus 
e Salvador, e ainda cruzeiros de sete e 
oito noites que partirão do Rio de Ja-
neiro e visitarão Ilha Grande, Cabo Frio, 
Ilhéus, Salvador e Maceió. 

Já o MSC Splendida, que iniciará as 
suas viagens no dia 19 de dezembro, 
vai oferecer cruzeiros de sete noites 
pelo Brasil, partindo de Santos e visi-
tando destinos como Porto Belo, Bal-

  

CABO FRIO

 PRIMEIRO NAVIO DA ESCALA NA CIDADE, 
O MSC PREZIOSA VAI CHEGAR NO DIA 13 DE 

DEZEMBRO 

18

Aldeia 
                      Magazine



neário Camboriú, Ilhabela e Cabo Frio. 

A empresa anunciou as medidas que 
fazem parte do protocolo de saúde e 
segurança, definidas pelas autoridades 
sanitárias e aprovadas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) e pelo Ministério da Saúde. Entre 
as principais medidas para garantir a 
segurança dos passageiros, e também 
dos moradores onde os navios farão 
escalas, estão: 
 
NO EMBARQUE 
- Todos os hóspedes com 12 anos ou 
mais precisarão apresentar compro-
vante de vacinação completa contra a 
covid-19, com a segunda dose ou dose 
única aplicada a mais de 14 dias antes 
do início do cruzeiro. Serão aceitos o 
certificado digital e comprovantes de 
vacinação das vacinas aprovadas no 
Brasil ou validadas pela OMS. 
- Todos os hóspedes a partir de 2 anos 
precisarão apresentar teste do tipo 
RT-PCR negativo feito até 72 horas, ou 
teste de antígeno feito até 24 horas 

antes do embarque.    
 
DURANTE A VIAGEM 
- Ocupação reduzida a 75% da capa-
cidade de hóspedes e distanciamento 
social a bordo entre grupos de viajan-
tes 
- Uso de máscaras faciais em áreas pú-
blicas 
- Monitoramento contínuo com testa-
gem diária de 10% dos passageiros a 
bordo e de 10% da tripulação. 
- Toda a tripulação estará com o ciclo 
de vacinação contra a covid-19 com-
pleto e serão testados semanalmente 
- Ar 100% fresco e sem recirculação e 
medidas ainda mais elevadas de higie-
nização, apoiadas pelo uso de produ-
tos desinfetantes de nível hospitalar 
- Desembarque independente dos hós-
pedes nos destinos, seguindo o pro-
tocolo definido e aprovado por cada 
cidade em seu plano de operacionali-
zação local.
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DESENVOLVIMENTO

A inauguração do Centro de 
Abastecimento de São Pedro da 
Aldeia nesta segunda-feira (22) 
contou com mais uma novidade 
aguardada pela população. 
Atendendo a um pedido do prefeito 
Fábio do Pastel, o Departamento 
de Estradas de Rodagem do Rio 
de Janeiro (DER-RJ) anunciou a 
implementação de dois retornos na 
Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) ao 
longo do trecho que compreende o 
Pólo de Empresas do Grupo Sonda 
e o centro de abastecimento. A 
iniciativa visa reforçar a segurança 
do perímetro e facilitar o acesso 
tanto da população quanto do setor 
industrial. O Ceasp terá a abertura 
ao público a partir desta terça-
feira (23). A prefeitura também 
estará presente com um ponto 
de atendimento exclusivo aos 
empreendedores. O evento contou 
com a presença do secretariado 
municipal e de representantes 
da Câmara, além de autoridades 
estaduais. O pedido da intervenção 
na rodovia foi feito pela gestão 
Fábio do Pastel em abril deste 
ano ao governador Cláudio Castro 
pensando na segurança viária 
do local. O governo municipal 
acompanhou esse e demais pedidos 
em diversas visitas ao Governo 
do Estado. Durante o evento de 
inauguração do Ceasp, o presidente 
do Departamento de Estradas 
de Rodagem, Herbert Marques, 
destacou que a obra tem previsão 

SÃO PEDRO DA ALDEIA RECEBE 
MAIOR CENTRO PRIVADO DE 

ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS 
DO PAÍS

de estar pronta em cerca de dois 
meses. “Nós apresentamos um 
ante-projeto e já estamos dando 
início às obras. A ação vai facilitar 
tanto o acesso do público quanto 
do setor industrial para evitar 
acidentes. Essa é uma rodovia muito 
movimentada, então precisamos ter 
essa cautela e esse carinho com a 
população. É uma determinação do 
governador, Cláudio Castro, que a 
gente atenda o município da melhor 
forma possível”. O prefeito, Fábio 
do Pastel, parabenizou a equipe 
pelo empreendimento e reforçou a 
importância do polo de distribuição 
para a região. “Estou muito feliz 
com essa inauguração. Quero dar 
os meus parabéns para o Gustavo 
e para toda a equipe envolvida. 
É de arrepiar a garra e a coragem 
do Gustavo e dos seus sócios, que 
saindo de uma pandemia, estão 
inaugurando essa obra. Isso é 
empreendedorismo. Meus parabéns 
a todos os empresários que fazem 
parte do centro de distribuição que 
vai ficar na história da Região dos 
Lagos. Mais uma vez reforço que 
a prefeitura continuará presente 
no que for preciso”. O sócio-
empreendedor do CEASP, Gustavo 
Scarambone, agradeceu a todos 
que participaram da construção 
do centro de abastecimento e 
ressaltou o apoio da prefeitura. 
“Em dois anos muita coisa mudou, 
a gente pensou que o mundo fosse 
parar. Aprendemos muito nesse 
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período. Agradeço pelo empenho 
de todos que participaram desse 
sonho, em especial aos lojistas 
que acreditaram no negócio e 
estão com a gente desde o início. 
Agradeço também pelo apoio da 
prefeitura, que acompanha todos os 

processos passo a passo. Queria eu 
que tivessem mais prefeitos como o 
Fábio e mais prefeituras como a de 
São Pedro da Aldeia”. Orientação 
aos empreendedores
A prefeitura terá um ponto 
de atendimento exclusivo aos 
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empreendedores que desejam se 
formalizar. Os representantes da 
Sala do Empreendedor da Secretaria 
de Fazenda e da Junta Comercial 
de São Pedro da Aldeia (Jucerja) 
irão orientar os empresários com 
o passo a passo de como realizar 
os processos de legalização. O 
atendimento será realizado no stand 
localizado na entrada do Ceasp. 
Contratação de mão de obra local
O centro de abastecimento de 
alimentos tem expectativa de gerar 
cerca de 2 mil empregos diretos 
e indiretos. Além de acompanhar 
as etapas do andamento da obra, 
a prefeitura também oferece uma 
ponte entre os empreendedores 
e os moradores do município que 
buscam emprego. A administração 
municipal montou um ponto de 
coleta de currículos na sede da 
Secretaria de Agricultura, Trabalho 
e Pesca. Até o momento já foram 
encaminhados mais de 180 
documentos aos empreendedores 
do CEASP. O secretário da pasta, 
Thiago Ribeiro contou que realiza 
a filtragem dos currículos que 
serão enviados aos associados do 
empreendimento. 

A associada do centro de 
abastecimento, Fernanda Affonso 
de Paula, apontou a animação em 
iniciar as atividades. “O agro é um 
setor que foi muito resiliente à 
pandemia, então estamos muito 
motivados e com uma expectativa 
muito grande. Esse formato de 
shopping rural é muito bacana e com 
certeza irá atrair também as famílias 
e o varejo. É toda uma experiência 
de compra. Nossa contratação é 
toda de São Pedro da Aldeia, essa 
foi a nossa prioridade. Contamos 
com o apoio da prefeitura por 
meio do Centro de Atendimento ao 
Trabalhador (CAT). É um excelente 
serviço, eles fazem a triagem dos 
candidatos”. 

Para o associado Alexandre Lopes, 
o polo de distribuição tem grande 
potencial para revolucionar a região. 
Ele trabalha com setor de hortifruti, 
especificamente com frutas 
tradicionais da região como limão, 
laranja, maracujá, entre outras. “Sou 
de São Pedro da Aldeia e acompanho 
o Ceasp desde o início. Comecei 
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como corretor e hoje sou lojista, isso 
mostra o quanto a gente acredita no 
empreendimento. Estamos muito 
animados para começar a fazer essa 
operação rodar. Acreditamos no 
potencial de geração de emprego 
e de revolucionar não apenas nossa 
localidade, mas a Região dos Lagos 
como um todo. Com o Ceasp, 
vamos conseguir oferecer melhor 
qualidade e preços justos atendendo 
às necessidade dos comerciantes 
locais”.
O Ceasp
Localizado no bairro São Mateus, 
às margens da Rodovia Amaral 

Peixoto, no km 116, o Centro de 
Abastecimento irá atender cerca 
de 12 municípios, entre Saquarema 
e Carapebus, além das cidades da 
Região dos Lagos. 

A primeira etapa de construção 
do Ceasp contará com 156 boxes 
e 32 lojas para a comercialização 
de hortifrutis, pescados, bebidas 
e flores, entre outros. O CEASP 
funcionará de segunda a sábado, 
das 4h às 17h. ASCOM/PMSPA
Texto: Aline Torres Guimarães
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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DIVULGADO A CERTIDÃO DA 
COMPOSIÇÃO DO PARTIDO RENOVADOR 

TRABALHISTA BRASILEIRO EM SÃO 
PEDRO DA ALDEIA

O ilustríssimo senhor JOSE 
PAULO DA SILVA FILHO é o 
presidente do PRTB. Empresário 
esportista, conhecido como Paulão 
da Pousada Chapinha do Rei, 
campeão estadual de basquete 
masculino, fundador da Escolinha 
de Basquete e Vôlei masculino e 
feminino em funcionamento na 
pousada Chapinha do Rei. Paulão 
se destaca pelos valorosos serviços 
prestados à população Aldeense 
através do esporte, organizando 
torneios e contribuindo na 
formação dos jovens. Paulão é 

reconhecido nacionalmente pelas 
esferas políticas, sociais, culturais e 
esportivas. 

JOSE PAULO DA SILVA FILHO - 
PRESIDENTE

LIVIO CAMPOS LIMA - PRIMEIRO 
VICEPRESIDENTE

RENATO MATHIAS PROENÇA - 
SECRETÁRIO 

VASTI MARTINS ARAUJO - 
TESOUREIRO 

25

Aldeia 
                      Magazine



O PODER DA CULTURA

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Sei que não sou especialista, mas tenho 
que confessar que adoro fazer projetos 
culturais. Já fui artesão em São Pedro 
da Aldeia e meus artesanatos correram 
o Brasil. Hoje, estou engajado na lite-
ratura e estou percebendo, cada vez 
mais, o poder da Cultura. A cultura se 
define como uma importante função 
na nossa sociedade, ela gera particula-
ridades aos grupos e, ao mesmo tem-
po, agrega nossa sociedade que é tão 
diversificada. 
Participei na última semana do Encon-
tro Multicultural de Cabo Frio, organi-
zado pela Symone Castro, e lá vi uma 
variedade de artistas no mesmo local. 
Tinham artistas plásticos, cosplay, es-
critores, tatuadores, cartunistas, arte-
sãos, ilustradores, entre outros... a di-
versidade foi imensa. 

COM A PALAVRA, O EDITOR
A cultura tem importância no com-
portamento da sociedade. Propagar a 
cultura para os povos, evita que os in-
divíduos tomem caminhos errados em 
suas vidas e auxilia na recuperação de 
pessoas que já se encaminharam para 
práticas ruins.
Por isso é muito importante que a po-
pulação valorize a Cultura. É preciso 
que os governantes olhem diferente 
para os projetos culturais e valorize o 
agente cultural de seus municípios.
Ando fazendo um pouquinho de cultu-
ra por aí... (rs). Essa semana, fui reali-
zar um evento literário em Casemiro de 
Abreu, lançamento do livro “Eu Dese-
jo... Ficar” da escritora Maura Pontes, 
no Museu Casa de Casimiro de Abreu, 
local muito especial que foi moradia 
do poeta que dá nome ao município. 
Lá eu vi duas exposições lindíssimas e 
vários objetos históricos que contam, 
sem palavras, um pouco da história de 
nossa região. Tornar locais, como esse, 
mais acessíveis para nossas crianças e 
adolescentes é de extrema importân-
cia. 
É nossa história, nossa Cultura, nossa 
Vida!
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Exposição “O sonho de King”, da artista Alene Guarisa
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...substituindo a voz de Elis Regina pela 
tatuagem de Anitta, Machado de Assis 
pelo Emicida, Portinari por grafiteiros, 
Dostoievski por Erica Leonard.

Valterlucio Campelo

Ouvia de meu avô durante dizer sem-
pre que a música do tempo dele era 
melhor do que a ouvida naqueles anos. 
Hoje me vejo repetindo a mesma opi-
nião. Uso como mote o pequeno tre-
cho de um artigo publicado no site: 
www.navegos.com.br, coordenado 
pelo Franklin Jorge, grande escritor 
potiguar.
Uso esse mote e a lembrança do co-
mentário de meu avô para refletir. Na 
literatura o último grande nome foi Fer-
reira Gullar, após a morte do poeta não 
há em nossa pobre literatura nenhum 
outro que equivale em importância.
Passamos uma época de egocentris-
mos elevados. Sem que haja qualida-
de que sustente essa atitude. Citando 
Paulo Leminski: aos dezessete anos 
todo mundo tem espinha e é poeta. A 
frase retirada do documentário: Ervi-
lha da Fantasia. Emendo que hoje todo 
mundo resolveu ser escritor. A facilida-
de de publicar tornou isso possível. E 
vemos desabafos e opiniões virando 
“poesia”. 
Não há atualmente um poeta que 
possa ser considerado o poeta de ex-
pressão, aliás, em nenhuma expressão 
artística há alguém com expressão na-
cionalmente reconhecida. Poderão re-
clamar esse galardão para os decanos 
de nossa combalida Musica Popular 
Brasileira, e rebato afirmando que nada 
de esses decanos tem produzidos nos 
últimos anos. 
Eu me lembro de uma fotografia antiga 
reunindo: Carlos Drummond de Andra-
de, Vinicius de Moraes, Manuel Bandei-
ra e Mario Quintana. Hoje tarefa impos-

Flavio Machado
 

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

opinião 
COLUNISTA
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sível reunir gente com essa expressão. 
Além de ouvir avaliações precipitadas 
que elegem alguém aos quatorze anos 
como grande poeta. Eu aos sessenta e 
dois anos, e escrevendo há cinquenta 
anos. Não ouso me considerar pronto, 
quanto mais um grande poeta. 
Essa redução registrada no trecho do 
artigo serve de mote para essa peque-
na crônica. Retrata a nossa época diluí-
da e carente de reais talentos na litera-
tura. Um dos problemas está produção 
de textos que “lacrem” e tenham “mui-
tas curtidas” e pouca reflexão. 
Em outra crônica comento sobre a lei-
tura de textos em um infindável “copia 
e cola” de outros tantos. Falta criativi-
dade, parecem todos elaborados em 
uma máquina copiadora.  
Daqui a cinquenta anos nenhum clássi-

co literário será possível relacionar. Tal-
vez o último movimento a tentar oxige-
nar esse panorama, principalmente na 
poesia nacional foi a chamada geração 
marginal (nome recusado por muitos 
desses poetas) dos anos 70 e 80. Re-
laciono alguns nomes dessa geração, 
talvez não pela questão formal, mas 
pela importância cronológica no mo-
vimento: Leila Miccolis, Nicolas Bher, 
Ana Cristina Cesar e Paulo Leminski. 
Esses provavelmente serão estudados 
pelos meus bisnetos. Não ouso relacio-
nar outros nomes, correndo o risco de 
ser injusto nessa avaliação. 
E retorno ao mote inicial prova irrefu-
tável da queda na qualidade da expres-
são artística dos tempos atuais. Não há 
como negar essa verdade. 

29

Aldeia 
                      Magazine



COLUNISTA

LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves

Ingrediente:
Abóbora:
• 1 abóbora moranga média lava-
da
• 3 colheres (sopa) de óleo
• 5 dentes de alho amassado
• ½ cebola
• Pitada de pimenta do reino
• Sal a gosto
• 3 colheres de (sopa) de azeite.

Refogado de Camarão:
• 3 colheres (sopa) de óleo
• 1 quilo de camarões médios lim-
pos
• 1 pitada de pimenta-do-reino
• 2 colheres (sopa) de suco de li-
mão
• 2 cebolas picadas
• 1 dente de alho amassado
• 3 tomates, sem pele e sem se-
mentes, picados
• 1 colher (sopa) de farinha de tri-
go
• 1 xícara (chá) de leite de coco
• 1 lata de Creme de Leite
• 1 copo de requeijão Tradicional 
Cremoso 200g
• 1 colher de (sopa) de coentro
• 1 colher (sopa) de cebolinha-ver-
de picada
• 1 colher (sopa) de salsa picada
 

Abóbora Moranga 
com Camarão

Oi, saudações estimados leitores. 
Como vocês estão? Espero sincera-
mente que bem. Essa semana senti 
vontade de me deliciar com uma gos-
tosura um pouco mais “requintada”, 
mas ainda assim fácil de fazer e muito 
saborosa.  A receita de hoje é Abóbora 
moranga com camarões, essa delicia 
para o almoço de domingo em famí-
lia é perfeita. E eu Laura, confeiteira 
da Luna Gostosuras vou te ensinar o 
passo a passo dela. A receita que vou 
ensinar vai muito bem com os acom-
panhamentos de arroz branco, batati-
nha palha e uma saladinha de alface, se 
preferir, essas são só algumas suges-
tões, deixo a decisão em suas mãos. 
Espero que você também goste e se 
delicie. Vamos lá.
Ah, e não esqueça de nos acompanhar 
nas redes sociais, tanto no Instagram: 
@luna.gostosuras como no Facebook: 
Luna Gostosuras. Te espero por lá! 
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Modo de preparo
Abóbora Moranga
1) Corte a tampa superior e abra a 
abobora, com o auxílio de uma colher 
retire as sementes.
2) Pincele na parte externa da mo-
ranga um pouco de óleo. E na parte in-
terna esfregue a pastinha de: 5 dentes 
de alho amassados, com ½ cebola, pi-
menta do reino, sal e azeite.
3)  Tampe cubra com papel alumí-
nio coloque em uma assadeira e leve 
ao forno a 180 graus por cerca de 30 
minutos ou até que esteja macia.
4) Retire-a do forno, retire o papel-
-alumínio. E reserve.
Refogado de Camarão:
5) Em um recipiente tempere os 
camarões com a pimenta-do-reino, sal 
e o limão. Reserve.

6) Em uma panela aqueça o óleo 
restante, doure a cebola e o alho. Mexa 
bem e junte o camarão. Acrescente 
mais sal e pimenta do reino a gosto 
caso precise.
7) Deixe refogar por cerca de 10 
minutos ou até que o camarão mude 
de cor e esteja macio.
8) Acrescente os tomates, creme 
de leite, requeijão, e a farinha de trigo 
diluída no leite de coco. Corrija a quan-
tidade de sal caso se faça necessário. 
Deixe cozinhar por mais alguns minu-
tos.
9) Desligue o fogo, junte o coentro, 
a cebolinha e a salsa. Mexa bem e des-
peje o refogado na moranga. 
10) Se desejar polvilhe queijo ralado 
e leve ao forno para gratinar. Agora é 
só aproveitar esse prato incrível. 
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CULTURA

Na sexta-feira, dia 26, o Museu 
Casa de Casimiro de Abreu, em 
Barra de São João, recebeu a es-
critora Maura Pontes para o lan-
çamento do livro “Eu desejo fi-
car”. Nascida no dia 14 de maio 
de 1979, na cidade de São Pedro 
da Aldeia, Maura se formou em 
professora e lecionou por alguns 
anos. Atualmente é moradora 

de Casimiro de Abreu. Além dos 
familiares e público presente, o 
evento contou com a presença 
do Diretor da Fundação Cultu-
ral Casimiro de Abreu, Christiano 
Pereira, do vereador do Municí-
pio Marcelo Mota do Bairro São 
João e do editor Renato Fulgoni 
da Aldeia Editora.
No evento, a Fundação Cultural 

Escritora Maura Pontes lança 
livro “Eu Desejo... Ficar”
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Casimiro de Abreu homenageou 
a escritora Maura Pontes e o edi-
tor Renato Fulgoni, com um cer-
tificado pelo lançamento do livro.  
“Eu Desejo… Ficar” é um roman-
ce que conta a história de Helena, 
personagem que foi criada na ci-
dade grande. Filha de pais ricos, 
que podiam lhe dar de tudo, ela 
cresceu em uma família cheia de 
princípios. As convicções de seu 
pai a afastaram de Guto, quando 
os dois estavam vivendo o iní-
cio de um romance adolescente. 
Longe de seus amigos e de seu 
grande amor, Helena conhece íta-
lo, o filho de um grande amigo de 
seu pai, que a apresenta ao mun-

do das drogas. Sua vida, então, 
vira um inferno.  Em meio a tan-
tos conflitos e sofrimentos, Hele-
na reencontra seu grande amor 
do passado e recebe a oportuni-
dade de conhecer o lado bom da 
vida. 
Helena agarra essa chance com 
todas as suas forças e vive mo-
mentos inesquecíveis, até que 
seu destino começa a trilhar ou-
tro caminho.  Sua esperança de 
viver uma nova vida desaba em 
meio a uma notícia trágica. Dessa 
vez, no entanto, ela não está mais 
sozinha e pode contar com muita 
gente que a ama.
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Onde você buscou inspiração para escrever o livro 
“EU DESEJO… FICAR”?

Minha inspiração para escrever “Eu desejo… Ficar” veio em as-
suntos abordados nas famílias. Ainda existe uma barreira entre 
os pais e seus filhos. Para os pais, como a gente, desde que 
nossos filhos estejam dentro de casa estão seguros, estão bem. 
Mas têm muitos jovens que carregam   problemas que não con-
seguem ter um diálogo com sua família, tem medo de serem 
julgados ou até mesmo não tem liberdade para uma conversa 
e eles vão se fechando. Desses problemas vem outros e mais 
outros e acabam levando a caminhos sem volta. E isso acontece 
com a Helena, por seu pai querer uma filha de “sociedade” e vi-
vendo de aparências. Então ela encontra um escape para esses 
problemas, só que sua busca por felicidade a leva por um rumo 
de dor e perdas. E ela vai afundando cada vez mais.

Confira a entrevista de Maura Pontes com o 
jornalista Renato Fulgoni:

Qual momento mais marcou, durante o período em 
que você escreveu seu romance?

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

O livro “Eu Desejo… Ficar” já está disponível para a venda no site 
da Livraria da Aldeia no link livrariadaaldeia.com.br .
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Como deixar seu Home 
Theater mais confortável

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

LUZ É TUDO

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

MENOS É MAIS

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

DECORAÇÃO

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

UM POUQUINHO DE VERDE SEMPRE 
VAI BEM

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

ESCOLHA UM ESTILO

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

POSICIONE

Painel e TV de frente para o sofá pro-
porcionam mais conforto na hora de 
assistir alguma coisa!
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Aluna do CIEP 146 é eleita 
para representar São Pedro da 

Aldeia na 13ª Edição do 
Parlamento Juvenil na ALERJ

Nicole Mattos, aluna recém-chegada 
no CIEP 146, foi eleita pelos alunos, 
com aproximadamente 63% dos vo-
tos, para representar o CIEP 146 Pro-
fessor Cordelino Teixeira Paulo e o 
Município de São Pedro da Aleia na 
13ª Edição do Parlamento Juvenil na 
ALERJ – Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro –, “sempre 
fui interessada em assuntos políticos, 
aprendi um pouco sobre nas aulas de 

história, mas sempre senti que precisa-
va saber mais… a política faz parte da 
nossa sociedade, precisamos entender 
e conhecer a história, porque é isso 
que determina nosso futuro como um 
todo” elucidou a parlamentar. O Parla-
mento Juvenil da ALERJ é o maior Pro-
jeto de Políticas Públicas para Juven-
tude do Estado do Rio de Janeiro em 
parceria com a SEEDUC, no qual tem 
por objetivo possibilitar aos jovens o 

CIDADE
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exercício da atividade política, a cida-
dania bem como a consciência críti-
ca unida à participação sociopolítica 
como uma ferramenta de acesso e 
mudança no contexto político-educa-
cional. O PJ é destinado a estudantes 
do 9° ao 2° ano do Ensino Médio de 
escolas públicas estaduais de todo o 
Rio de Janeiro, com idades entre 14 e 
17 anos, onde os jovens eleitos terão a 
oportunidade de representar suas ci-
dades e vivenciar o ambiente político 
na Alerj.

A jovem parlamentar eleita partici-
pará de projetos sociais, culturais, 
legislativos, cursos, palestras e inclu-
sive irá apresentar um projeto Lei na 
Plenária no qual será elaborado em 
conjunto com a comunidade escolar 
e o ex-parlamentar juvenil do municí-
pio e atual Presidente do Grêmio do 
Estudantil do CIEP 146, Alex Terra. As 
leis dos parlamentares juvenis pode-
rão ser sancionadas pelo Governador, 
caso sejam aprovadas pelos referidos 
parlamentares e comissões, “eu não 
conhecia o projeto até o dia em que 
o Alex Terra postou o link de inscrição 
na minha turma, pesquisei um pouco 
sobre e me inscrevi por ter achado 
muito interessante e legal, nunca ti-
nha visto nada como isso antes”, disse 
a jovem de 17 anos que pouco acre-
ditava que pudesse ter sido eleita no 
pleito.

Durante a entrevista com a Deputada 
Estadual Juvenil, Nicole Mattos nos 
relata que, quando soube que teria 
que fazer a sua campanha, apresen-
tar-se de sala em sala pedindo votos 
aos alunos, fazer discursos e afins, a 
jovem teve um espanto e afirmou que 
talvez essa seria a sua maior dificul-
dade: falar em público. Logo, a par-
lamentar recorreu aos mecanismos 
de pesquisas e plataformas de busca 
visando obter vídeos e dicas sobre 

dicção, oratória e demais técnicas para 
falar em público.
Nicole acrescentou dizendo que ter 
participado desse processo eleitoral 
democrático foi uma ótima experiência 
tanto em sua vida quanto nas respecti-
vas vidas dos demais alunos da unida-
de escolar, “uma coisa que me deixou 
surpresa foi a forma que os alunos me 
ouviram e me trataram; eu já espera-
va que me ouvissem, mas eles foram 
além… perguntavam, se envolviam no 
processo e nenhum deles agiu de for-
ma hostil comigo, inclusive àqueles que 
até mesmo não pôde ou não quis votar, 
houve uma troca mútua de respeito”, 
pontuou a parlamentar. A estudante 
de 17 anos a todo instante atribuía o 
êxito eleitoral ao apoio da comunida-
de escolar e ao ex-parlamentar Alex 
Terra que prestou total apoio desde o 
início ao fim do período eleitoral, “na 
sexta-feira, o Alex me deu uma força 
para passar nas salas e pedir votos ao 
pessoal. Ao entrar, eu me apresenta-
va e ele falava um pouco do projeto, 
por já ter participado. (…) muitas pes-
soas têm preconceito com a política, 
dizem que não há salvação… mas, eu 
não acredito nessa versão. Há muitos 
políticos com projetos incríveis, nossa 
juventude também já se mostra mais 
ativa politicamente, mais participati-
va. Futuramente eu vejo a política do 
Brasil com ótimos líderes e com o povo 
acreditando que é possível”, disse a Ni-
cole Mattos.

Pela primeira vez, a cidade de São Pe-
dro da Aldeia teve 5 inscritos, sendo 
eles: André Luís Baptista do Vale (C.E. 
Nobu Yamagata), Briany Ottero Oli-
veira de Souza (CIEP 146 Profº Corde-
lino Teixeira Paulo), Marcelle Goulart 
de Oliveira (CIEP 272 Gabriel Joaquim 
dos Santos), Nicole Mattos Alcântara 
Fusco (CIEP 146 Profº Cordelino Tei-
xeira Paulo) e Rafael Barreto Degani 
(C.E. Drº Feliciano Sodré). Em caso de 
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circunstância de impossibilite a sua ida 
da parlamentar eleita, esta será substi-
tuída por seu suplente, que na ocasião 
será o segundo mais votado, que será 
o jovem estudante do Nobu Yamaga-
ta, André Luís Baptista do Vale (37,23% 
dos votos). Em suas redes sociais, An-
dré Luís agradeceu os votos: “Estou 
vindo aqui para agradecer por cada 
voto recebido e a cada um que depo-
sitou o seu voto de confiança na minha 
pessoa. O parlamento juvenil é um so-
nho para mim desde quando descobri 
a sua existência em 2017 (por meio do 
Wagner Muniz) quando estava no 6º 
ano. Como todos sabem, desde muito 
pequeno tenho essa paixão por polí-
tica e o PJ seria uma grande realiza-
ção. Mas eu ainda tenho esperança de 
entrar na 13ª Edição do PJ em 2022”, 
disse o suplente da atual parlamentar 
da cidade. Ao fim da entrevista, a par-
lamentar fora indagada a respeito de 
como se sente ao ter sido eleita para 
levar o nome da cidade para o Parla-
mento Fluminense d disse: “Acho que 
é isso! Estou muito feliz em poder re-
presentar São Pedro da Aldeia, uma ci-

dade que ganhou meu coração assim 
que vim morar aqui. Vou dar o meu 
máximo e estudar bastante para ela-
borar um projeto de lei que represente 
os jovens da minha cidade. Eu acredi-
to no poder que a educação tem para 
transformar esse mundo inteiro! Quan-
to mais se estuda, menos preconceitos 
existem, mais oportunidades surgem… 
só há ganhos nesse meio!”, afirmou a 
parlamentar.

Nicole Mattos participará de toda a 
programação da Décima Terceira Edi-
ção do Parlamento Juvenil, incluindo 
o período de capacitação, de acordo 
com as normas expressas no Regimen-
to Interno do Programa, durante os pe-
ríodos de 07 a 13 de março de 2022 
acontecerá a Capacitação Virtual, 16 
a 25 de março de 2022 a Capacita-
ção Presencial e do 24 a 30 de abril de 
2022 acontecerá a tão aguardada Se-
mana Parlamentar.

Por Wagner Muniz
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IGUABA GRANDE 
ÔNIBUS DA SAÚDE REALIZA 

88 ATENDIMENTOS DURANTE 
AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL 

Em alusão ao Novembro Azul, nesta 
semana o ônibus da secretaria de Saú-
de está realizando exames relaciona-
dos à saúde do homem. Ao todo, 88 
homens foram atendidos durante as 
ações nas sedes da Guarda Civil Mu-
nicipal e prefeitura. Dentre os exames 
foram realizados testes rápidos para 
HIV, sífilis e hepatites, e homens acima 
de 45 anos passaram pela avaliação 
médica para pedidos de exame de 
Antígeno Prostático Específico (PSA).

Para o prefeito Vantoil Martins, essa 
campanha é de extrema importância 
para sensibilizar todos os homens so-
bre a prevenção ao câncer de prósta-
ta e também de outras doenças. 

“O novembro azul é o mês mundial de 
combate ao câncer de próstata, que 
é o tipo mais comum em homens. As 
equipes da secretaria de Saúde vêm 

REGIÃO

trabalhando de forma constante para 
cuidar de forma preventiva de toda a 
população. Esse é o nosso compromis-
so.” Declarou o prefeito.

“Esse atendimento preventivo é a for-
ma mais eficaz de garantir o diagnósti-
co precoce e assim, iniciar o tratamen-
to. Todos os homens devem realizar o 
exame de toque e o PSA, pois assim, 
pode ser detectado algum sinal ou sin-
toma e procurar atendimento médico 
mais rápido.” Comentou a Coordena-
dora de Atenção Básica, Cinthia Pris-
cila. 

Além das ações do ônibus da saúde, até 
o dia 30 de novembro, todas as Unida-
des Básicas de Saúde estão realizando 
ações de saúde do homem, com ava-
liação médica, orientação e solicitação 
de PSA, além do exame de toque.
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ARARUAMA 
Prefeitura vai realizar uma linda 
festa para a Abertura do Natal 

A Prefeitura de Araruama vai realizar 
uma noite cheia de encantos para ce-
lebrar a Abertura do Natal no municí-
pio.

Com a população a partir de 12 anos 
vacinada com a primeira e segunda 
dose e diminuição nos casos de inter-
nação por COVID-19; a Prefeitura de-
cidiu realizar a festa na próxima terça-
-feira, 30, na Praça Menino João Hélio, 
a partir das 18h30.

A programação promete encantar 
crianças e adultos. Acompanhe:

Peça teatral natalina 
Apresentação da Orquestra Municipal 
Desfile para marcar a chegada do Pa-
pai Noel e Mamãe Noel
Abertura da Casa do Papai e Mamãe 
Noel
Apresentação de canções natalinas 
com o músico Alan Quintanilha

E atenção, não podemos esquecer dos 
cuidados em relação ao Coronavírus; 
portanto o uso de máscaras de prote-
ção no local será obrigatório.
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Centro Cultural 
aldeense abre 

inscriçõespara aulas
 gratuitas de violão  

Já estão abertas as inscrições 
para aulas gratuitas de violão em 
São Pedro da Aldeia, destinadas 
a adolescentes e jovens de 12 a 
17 anos. A atividade é oferecida 
pelo Centro Cultural Art Studio 
como contrapartida da Lei Al-
dir Blanc. As inscrições ficarão 
abertas até a próxima terça-feira 
(30), através do preenchimen-
to do formulário eletrônico dis-
ponível na página da Secretaria 
Adjunta de Cultura, no site da 
Prefeitura, em https://pmspa.
rj.gov.br/secretarias/secretaria-
-adjunta-de-cultura/.

As aulas têm nível iniciante e 
serão ministradas em forma-
to de ensino híbrido, com início 
previsto para a primeira quin-
zena do mês de dezembro, em 
datas a serem combinadas jun-
to ao espaço. As atividades vir-
tuais acontecerão via platafor-
ma Google Meet e as presenciais 
na sede do centro cultural, que 
fica localizado na Avenida Ge-
túlio Vargas, nº 343, no Centro 
da cidade. Para participar, é ne-
cessário que o aluno já possua 
o instrumento musical e tenha 
acesso à Internet.

O conteúdo programático 

abrange a teoria e a prática mu-
sical, abordando tópicos como a 
leitura de cifras, acordes e o ma-
nuseio adequado do instrumento, 
além de técnicas para apresenta-
ções individuais e em conjunto. A 
proposta, segundo uma das só-
cias-diretoras do espaço, Ludmila 
Travassos, é fazer uma iniciação 
ao violão, introduzindo conceitos 
básicos. 

“Nós temos percebido que a bus-
ca pelo aprendizado da música 
tem sido intensa durante a pan-
demia. A ideia, com a oferta dessa 
bolsa de estudos, é oportunizar 
não só a aprendizagem musical, 
mas também o entretenimento, 
a integração social e o desenvol-
vimento de novas habilidades”, 
destacou Ludmilla. Desde 2011, 
ela e a sócia-diretora pedagógi-
ca, Sonja Martins, gerenciam a 
unidade, que atua com foco na 
educação cultural e no incentivo 
à prática coletiva da música, atra-
vés de espetáculos, aulas, cursos 
e treinamentos para jovens estu-
dantes da cidade.  

A concessão da bolsa integral 
de estudos faz parte da contra-
partida da Lei Aldir Blanc, que 
determina que os espaços con-
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templados garantam a realização 
de programações gratuitas para 
a população, prioritariamente 
aos estudantes da rede pública. 
No município, o Centro Cultural 
Art Studio foi um dos 48 espa-
ços culturais beneficiados com o 
subsídio do Governo Federal, via 
inciso 2 da Lei.  

Ao término das inscrições, o alu-
no ocupante da vaga será conta-
tado pela Secretaria Adjunta de 
Cultura. O resultado final, com a 
listagem dos alunos da lista de 
espera, será divulgado posterior-
mente na página da Cultura. 
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CHINA LIBERA ENTRADA DE CARNE 
BOVINA BRASILEIRA QUE JÁ 

ESTAVA CERTIFICADA

O Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) recebeu, 
nesta terça-feira (23), comunicado da 
Administração Geral de Alfândegas da 
China (GACC, sigla em inglês) sobre 
a liberação dos lotes de carne bovina 

brasileira que receberam a certificação 
sanitária nacional até o dia 3 de se-
tembro de 2021. As cargas de carnes 
já estavam em trânsito para a China, 
quando o Brasil identificou e comuni-
cou ao país asiático dois casos atípicos 

ARTIGO

AGRONEGÓCIO
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da Encefalopatia Espongiforme Bovina 
(EEB), registrados em Nova Canaã do 
Norte (MT) e em Belo Horizonte (MG).

A ministra Tereza Cristina explicou que 
o Brasil suspendeu no dia 4 de setem-
bro as exportações de carne bovina 
para a China em respeito ao protocolo 
firmado entre os dois países, que de-
termina esse curso de ação no caso 
de EEB, mesmo que de forma atípica. 
O que significa que esses animais de-
senvolveram a doença de maneira es-
pontânea e esporádica, não estando 
relacionada à ingestão de alimentos 
contaminados e que não transmissão 
da doença entre os animais.

A OIE, que é a organização interna-
cional que acompanha a saúde animal, 
analisou as informações prestadas em 
decorrência dos dois casos de EEB atí-
pica e reafirmou o status brasileiro de 
“risco insignificante” para a enfermida-
de. 

A ministra ainda defendeu que a libe-
ração desses lotes pela GACC repre-
senta um primeiro passo rumo à reto-
mada das exportações regulares para 
a China.

“Não existe motivo de preocupação 
nem para os nossos consumidores nem 
para os consumidores externos. Essa li-
beração alivia os nossos exportadores 
que tinham muitos desses contêineres 
no mar ou em portos, que serão en-
tão liberados para entrarem na China. 
Agora, temos um próximo passo para 

liberar a suspensão da carne brasilei-
ra daqui para frente. Estamos em an-
damento neste processo e espero que 
isso aconteça ainda no próximo mês”, 
frisou Tereza Cristina.

O Brasil já encaminhou todos os docu-
mentos solicitados pelas autoridades 
chinesas, que estão analisando as in-
formações enviadas.

Em relação aos impactos registrados 
pelos produtores, a ministra reforçou o 
reconhecimento do Brasil como maior 
exportador mundial da proteína e a 
força do setor para enfrentar este mo-
mento.

“O setor [pecuária] mostrou que é for-
te, que tem que estar preparado para 
eventuais fechamentos, que vai conti-
nuar exportando e que a carne brasi-
leira tem sempre lugar nos mercados, 
porque somos os maiores produtores e 
exportadores de carne bovina do mun-
do. Os produtores se movimentaram 
rapidamente, as plantas que estavam 
habilitadas para exportar aos Estados 
Unidos exportaram mais carne para lá, 
tendo até uma reação dos produto-
res americanos. Haverá uma nova cota 
de exportação de carne bovina para a 
Rússia ao qual o Brasil terá um acesso 
grande, por ser um grande exportador 
e por ter plantas já habilitadas para a 
Rússia”. 
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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 co-
memorada para nossa harmo-
nia e com vigor, enfim, Natal 
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 défi-
cit de atenção com hiperativida-
de, O leão e sua família.Voluntária 
Unicef, Atriz, Modelo. Participa-
ções em várias antologias Regio-
nais,locais, Internacional, Nacio-
nais, além de Premiações. Tem 34 
anos Natural de Salvador Bahia. 
Colunista na Revista online aldeia 
Magazine.
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CIDADE

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

BATE CONTRA A DOENÇA VIRAL! 

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

(22) 99801-1458  OU  
(22) 2321-5179
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ENTREVISTA
CIDADE

Raquel de Jesus 
Costa, triatleta 

infantil,  é a 
entrevistada de 
Renato Fulgoni
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ENTREVISTA
CIDADE

Aos três (3) anos de idade Raquel 
de Jesus Costa ganhou sua primeira 
bicicleta, e ainda com rodinhas, já 
demonstrava que a bike faria par-
te da sua história, mesmo que ini-
cialmente no quintal. Aos cinco (5) 
anos entrou na natação para tratar 
a bronquite, e aos sete (7) começou 
a correr com os meninos no time de 
futebol do pai. Aos nove (9) anos 
de idade conheceu o triathlon e se 
aperfeiçoou nas três modalidades. 
Com apenas um mês de adaptação, 
viajou com a equipe para Florianó-
polis e conquistou o segundo lugar 
no pódio, em sua primeira competi-
ção oficial. Vendo o dom e a força de 
vontade de Raquel, seu pai come-
çou a investir tempo e dinheiro nos 
equipamentos que precisavam para 
apostar no talento da filha. Sendo 
assim, a inscrevia em todos os cam-
peonatos estaduais e brasileiros, in-
clusive a família e amigos mais pró-
ximos não poupavam esforços para 
promoverem eventos e sorteios 
para arrecadar recursos. Resultado, 
foi campeã brasileira (2014) de Tria-
thlon em Fortaleza, com apenas 10 
anos de idade, e se mantem entre 
as melhores do Brasil, muitas vezes, 
competindo separadamente numa 
das três modalidades.

CONQUISTAS
2013
| 2º | Brasileiro Triathlon – Cat. 09 
anos
2014
| 1º | Brasileiro Triathlon – Cat. 10 
anos
| 1º | Estadual de Duathlon
2015
| 4º | Brasileiro Triathlon – Cat. 11 
anos
| 1º | Estadual de Duathlon

TRIATLETA INFANTIL ALDEENSE É 
DESTAQUE NO CENÁRIO ESPORTIVO 

BRASILEIRO
2016
| 4º | Brasileiro Triathlon – Cat. 12 
anos
| 2º | Estadual de Duathlon
| 1º | 1° Iron Macega – Marinha do 
Brasil
| 2º | Jogos estudantis do Rio - CRI
| 1º | Jogos estudantis do Rio – Re-
sistência
2017
| 2º | Brasileiro Triathlon – Cat. 13 
anos
| 1º | Prova ciclística de São Salvador
| 1º | Copa Sudeste – Triathlon do 
Exército
| 2º | Circuito UFF de ciclismo – Re-
sistência
2018
| 2º | Brasileiro Triathlon – Cat. 14 
anos
| 1º | Estadual de Duathlon
| 1º | Brasileiro de Duathlon
| 3º | Estadual de Triathlon
2019
| 3º | Brasileiro Triathlon – Cat. 
YOUTH
| 1º | Triathlon do Exército
| 1º | Brasileiro de Duathlon – Etapa 
Barueri/SP
2020
| 1º | Brasileiro de Aquathlon – Etapa 
Vitória/ES
| 5º | Xterra Búzios/RJ - Geral Femi-
nino
| 4º | Triathlon Corpo de Bombeiro 
ES – Geral Feminino
2021
| 3º | Triathlon Corpo de Bombeiro 
ES – Geral Feminino
| 1º | Swim Run Brasil – Etapa Búzios
| 3º | Xterra Brasil – Paraty Geral Fe-
minino
| 1º | Beach Biathlon – Rei e Rainha 
do Mar Cabo Frio
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Você compete desde seus 9 anos de idade. Qual o 
seu maior sonho?

Meu maior sonho é ser do Exército.

Confira a entrevista de Raquel de Jesus Costa com o 
jornalista Renato Fulgoni:

Para você, qual a importância do esporte na vida das 
pessoas? 

O esporte é bom para as pessoas porque é sinônimo de saúde.

Você pensa em ir um dia para a Olimpíadas?

Não penso no momento.
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O que você sente quando está pedalando, correndo 
e nadando numa competição?

Sinto uma dor boa (risos).

A busca por um patrocínio às vezes é mais difícil que 
a própria competição. Qual mensagem você deixa 
para os empresários da nossa Região dos Lagos?

Apoiar um(a) atleta da sua região que tem um potencial grande 
no seu esporte é sempre bom... Você estará incentivando uma 
causa bem importante e levando o nome da sua empresa por 
muitos lugares. 
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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 três Tilápia 
Rosa, como gosto de chamar, sua co-
loração pode varia do rosa claro, qua-
se branco, ao laranja claro ou escuro. 
Possui nadadeiras dorsais que se di-
vide em duas partes, a anterior é es-
pinhosa e a posterior do tipo ramosa. 
Sua boca possui pequenos dentes, 
quase não dá para sentir e a nadadeira 
da cauda apresenta tons em vermelho. 
Além disso, alguns indivíduos podem 
apresentar manchas escuras por todo 
o corpo.

Origem da Tilápia Saint Peter

A tilápia saint peter tem origem africa-
na. A tilápia do Nilo (Oreochromis ni-
loticus), como o próprio nome já diz, é 
originária do Rio Nilo. Outras variantes 
do gênero Oreochromis também são 
encontradas no continente africano 
como a tilápia de Moçambique, a tilá-
pia azul e a tilápia do Zanzibar. A tilá-
pia vermelha é uma mutação genética 
de espécies selecionadas desse gêne-
ro.

PET

 Tilápia Saint Peter
Por Renato Fulgoni Uma segunda variação dessa espécie 

foi desenvolvida na Flórida e foram 
introduzidas no Brasil e na Jamaica. 
Já os peixes da família Cichlidae que 
também foram introduzidos no Brasil, 
foram desenvolvidos em Israel. Hoje, 
o Brasil é um dos dez maiores produ-
tores de tilápia saint peter do mundo, 
sendo a China o maior deles. Os Esta-
dos que mais produzem a tilápia sanit 
peter são Paraná, Ceará e São Paulo.

Reprodução

A reprodução é ovípara e a espécie 
apresenta dimorfi smo sexual, sendo 
os machos apresentando nadadeiras 
pontiagudas e as fêmeas em forma ar-
redondada. O rito de acasalamento co-
meça com o macho cavando um buraco 
e atraindo a fêmea até o local para co-
locar os ovos. Feito isso, o macho ferti-
liza os ovos que a fêmea carregará em 
sua boca até uma semana antes de se 
transformarem em alevinos. O macho 
deixa o processo de criação logo que a 
fêmea fertiliza os ovos e é a fêmea que 
acompanhará sua prole durante as três 
semanas seguintes à eclosão.
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A MARQUINHA DA BCG 
NÃO INFLAMOU. PRECISO 

VACINAR DE NOVO MEU 
BEBE?

A vacina BCG, que previne 
contra casos graves de tuber-
culose, é uma das primeiras 
vacinas aplicada nos recém-
-nascidos. Geralmente depois 
de dois ou três meses surge 
uma ferida no local da aplica-
ção que evolui para uma cicatriz.  
 
Crianças imunizadas contra a 
tuberculose, mas que não apre-
sentam a cicatriz vacinal não 

precisam mais ser revacinadas. 
Esta é a nova recomendação do 
Ministério da Saúde desde 2019. 
 
Após estudos foi comprovada a 
eficácia da vacina também em 
crianças que não ficam com cica-
triz por isso não há mais necessi-
dade da reaplicação.
  
 
Você sabia sobre essa nova reco-
mendação? Me conte se a cicatriz 
da BCG do seu filho formou cica-
triz. 

 DICAS DE SAÚDE

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

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

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

Cláudia Eça, 
escritora e artista 

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

Spotify: @palcodogroove 

Em cada verso e expressão no Palco dos imortais, surge á premiada Embaixa-
dora da Paz!

Quem é a Escritora Cláudia Eça?

Cláudia Eça Maciel Descendente do grande Escritor Eça de 
Queiroz, e da família Silva. Eu nasci em Vitória da Conquista-
-Ba, sou artista plástica com várias obras em Orlando Flórida, 
Membro - Acadêmico vitalício do Núcleo Acadêmico de Letras 
e artes de Portugal N.A.L.A.P, Representante internacional da 
Academia Portuguesa de Letras, Título Honorífico de Embaixa-
dora da paz, Escritora, Cronista, poeta e contista. Sou ganha-
dora de diversos troféus e medalhas Nacionais e internacionais, 
Comenda e medalha sete Maravilhas do Mundo Moderno pela 
Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Ar-
tes. Certificado de Ilustre pessoa, como uma das Proeminentes 
Personalidades da Cultura Brasileira, Assim em um dia morno 
de primavera resolvi escrever os meus poemas.

DA INSPIRAÇÃO EM ESCREVER, AO 
AMOR PELAS CRIANÇAS E A NATUREZA
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Conte-me algo sobre sua vida como escritora, quan-
do começou a escrever e por quê?

Primeiramente quero agradecer pelo trabalho Cultural que fa-
zem com tão bom gosto e critério. Eu comecei a escrever como 
desabafo pois tinha perdido uma filha e achei uma maneira de 
me expressar usando a poesia como pano de fundo para minha 
dor.

Qual o gênero literário que você mais gosta e por 
quê?

Quanto ao gênero literário adoro poesia, mas sou muito varian-
te e polivalente apreciando e valorizando todos os gêneros, na 
verdade fui descobrindo aos poucos escrevendo crônicas, tex-
tos, poesias, documentários, contos e todos os outros gêneros. 
Mais confesso que a poesia e mais íntima, pessoal e um gênero 
que tira A essência mais profunda de cada autor.

Fala um pouco da sua infância!

A infância é uma fase tão especial tão abençoada por Deus que 
nunca esquecemos, ela sempre estará dentro de nós em toda 
nossa existência, quando crianças carregamos uma luz uma pu-
reza que ilumina por onde passa, criança e perdão e amor e 
felicidade no olhar. Quando criança a gente se encanta com a 
vida com as fantasias, vivemos em um paraíso imaginando só 
coisas boas e vendo sempre o lado bom das pessoas, eu vivia 
perguntando os porquês para minha mãe. Eu era curiosa e tive 
uma infância cheia de brincadeiras, carinho e felicidade, carre-
gava o universo de fantasia e amor no coração, sempre amei 
as pessoas os animais e a natureza, crianças são anjos na terra.
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Como você vê o lugar que as mulheres estão ocu-
pando cada vez mais na literatura e nas outras áreas?

Somos todas Valquírias (seres da mitologia / guerreiras) todas 
guerreiras da nossa realidade atual, mulheres que fazem sua 
parte lutando por igualdade de direito e contra a opressão de 
gênero, as mulheres vem se destacando em diversas áreas prin-
cipalmente na literatura, elas são sensíveis, dedicadas e espi-
rituosas. As mulheres já fizeram o seu nome na literatura em 
todos os seus seguimentos.

Embaixadora da paz o que vc espera para o futuro 
do mundo?

Como Embaixadora e mulher comum eu espero que a paz 
preencha a nossa arte a nossa poesia e a nossa vida nos quar-
tos cantos da terra.
“O Nosso Povo Brasileiro sempre estendeu as mãos a todos os 
povos de outros países.”
O nosso povo sempre ofertou a paz e a boa vizinhança, espe-
ramos que todos os povos estabeleçam laços de cooperação e 
ajuda mútua, como Embaixadora da Paz eu espero paz ao mun-
do, paz para garantir um futuro melhor e seguro para nossas fa-
mílias, nossas crianças, espero comida para todos, lutamos por 
uma sociedade igualitária e paz entre os povos. Me sinto convo-
cada para ajudar as pessoas e convoco todos para essa missão, 
são 811 milhões de pessoas todos os dias que vão dormir com 
fome e 270 milhões estão indo em direção a fome, vamos fazer 
um pouco, vamos unirmos por um bem maior.

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

ENTREVISTA
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O que é poesia para você?

A poesia ela e Cultural, familiar, coletiva, existencial ela e intui-
tiva, abstrata ela é pura inspiração, ela me traz felicidade ela e 
a razão maior do meu expressar. A poesia ela habita cada uni-
verso pessoal, ela vai enraizando suas tramas e beleza no mais 
profundo dos sentimentos, ela consegue se expressar em cada 
vírgula em cada parágrafo.

Cláudia eu não tenho palavras para te agradecer, 
pois é para mim, motivo de muito orgulho e respon-
sabilidade poder fazer essa matéria com você. Mui-
tíssimo obrigado mesmo. Deixa suas redes sociais 
para o pessoal conhecer seu trabalho!

Marcello Lyca eu também quero agradecer muito pelo convite 
para estar na sua Coluna PALCO do GROOVE e para a Revista 
Aldeia Magazine. Espero que as leitoras e leitores curtam. 

Instagram: @ecaclaudia

Facebook: @ecaclaudia

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

ENTREVISTA
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Você já leu o livro “Meu 
Passado me Condena: 
Com Histórias e Diálo-
gos Inéditos de Fábio e 
Miá”?

Aproveite essa na oferta na Li-
vraria da Aldeia. 

De: R$ 25,99
Por: R$ 14,99

São 42% de desconto!

Acesse o link e confira - livraria-
daaldeia.com.br

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

Sinopse
Fábio Porchat e Miá Mello estão 
de volta em situações inéditas e 
divertidíssimas, fruto do humor 
aguçado dos textos de Tati Ber-

nardi ?Discordo que a Tati Ber-
nardi seja a voz de uma geração. 
Não há ninguém no mundo tão 
patologicamente franco nem fran 
camente engraçado. Ela é uma 
só. Não aceite imitações: Tati é 
a voz de uma geração compos-
ta unicamente por ela mesma?. 
GREGÓRIO DUVIVIER Meu pas-
sado me condena foi sucesso no 
cinema (mais de 3,5 milhões de 
espectadores) e no teatro (mais 
de cem mil p essoas) e agora, em 
forma de livro, traz de volta Fábio 
e Miá em histórias inéditas, mar-
cadas pela sinceridade descon-
certante costumeira. Enquanto 
chocam um ao outro, o leitor se 
diverte com este livro que reúne 
ainda os melhores momentos dos 
dois na peça. Tudo isso fruto do 
texto inteligente, bem-humorado 
e cheio de personalidade de Tati 
Bernardi.

CIDADE
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ARRAIAL DO CABO 
SECRETÁRIO DO AMBIENTE ELEITO 

REPRESENTANTE DA REGIÃO LAGOS 
SÃO JOÃO NA ANAMMA

REGIÃO

O Secretário do Ambiente e Saneamen-
to de Arraial do Cabo, Jorge Oliveira, 
foi eleito o representante da Região La-
gos São João, na Associação Nacional 
de Órgãos de Meio Ambiente (Anam-
ma/RJ). A eleição foi durante partici-
pação do município no 15º encontro da 
Anamma, nos dias 24 e 25 deste mês, 
no Rio. O evento teve a participação 
do Secretário Estadual do Ambiente 
e Sustentabilidade, Thiago Pampolha. 
O evento teve como tema O Pa-
pel dos Municípios no Ambien-
te e na Sustentabilidade. Seten-
ta cidades fluminenses enviaram 
representantes. O Encontro reforçou 
a importância dos municípios no de-
senvolvimento sustentável do Estado.  
A Região Lagos São João compreen-
de os seguintes municípios: de Arraial 
do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Al-
deia, Iguaba Grande, Búzios, Ararua-
ma, Saquarema e Casemiro de Abreu.  
 
PA Anamma é uma entidade civil, sem 
fins lucrativos ou vínculos partidários, 
representativa do poder municipal na 
área ambiental, com o objetivo de for-
talecer os Sistemas Municipais de Meio 
Ambiente para implementação de po-
líticas ambientais que venham a pre-
servar os recursos naturais e melho-
rar a qualidade de vida dos cidadãos.  
Fundada em 1.988, em Curiti-
ba (PR), a Anamma tem desen-
volvido ações voltadas para o for-
talecimento municipal, ocupando 
lugar de destaque no Conselho Na-
cional do Meio Ambiente (Conama). 
Segundo Jorge Oliveira, este é  mais 
um reconhecimento de uma gestão 
eficiente e que busca unir esforços 

para propor soluções a problemas 
comuns. Falou ainda sobre a respon-
sabilidade e o tamanho do orgulho 
de ter sido escolhido pelos secretá-
rios do ambiente da nossa região. 
O papel dos Municípios no Am-
biente e na Sustentabilidade. Esti-
veram reunidos cerca de 70 muni-
cípios de todo o Estado, além do 
Secretário Estadual do Ambiente e 
Sustentabilidade Thiago Pampolha.  
O evento reforça a importância dos 
Municípios no desenvolvimento sus-
tentável do Estado, tendo em vis-
ta ser nestes, que tudo acontece.  
 
A ANAMMA -  é uma entidade civil, sem 
fins lucrativos ou vínculos partidários, 
representativa do poder municipal na 
área ambiental, com o objetivo de for-
talecer os Sistemas Municipais de Meio 
Ambiente para implementação de po-
líticas ambientais que venham a pre-
servar os recursos naturais e melho-
rar a qualidade de vida dos cidadãos.  
Fundada em 1.988, em Curitiba, a 
ANAMMA tem desenvolvido ações vol-
tadas para o fortalecimento municipal, 
ocupando lugar de destaque no Con-
selho Nacional do Meio Ambiente - Co-
nama.
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

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

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

NETTO

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

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

COLUNISTA
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SAQUAREMA 
PREFEITURA INAUGURA CENTRO DE 

TREINAMENTO DE SURF

A Prefeitura de Saquarema, por meio 
da Secretaria Municipal de Esporte, 
Lazer e Turismo, inaugurou neste sá-
bado, 20, o Centro de Treinamento de 
Surf Léo Neves, em Itaúna. A cerimônia 
foi realizada em meio à homenagens e 
alegria por parte dos presentes.
Batizado em homenagem ao surfis-
ta profissional Léo Neves (1979-2019), 
que escolheu Saquarema para viver, 
e dedicado a atender gratuitamente 
atletas iniciantes, semiprofissionais e 
profissionais com idade entre 10 e 20 
anos, o CT tem por finalidade valorizar 
o talento dos jovens surfistas locais, 
possibilitando acesso a treinamento es-
pecializado capaz de desenvolver suas 
potencialidades. O espaço vai colocar 
Saquarema em referência mundial na 

formação de talentos do esporte.
Trata-se de um dos principais equipa-
mentos de desenvolvimento esportivo 
da região. Espaço de aprendizado, trei-
namento e visitação, projetado com 
acesso para portadores de deficiências 
e construído seguindo padrões arqui-
tetônicos que respeitam o meio am-
biente. O Centro conta com academia, 
salas de juízes, reunião, vídeo, informá-
tica, multiuso, além de recepção, área 
de alimentação, vestiários, consultório 
para avaliação médica e administra-
ção. O imóvel também abriga o Museu 
do Surf, dedicado ao resgate e à pre-
servação da memória de Saquarema 
relacionada a esta atividade esportiva.
Cumprindo também relevante função 
social, o Centro de Treinamento de 

REGIÃO
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Surf Leo Neves ofertará vagas para alu-
nos em vulnerabilidade que receberão, 
além dos treinamentos específicos, 
alimentação, aulas de inglês, acompa-
nhamento clínico, fisioterápico, psico-
lógico, nutricional e assistência social.

“Sei que meu filho está feliz vendo o 
seu nome eternizado nesta bela obra, 
que mudará a vida de muitas crianças 
e jovens de Saquarema”, afirmou Ân-
gela Neves, mãe de Léo Neves, durante 
a inauguração.

“Saquarema já teve diversos campeões 
regionais, estaduais nacionais e mun-
diais. Outros vários competindo simul-
taneamente em torneios importantes. 
Com este Centro de Treinamento, po-
deremos lapidar outras joias do surf 
para levar o nome de Saquarema para 
o mundo!”, vibrou Rafael Castro, secre-
tário de Esporte, Lazer e Turismo.

“Este CT terá uma grande importância 
social e educacional. Muito mais que 
atletas, estaremos formando e capa-
citando cidadãos, assim como o Léo 
imaginava. Este centro é da popula-
ção e ofereceremos várias ferramentas 
para que novos campeões surjam aqui 
em Saquarema”, completou a Prefeita 
Manoela Peres.

Homenagem ao Léo

Durante a cerimônia, diversos atletas 
puderam homenagear o Léo Neves. 
Membros da WSL também discursa-
ram e enalteceram o surfista que ele 
foi. Vitorioso, engajado, determinado… 
estes são alguns adjetivos que podem 
descrever Leonardo Neves.
Carioca de nascimento, Léo Neves 
amava Saquarema. Atuou profissio-
nalmente desde 1998, consagrando-se 
bicampeão do SuperSurf (campeonato 
nacional brasileiro) nos anos de 2002 
e 2003.

Em 2006 teve seu melhor ano na car-
reira internacional, conquistando o 14º 
lugar no World Men’s Qualifying Series 
(WQS), o que lhe garantiu uma vaga 
para a elite do surfe, o WCT, na tempo-
rada de 2007.

Bicampeão brasileiro e tricampeão ca-
rioca, Leo Neves ainda trabalhava com 
o esporte mas, sem apoio, ele não fo-
cou mais em competição, mas em pas-
sar sua experiência para a nova gera-
ção de surfistas de Saquarema.

Em 2019, Léo Neves nos deixou. Mas 
seu legado permanece vivo na história 
de Saquarema e de todo o mundo do 
surf.
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POLÍCIA MILITAR INICIA PROCESSO 
DE INTEGRAÇÃO DO SERVIÇO 190 

PARA O INTERIOR DO ESTADO

Até o final deste ano, as salas de ope-
ração de três batalhões do interior do 
Estado  - 8º BPM (Campos dos Goyta-
cazes ) 26º BPM (Petrópolis) e 32º BPM 
(Macaé) - estarão integradas ao Servi-
ço 190 da Subsecretaria de Comando 
e Controle  da Secretaria de Estado de 
Polícia Militar. A novidade representa 
o primeiro passo para concretizar o 
projeto de integração do Serviço 190 
e expandi-lo da Região Metropolitana 
para todo o território estadual.

Atualmente, os operadores do Servi-
ço 190 instalados na central do Cen-
tro Integrado de Comando e Contro-
le (CICC) atendem as demandas dos 
municípios com maior densidade de-
mográfica da Região Metropolitana – 
Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e 
Grande Niterói. 

No decorrer de 2022, além de Cam-

pos, Petrópolis e Macaé, os batalhões 
das demais cidades do interior passa-
rão também a trabalhar de forma inte-
grada com a coordenação central.

O processo de integração do Serviço 
190 para interior exige etapas distintas. 
A primeira, referente à área jurídica, já 
foi resolvida com a homologação das 
licenças para a utilização do software 
de atendimento e despacho. 

As etapas seguintes  – aquisição de 
equipamentos e treinamento de pes-
soal – serão cumpridas no decorrer do 
processo de implantação, como está 
acontecendo nas unidades sediadas 
em Campos, Petrópolis e Macaé.  

Para os cidadãos dos municípios sob 
a jurisdição das unidades operacionais 
contempladas com a integração, a mu-
dança não surtirá efeito de imediato. O 
solicitante continuará ligando para o 
número 190 e sendo atendido por ope-
radores da central do batalhão da área. 

Contudo, para a Polícia Militar a integra-
ção representará um ganho de grande 
relevância, o que, em última instância, 
será refletido na melhoria da qualida-
de do serviço prestado à sociedade 
no interior.   Isso porque a padroniza-
ção dos protocolos de atendimento e 
despacho de viaturas possibilitará um 
controle maior da coordenação central 
no CICC. 

Somando-se a isso, a geração de infor-
mações mais precisas e confiáveis será 
um instrumento importante para análi-
se quantitativa e qualitativa de dados 
gerados nas ocorrências, subsidiando 
a área de planejamento operacional da 
Corporação.
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PROJETO MOÇA BONITA 
SEMEANDO VIDAS

COLUNISTA

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

O Projeto Moça Bonita Semean-
do Vidas é uma associação civil, 
autônoma, sem fins lucrativos, 
que surgiu em 2017, da iniciativa 
de Luisa Maria de O. Silva. Ao 
ser diagnosticada com câncer 
de mama, Luisa Maria se depa-
rou com algo que de imediato 
não sabia lidar ou como fazer 
para seguir com a vida daquele 
momento em diante. De imedia-
to ela sentiu uma preocupação 
enorme e imaginou que assim 
como ela, muitos pacientes on-
cológicos, em fase inicial, não sa-
beriam como lidar e mais adian-
te seguir adequadamente em 
seus primeiros passos, após ser 
confirmada a doença.

O que fazer ao descobrir que 
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está com câncer?

O diagnóstico da patologia con-
firmado causa não apenas o 
dano físico, mas fundamental-
mente o dano psicológico. E é 
nesse exato momento que co-
meça o trabalho. Sabemos que 
não é tarefa fácil manter-se psi-
cologicamente estruturado. 
Luisa Maria esclarece que o pa-
ciente precisa de um alicerce 
seguro, resguardado por uma in-
tervenção positiva de um psicó-
logo, para começar em seu pro-
cesso, uma nova etapa de vida. 
Ela apontou também para a im-
portância do diagnóstico do 
câncer precoce, pois assim terá 
menos repercussão ao físico e 
psicológico do paciente. O diag-
nóstico e o tratamento precoce 
são a chave para manter a quali-
dade de vida do oncológico.

O Projeto Moça Bonita Semean-
do Vidas consiste em dar apoio 
às pessoas diagnosticadas ou 
com suspeitas de câncer. Dia-
riamente, em seu espaço, são 
atendidas cerca de quatro ou 
cinco pessoas. Lá é oferecido 
gratuitamente suporte psicólo-
go, jurídico, financeiro ou infor-
mações minuciosas e precisas 
sobre o câncer. O Projeto atende 
todo Brasil, tendo um maior flu-
xo no Estado do Rio de Janeiro 
e adjacências. Possuindo núcleos 

de apoio em alguns municípios 
da Região dos Lagos, tais como: 
Cabo Frio, Araruama e Saquare-
ma.
As Moças Bonitas transformam 
suas vidas de fora para dentro 
onde semeiam e partilham amor. 
Através do corpo técnico e ad-
ministrativo nossa associação 
também ampara diversas ONGs 
compartilhando a experiência de 
permutas de perucas. 
Durante o ano diversos eventos 
são realizados com o objetivo de 
alegrar as Moças Bonitas, bem 
como o projeto, expandir e obter 
um alcance maior, para que no-
vos corações sejam envolvidos e 
se tornem um membro desta fa-
mília.  O Projeto realiza passeios 
de barco, bugre, entre outros 
por toda a Região dos Lagos/
RJ e também roda de conversa, 
acesso a diversos cursos, cultos, 
exposição de fotos, participação 
em Antologias, entre outros. Ela 
ainda acrescenta que está para 
ser lançada, no próximo mês, a 
segunda edição do livro “Cele-
brando a vida em meio ao cân-
cer” em uma harmoniosa festa 
de gratidão.
No ano de 2019 participei do 
evento literário doando parte 
do meu cabelo com o desejo de 
que pudesse contagiar pessoas 
para que entendessem a impor-
tância de se doarem de alguma 
forma em prol do outro. Então 
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sigo com minha mais bela cam-
panha: “Eu já fiz a minha parte, e 
você? Doe, para que seu cabelo 
vire gratidão, em forma de um 
sorriso! ”
Luisa Maria ainda sinalizou, sem 
entrar em detalhes, que uma das 
maiores dificuldades é o trata-
mento pelo SUS, mas que tem 
grandes parceiros fixos e tempo-
rários que a apoiam nesta gran-
de caminhada, sendo um deles a 
ALACAF – Academia de Artes e 
Letras de Cabo Frio, através da 
Presidente Jaqueline Brum.
A maior alegria vivida neste pro-
jeto foi vivenciar, de perto o de-
safio de uma Moça Bonita. Ela, a 
Moça que venceu as adversida-
des, na eterna luta em busca do 
viver. E através da fé descobriu 

que, indubitavelmente, há sem-
pre esperança.
Quem quiser dar o seu apoio, 
ajudando e abençoando este 
lindo Projeto de vida é só entrar 
em contato através do celular 
(22) 99911-1424.
 Concluo a matéria deste 
mês compartilhando a mensa-
gem de nossa admirável e muito 
amada Luisa Maria: 

“Aproveite a vida!
Viva um dia de cada vez!
Fuja do estresse e das frituras.
Tenha uma vida saudável!
Caminhe e aproveite para se co-
nectar com Deus.
Seja feliz e faça seus exames 
com regularidade.
Bora viver!”

COLUNISTA
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SOBRE O FILME “A VOZ SUPREMA 
DO BLUES”

De cara quis assistir esse filme por 
três razões: 1) Tem a Viola Davis no 
papel principal. 2) Tem o ator Cha-
dwick Boseman (que interpretou o 
Pantera Negra). 3) É baseado na vida 
real. Já imaginava que por ser um fil-
me baseado na vida real, anos 1920, 
seria pesado. Mas não sabia que se-
ria um filme tão profundo. E por que 
não doloroso? Infelizmente assim era 
a vida dos afroamericanos, ainda é, 
mas já foi muito pior. A história fala 
de Ma Rainey, uma cantora de suces-
so de blues, até considerada a mãe do 
blues, uma mulher ousada, que exigia 
respeito e sabia o seu valor. Chadwick 
Boseman é um músico da banda que 
quer crescer ao mesmo tempo que 
luta para superar um histórico de so-
frimento e violência. Porém, também 
conta um pouco da vida de cada um 
da banda de Ma. Enfim, o que tiro des-
se filme é que a luta negra é histórica. 
Cabe a cada um de nós, descenden-
tes de africanos, lutarmos uns pelos 
outros, nos apoiarmos, para que tenha 
cada vez mais negros em cargos altos, 
mais igualdade em todos os setores.  
Obs. 1: Falando nisso postei no meu 
Instagram @escritoranathaliadoama-
ral sobre a presença negra na literatura 
e indiquei autores negros que eu amo 
para você ler. Sim, pense nisso. Quan-
tos autores negros você já leu na vida? 
E quantos brancos? Olha a diferença. 
E por que será?
 
Obs. 2: Assista também o documentá-
rio sobre os bastidores do filme e  que 
conta um pouco sobre Bessie Smith.
 
Curiosidades:
 
Ma existiu, e era a cantora Bessie Smith. 
O filme foi produzido por Denzel 
Washington.

Comenta aqui no site Notí-
cias de São Pedro da Aldeia. 
Filme disponível na Netflix.

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

COLUNISTA

POR NATHÁLIA DO AMARAL
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Uma das principais vias do bairro 
Fluminense, a Rua Comandante 
Ituriel recebe, a partir desta sex-
ta-feira (26), a operação tapa-bu-
racos da Secretaria de Serviços 
Públicos. O objetivo é diminuir 
os impactos causados pelo tráfe-
go de veículos e pelo volume de 
águas pluviais sobre as ruas. As 
ações vão continuar na próxima 
semana. 
Auxiliada por caminhão e máqui-
na compactadora, a intervenção 
utilizou, no primeiro dia, seis to-
neladas de massa asfáltica. A ati-
vidade faz parte do planejamento 
de recuperação das ruas e estra-
das aldeenses, que também pre-
vê reparos nas tubulações sub-
terrâneas de escoamento. 
Proprietário de um estabeleci-
mento no local há 28 anos, José 
Jorge ressaltou a importância 
da ação. “Essa operação preci-
sa mesmo acontecer sempre. A 

CIDADE

rua ruim causa até acidente. Uma 
pessoa para o carro por causa do 
buraco, vem outro e bate atrás. 
Com certeza a operação veio em 
boa hora”, disse. 
Adriano Simensato trabalha em 
uma marcenaria e também resi-
de na rua Comandante Ituriel. Ele 
afirma que a conclusão do servi-
ço facilitará a rotina. “Essa ação 
é mais do que necessária. Trans-
portamos os móveis de carro e 
vai facilitar o nosso dia-a-dia”, 
contou. 
O serviço é feito de forma perió-
dica atendendo às necessidades 
das vias e de acordo com o cro-
nograma estipulado pela pasta. A 
Estrada do Boqueirão, que corta 
os bairros Porto da Aldeia, Poço 
Fundo, Boqueirão, Praia do Su-
doeste e Baleia, foi atendida com 
a operação durante esta semana. 
É importante destacar que as 
ações de recapeamento só po-
dem ser realizadas com o clima 
estável, pois é necessário que o 
solo esteja seco para receber a 
emulsão asfáltica. 
A população pode enviar deman-
das para o Whatsapp da Salina, 
a atendente virtual da Prefeitura 

Prefeitura 
inicia operação tapa-buracos 
na Rua Comandante 
Ituriel
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de São Pedro da Aldeia. Ela é a 
responsável por encaminhar as 
solicitações dos cidadãos às res-
pectivas secretarias. O atendi-

mento está disponível por meio 
do número (22) 98878-9913 de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 17h.
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Porque vale mais um dia nos teus 
átrios do que em outra parte mil. 
Preferiria estar à porta da casa 
do meu Deus, a habitar nas ten-
das da perversidade. Salmos 84:10 
 
A vida é feita de escolhas, encontrar 
prazer na presença de Deus é preci-
so, pois nEle há a verdadeira paz e fe-
licidade, mais não é a nossa realidade, 
sempre falhamos em buscar a Deus na 
intensidade que deveríamos. Porém 
cada minuto que você tira para comu-
nhão com Deus é mais valioso do que 
dias dedicados ao cotidiano. Por isso 
o Salmista relata que vale mais um dia 
nos teus átrios do que em outra parte 
mil. Investir nosso tempo na presença 
de Deus é investir na verdadeira quali-
dade de vida!

A  VIDA É FEITA DE ESCOLHA!

Por Edu Moreira

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

SÃO AS ESCOLHAS QUE IRÃO DETERMINAR UM 
FINAL FELIZ OU NÃO PARA O CASAL.
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FERRAMENTAS
FAÇA JÁ O SEU PEDIDO!!! 

 
CHEGOU REPOSIÇÃO dobradiças com AMORTECEDOR   

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

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

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

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

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

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

dade brasileira, ele recebia diariamente 
muitos clientes colecionadores. Após 

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

grande caçada é iniciada.

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

Ano: 2021
Estante: Suspense

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

Idioma: Português
194 páginas.

O LIVRO DOS SONHOS - 
O COLECIONADOR DE ALMAS

Adquira seu exemplar 

(22) 99983-6366
Acesse - livrariadaaldeia.meloja.com.br
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Acesse o site do Notícias de São Pedro da Aldeia e 
confira todas as edições.

www.noticiasdesaopedrodaaldeia.com.br

GOSTOU DA ALDEIA MAGAZINE?
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BAIXE O APLICATIVO!

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

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

diosapp5.bellademaiswebrdioordioemevoluo  

CIDADE
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CULTURA

ESCRITOR 

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

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

 Disponível em E-book na 
amazon.
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C O L U N I S TA
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Juventude Aldeense
 com Wagner Muniz

INVISIBILIDADE E REGISTRO 
CIVIL: GARANTIA DE 

ACESSO À CIDADANIA NO 
BRASIL
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De acordo com a Constituição Ci-
dadã de 1988, todo cidadão brasi-
leiro tem assegurado os seus direi-
tos civis, políticos e sociais, sendo 
postos a salvo de toda e qualquer 
forma de negligência ou omissão 
estatal. Ainda que o Brasil tenha 
evoluído em determinados aspec-
tos societários, os direitos da per-
sonalidade, positivados no Código 
Civil de 2002, merecem a devida 
atenção, uma vez que, tal inobser-
vância resulta em óbice para a pres-
tação assistencialista do Estado e 
acesso às Garantias Fundamentais. 
 
Sob essa ótica, percebe-se que, o 
acesso à informação é basilar na 
construção cidadã do indivíduo e, por 
mais que o Brasil seja um dos países 
signatários da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, podemos 
constatar que as desigualdades se 
reforçam, levando em consideração 
que, há crianças e indivíduos adultos 
que não possuem sequer certidão 

COLUNISTA

de nascimento. Legalmente, esta 
pessoa não será considerada um su-
jeito de direitos para fins de prote-
ção estatal e prestação jurisdicional. 
 
Outrossim, cumpre salientar que, 
por mais que o Código Civil bra-
sileiro ponha a salvo os direitos da 
personalidade a partir do nascimen-
to com vida, a Teoria Conceptualis-
ta diverge com a Teoria Naturalista 
e assegura os direitos da personali-
dade desde a sua concepção. Com 
base no entendimento majoritário 
da Suprema Corte do País, dever-
-se-á portanto, aplicar as duas teo-
rias. Para o professor universitário e 
especialista em Direito Civil, Flávio 
Tartuce, elenca que, o atendimento 
à mulher ainda no estado gravídico 
sustenta a Teoria Conceptualista e 
após o nascimento (Naturalista), o 
nascituro continuará sendo assistido 
pelas políticas estatais, bem como 
a terá a sua certidão de nascimento 
(se nascido com vida) e demais re-

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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gistros civis de documentação, mas 
em caso de nascimento sem vida; 
este terá a certidão de natimorto, 
com base o art. 53 da Lei nº 6.015/73. 
 
Urge, portanto, para que possamos 
atingir a função social da norma ju-
rídica vigente no qual protege e as-
segura o registro civil, que sejam 
criados mecanismos de observação 
social e acompanhamento, no qual 

possam assistir a gestante até o fim 
de seu puerpério, o registro de toda 
documentação civil de seu bebê. Vi-
sando deste modo, amenizar os grá-
ficos de invisibilidade no registro ci-
vil. Logo, tal inobservância resulta na 
inviabilidade de acesso à via pública 
do País e assistencialista positivada 
na Constituição Federal de 1988, a tí-
tulo de exemplo, o acesso às Garan-
tias Fundamentais elencadas no rol 
do art. 5º da Carta Magna.
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REGIÃO

 Operação Descarga 
Limpa é realizada em 

Búzios

Nesta quinta-feira (25) foi defla-
grada uma Operação Descarga 
Limpa em frente à subprefeitura 
da Rasa pelas secretarias de Se-
gurança e Ordem Pública e Am-
biente, Pesca e Urbanismo. A 
operação resultou em seis (06) 
infrações de trânsito e uma (01) 

relativa ao uso indevido do es-
capamento. Mais de 40 motoci-
clistas foram abordados na ação. 
Participaram da ação a Coorde-
nadoria de Trânsito e Transporte 
(CTT), Fiscalização Ambiental, 
Proeis e Romu. 
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 Em visita a Cabo Frio, 
deputado Marcelo Freixo 
conhece a Moeda Social 

Itajuru 

O deputado federal Marcelo 
Freixo (PSB-RJ) esteve nesta 
sexta-feira (26) em Cabo Frio. Ele 
fez uma visita ao bairro Manoel 
Corrêa para conhecer de perto a 
Moeda Social Itajuru, e os impac-
tos do programa social na econo-
mia local. 

No primeiro compromisso em 
Cabo Frio, Freixo participou de 
uma reunião com o prefeito José 

Bonifácio e o diretor financeiro 
da Alerj, Janio Mendes, no gabi-
nete da Prefeitura. Depois, seguiu 
com Janio para o Manoel Corrêa.  

Durante a visita, o deputado con-
versou com moradores e comer-
ciantes do bairro, e apresentou 
planos para utilizar a iniciativa 
da Moeda Social como referência 
para a implantação de um pro-
grama semelhante em comuni-
dades do Rio de Janeiro, como a 
Maré e a Rocinha, por exemplo. 

“O Governo do Estado deve ser 
indutor de programas de sucesso 
como esse. Temos 92 municípios 
no estado do Rio de Janeiro. In-
tegrar e fomentar programas de 
transferência de renda é promov-
er o desenvolvimento. É preciso 
gerar distribuição de riqueza”, 
disse Freixo. 

Marcelo Freixo também visitou a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do bairro, onde foi recebido pelo 
secretário de Saúde, Felipe Fer-
nandes. Posteriormente o depu-
tado seguiu para o restante da 
agenda, em outras cidades da 
região.
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É com muito orgulho que apre-
sentamos a nossa nova marca. 
O rosto de uma nova RIO, uma 
empresa que não muda a sua 
essência, mas que sabe que a 
sua essência é se transformar. 
 
Anunciamos a nova marca nesse 
1 de março, dia em que a cidade 
do Rio de Janeiro comemora os 
seus 456 anos. E isso não é uma 
coincidência, o Rio nos empres-
ta muito mais do que o nome, 
mas também a beleza de se re-
inventar, de permanecer forte e 
positivo em momentos difíceis. 
 
O Rio, não só a cidade, como 
todo o estado, é uma terra de 

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

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

De seg a sex: 11h às 18h, 
sáb: 9h às 13h
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RECOMENDAÇÃO DO FILME 
“ROCKETMAN” E POEMA 
“REMINISCÊNCIAS”
  
 
Caros leitores, em 2019, foi lan-
çado o filme “Rocketman”, que 
revela ao público os fatos mais 
contundentes e marcantes da 
vida do cantor britânico Elton 
John. Trata-se de uma produção 
que contou com o acompanha-
mento do próprio cantor e que 
narra fatos de sua vida que com-
puseram a base de toda a análise 
psicológica que permitiu a ele se 
reencontrar e, em consequência, 
sintonizar sua trajetória a um uni-
verso mais promissor, que trou-
xe mais completude à sua vida.   
O filme alterna períodos do passa-
do e do presente, como uma via-
gem no tempo por meio da músi-
ca. Além do mero conhecimento 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”
COLUNISTA

sobre a vida do cantor, o filme 
nos propõe muitas reflexões. Po-
demos nos ver dentro das abor-
dagens psicológicas que são co-
locadas, claro que em contextos 
muito diferentes, em situações 
completamente díspares, mas a 
base psicológica muitas vezes é 
a mesma: nossa necessidade de 
cultivar o autoamor, o autoperdão 
e, consequentemente, o perdão 
do outro; nossa mania crônica de 
buscar fora de nós o que mora 
dentro de nossa alma e de insistir 
em semear em terras áridas ou em 
cultivar flores que não existem; 
nossa ilusão em achar que todo 
sucesso e prosperidade materiais 
resolverão nossos problemas 
existenciais, quando, muitas ve-
zes, poderão até potencializá-los. 
Recomendo a todos que assis-
tam, vale a pena! Mas não assis-
tam somente para conhecer a 
vida do cantor. O filme nos pos-
sibilita uma maior compreensão 
do porquê de tantas situações 
vividas pelo artista, mas vale a 
pena assitir com atenção tam-
bém ao aspecto psicológico. Eu 
gosto muito de filmes por meio 
dos quais eu, além de me di-
vertir e conhecer algo sobre o 
tema, trago para minha vida, de 
forma reflexiva, alguns aspec-
tos abordados para meu desen-
volvimento enquanto pessoa. 
Outro aspecto interessante que 
observei foi a coragem do can-
tor ao permitir a exposição pú-
blica de sua história, em per-
feita demonstração de vitória 
pessoal frente ao ego vaidoso, 
ainda tão cultivado por muitos 
de nós, e que é, justamente, o 
que impede o encontro conos-
co mesmos e que impede tam-
bém que sejamos nós mesmos, 
sem medos e sem inseguranças. 
E, como não poderia faltar a poe-
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“Cantinho das Ideias”

sia, compartilho com vocês um 
poema recém saído do forno. 
Acabei de escrevê-lo, para ilus-
trar o tema de hoje:

 
 Reminiscências
 
 

A paisagem fria, 
O dia branco, 

A bruma entremeada por frágeis 
raios de sol. 

Paro e observo: 
Talvez hoje eu seja um resto de 

mim, 
Ou não. 

Talvez as reticências falem por 
mim, 

Reminiscências do que fui 
Ou do que sou, 

Não sei ao certo. 
Já ousei ir além, 

Mergulhei, 
Me doei. 

Já fantasiei, 
E acreditei. 

Já cultivei o não existente, 

Busquei pérolas na lama, 
Agarrei-me a ilusões pra não 

naufragar. 
Já falei com o mar,  

Suas águas, mais salgadas dei-
xei. 

Já desejei e sonhei, 
Cantei a lua e estrelas, 

Sensualizei. 
Feminino manifesto,  

Magia de cores, 
Cantos e flores. 

Naveguei mares distantes 
Voei feito gaivota livre. 

Porém um dia, 
O despertar se fez, 

O encanto se desfez. 
Volto a olhar a bruma 

Ela sumiu 
E o sol saiu! 

E eu aqui 
Serei um instante apenas? 

Ou serei eu 
Reminiscências?
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A Campanha Natal Premiado 2021, que acontece pelo quarto con-
secutivo realizada pela Aciaspa e CDL, irá premiar consumidores e 
empresários de São Pedro da Aldeia. Tendo como principal intuito 

alavancar as vendas e contribuir para o fortalecimento do comércio 
local, contando também, com o cunho social, onde irá gratificar os 
menos favorecidos através do “Natal Solidário” que já é tradição 

em as ações representantes do comércio aldeense.
Dia (01/12), às 15h, será realizado a abertura da Campanha Natal 

Premiado, junto com Papai Noel andando pelos bairros da cidade, 
passando em frente a sua loja! 
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Há alguns dias, presenciei 
uma palestra dada em 
conjunto entre um pastor 

evangélico e uma mãe de santo. 
Por incrível que pareça, não havia 
conflitos de opiniões entre os 
dois, ao contrário, concordavam 
mutuamente e eram grandes 
amigos. Mas a pauta era justamente 
a guerra entre evangélicos e 
religiosos de matriz africana. Os 
espíritas acusam os evangélicos 
de demonizar seus orixás e 
considerarem de má índole 
todo seguidor dessas religiões. 
Chegando ao ponto de mudarem 
de calçada ou levantarem do 
banco do ônibus ou se deparar 
com uma pessoa caracterizada. 
E nas comunidades, tem seus 
barracões e terreiros depredados 

Ilton Santos

O OPRESSOR OPRIMIDO E O 
OPRIMIDO OPRESSOR

COLUNISTA

e as imagens dos orixás quebradas, 
como que se exorcizando o 
mal, do lugar. E politicamente, a 
bancada evangélica prejudica o 
envio de recursos que beneficiam 
qualquer projeto ligado a 
religiões de matriz africana. 
   Os evangélicos, por sinal, 
reclamam que o espiritismo 
em geral está invadindo seus 
lares através de todas as 
mídias, principalmente filmes e 
novelas, impondo suas doutrinas 
contrárias às Sagradas Escrituras e 
incentivando o homossexualismo, 
também condenado pela Bíblia. 
   A bancada evangélica começou 
de fato em 1986, após o regime 
militar. Hoje,tem mais de 90 
parlamentares e tem a simpatia do 
governo federal. A primeira versão 
da novela " A viagem" de Ivani 
Ribeiro, adepta do Kardecismo, 
estreou em 1975 e foi um grande 
sucesso, sendo readaptada anos 
depois. Sabemos que o sonho de 
muitos oprimidos é o de se tornar 
opressores, e pelo visto, essa 
guerra vai longe até o final dos 
tempos, se é que já não estamos 
neles.
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CIDADE

ESTADO

O Governo do Estado do Rio de Janeiro 
vai quitar, antecipadamente, nesta sex-
ta-feira (03/12), os salários de novembro 
para 464.465 servidores ativos, inativos 
e pensionistas. O valor líquido da folha 
de novembro é de R$ 1,84 bilhão. Os de-
pósitos serão efetuados ao longo do dia, 
mesmo após o término do expedien-
te bancário. Esta é a 13ª vez, desde que 
o governador Cláudio Castro assumiu o 
comando do estado, que o pagamento é 
feito de forma antecipada, antes do déci-
mo dia útil, conforme prevê o calendário 
oficial.
Além disso, o governador também anun-
ciou que a segunda parcela do 13º salário 
será depositada em 17 de dezembro. Os 
depósitos, no valor total de R$ 781 mi-
lhões, serão feitos ao longo do dia e se-
guirão após o expediente bancário para 
462.108 funcionários públicos ativos, ina-
tivos e pensionistas. A segunda parcela do 
13º será menor do que a primeira, que foi 
paga antecipadamente em 30 de junho, 
porque serão feitos os descontos previs-
tos em lei, como o Imposto de Renda e a 
contribuição previdenciária. Desde 2015 o 
estado não antecipava o abono para todo 
o funcionalismo.

Salário de dezembro estará na conta no 
dia 30/12

O governador Cláudio Castro adiantou 
ainda, durante coletiva de imprensa, que 
o pagamento do salário de dezembro dos 
servidores ativos, inativos, aposentados e 
pensionistas estará na conta no dia 30 de 
dezembro.

- O pagamento de dezembro, que se-
ria feito até o décimo dia de janeiro, será 
pago dia 30 de dezembro. Ou seja, o es-
tado quita todas as folhas dentro do ano. 
É um marco histórico para o estado. São 
14 folhas dentro deste ano, mostrando que 
realmente a gente tem conseguido dar um 
novo passo rumo a uma economia mais 
forte, mais saudável. Certamente é um 
grande anúncio. Você servidor, você servi-
dora, já pode contar que dia 30 de dezem-
bro será pago o salário de dezembro den-
tro do mês de dezembro -  afirmou Castro.
Ao todo, somando os depósitos dos salá-
rios de novembro, segunda parcela do dé-
cimo-terceiro e o salário de janeiro, serão 
injetados na economia fluminense cerca 
de R$ 4,46 bilhões neste fim de ano, perío-
do de grande movimentação nos setores 
de comércio e serviços em todo o estado.

O governador falou também sobre a re-
composição salarial, que começa a ser 
paga no primeiro bimestre de 2022, e as 
regras que serão estabelecidas para o pa-
gamento.

- No dia 15 de outubro foi sancionada a lei 
de recomposição salarial e o reajuste para 
os servidores, que começará a ser pago no 
primeiro bimestre. Ainda implementamos 
esse ano o Plano de Cargos e Salários da 
Saúde, o famoso PCCS. Uma luta de mais 
de 30 anos dos servidores. E, pela primeira 
vez, em sete anos, vamos fazer a recom-
posição do ano pelo IPCA, como manda 
o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). 
O primeiro salário do ano de 2022 já virá 
reajustado, no começo de fevereiro – des-
tacou o governador.

CLÁUDIO CASTRO ANTECIPA PAGAMENTO DO 
SALÁRIO DE NOVEMBRO PARA OS SERVIDORES 

NESTA SEXTA-FEIRA (03/12) E ANUNCIA SEGUNDA 
PARCELA DO 13º PARA 17 DE DEZEMBRO
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Top Beauty Esmaltes- Um Rosa 
Choque lindo

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

que te amam.”

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

Show Beleza! 
@mariapomposa

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

só aqui na Show Beleza!

Tracta lançamento!! - Hidratante 
para mãos & Hidratante Corporal

.Repost @tractafarmaervas
Atendimento on-line e funciona-

mento da loja:
-SEG à SEX 09h às 19h

-SÁB 09h às 18h

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

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

São Pedro & Cabo Frio

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

Indicado para cabelos resseca-
dos ou coloridos linha com 

proteção da sua cor!
produtos disponíveis nas lojas 

de São Pedro & Cabo Frio .

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

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

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

constrói instantaneamente a fibra 
capilar.

Wella Invigo Nutri-Enrich
É ideal para cabelos secos, 

ressecados ou quimicamente 
tratados. Possui goji berry na 

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

Com fórmulas ricas em óleos 
de camélia, macadâmia e 

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

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

dratados já 

Não poderia faltar para nossas 
cacheadas né 😍

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

de oliva e óleo de coco

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

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

capilar 

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

conte sua experiência produ-
tos disponíveis nas lojas de 

São Pedro & Cabo Frio .

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

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

Whatsapp:(22)9 9281-1048 São Pedro da Aldeia
(22)9 9219-6369 Cabo Frio
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Já planejou algo e depois de uma 
conversa desistiu?

Falou que ia fazer um curso e 
foi rapidamente convencido que 
não valia a pena ao contar para 
alguém próximo?

Não existe uma comprovação 
cientificamente reconhecida, 
mas é abrangente. Com certeza 
em algum momento da vida 
você já ouviu a frase: “Você é a 
média das cinco pessoas com 
quem mais passa tempo.” Ela foi 
citada pelo empreendedor, autor 
e palestrante Jim Rohn. 

O meio em que vivemos influencia 
inevitavelmente nossas ações, 
pensamentos e sentimentos. Por 
causa do contágio social, somos 
relativamente semelhantes as 
pessoas mais próximas em termos 
de valores, ideias e educação. 
Somos influenciados pelo 
nosso círculo de contatos que 
afetam nossa maneira de pensar, 
influenciam nossas decisões e 
interferem na nossa autoestima. 
Dependendo de quem seja, pode 
ser benéfico ou prejudicial.

Lembro quando comecei a 
trabalhar em uma empresa e 
no primeiro dia eu estava super 
animada quando falaram que a 
empresa não prestava, o gerente 

“Você é a média das cinco pessoas 
com quem mais passa tempo”

CIDADE

era ruim e colocavam defeito em 
todo o quadro de funcionários. 
Eu precisava trabalhar, então 
decidi me afastar e falar somente 
o necessário. Quando comecei 
a desenvolver e mudei de setor 
descobri qual era o adjetivo 
ofertado a mim pelos colegas 
tóxicos e isso se repetia a cada 
colaborador novo que chegava 
na empresa.

Observe seu círculo de 
parentes, amigos e colegas de 
trabalho. Preste atenção na 
determinação de cada um em 
relação a objetivos traçados, 
planejamentos concluídos e 
motivação ofertada nos diálogos 
ocorridos.

As pessoas que te cercam 
começam e terminam cursos? 
São profissionais qualificados 
ou medianos? Seus resultados 
pessoais são satisfatórios?

É fato de que não da para afastar 
totalmente de todos, mas 
podemos escolher com quem 
nos relacionamos de forma mais 
intensa.

Se você investe tempo com 
pessoas de qualidade, o seu 
intelecto será estimulado, 
você desenvolverá hábitos 
mais saudáveis, vai adquirir 
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE

qualidades positivas, será mais 
confiante em si mesmo e muito 
mais determinado.

Reflita quem são as cinco pessoas 
com as quais passa a maior parte 
do tempo. Elas se adéquam ao 
que você quer para o futuro?
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Nesse artigo eu vou falar de um lugar que repira cultura. O Museu Casa 
de Casimiro de Abreu, em Barra de São João, distrito de Casimiro de 
Abreu, é um local sensacionai que visitei com minha esposa. Ficamos 
adimirado com o acervo do museu e as duas exposições lindíssimas. 
Isso sem falar na beleza da Praça das Primaveras e das margens do 
Rio São João. O lugar é simples e ao mesmo tempo encantador.

História
A casa, onde o poeta da saudade passou sua infância, hoje é um 
museu dedicado à sua memória. O acervo conta com peças de mobília 
originais e edições raras do livro As Primaveras. A Casa Casimiro de 
Abreu, que pertence à Secretaria de Estado de Cultura, é referência 
na região e ponto turístico de Barra de São João, distrito do município 
de Casimiro de Abreu. Antes de ser um museu, a casa já foi sede do 
governo municipal.

O imóvel, localizado na Praça das Primaveras, em Barra de São 
João, era a residência da família e local de trabalho do pai do poeta, 
comerciante de madeiras. A casa de um pavimento, construção do 
período colonial, tem um salão e quatro salas laterais. No quintal, às 
margens do Rio São João, há duas estátuas de Casimiro, assinadas 
por Christina Motta. Uma do jovem poeta, sentado à beira do rio, com 
o olhar ao horizonte. A outra dele, aos oito anos de idade, sintetizando 
a imagem de seu mais famoso poema, Meus Oito Anos: “Oh! Que 
saudades que eu tenho/ da aurora da minha vida/ da minha infância 
querida/ que os anos não trazem mais...” O museu é dividido em duas 
salas de exposições. Uma abriga mostras temporárias de artistas da 
região. E a outra mantém uma exposição permanente sobre o poeta, 
com curadoria da Stella Kaz.

Visitação
Endereço: Praça As Primaveras, s/nº, Centro, Barra de São João. 
Telefone: (022) 2774-5293

Email: museucasimirodeabreu@hotmail.com

Site: http://www.museucasimirodeabreu.com.br/

MUSEU CASA DE CASIMIRO 
DE ABREU 
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Roupas e artigos 
esportivos é na 

loja SPA Fitware 
em São Pedro da 

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

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

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

REGIÃO
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SEJA + DEPIL
AGENDE SEU HORÁRIO NO WHATSAPP 

(22) 98155-0368
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SILVILENE GOMES

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

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

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

ARTES, MÃE DE ELOISE GOMES 
E DEIXA CLARO QUE SUA 

PREFERÊNCIA É ESCREVER COM 
LÁPIS OU CANETA E LER LIVROS 

EM PAPEL.

“...hoje o tempo voa amor... escorre 
pelas mãos...  mesmo sem se 
sentir...”

Vivemos num tempo em que “escorre 
pelas mãos”, seja na canção de Lulu 
Santos ou pelas abordagens do 
sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, 
a liquidez do nosso tempo. 

Nota-se uma modernidade, outrora 
descrita, como sendo imediata, “leve”, 
“líquida”, “fluida” e infinitamente mais 
empreendedora que a modernidade 
“sólida” que a substitui. A travessia 
de uma à outra propiciou imensas 
transformações em todas as 
particularidades da vida humana. Em 
suma, trata-se de uma espécie de 
continuação da antiga Modernidade, 
mas com uma significativa variante 
nas relações sociais entre indivíduos.  

Há um tempo líquido em que 
nada persiste. Não existe nada tão 
primordial que permaneça e se torne 
genuinamente necessário. Tudo 
é efêmero. E não há uma análise 
paulatina, espaçada, compassada, 
cadenciada daquilo que vivenciamos.

Bauman afirma que modernidade 
líquida, “um mundo repleto de sinais 
confusos, propenso a mudar com 
rapidez e de forma imprevisível” em 
que vivemos, traz uma misteriosa 
fragilidade dos laços humanos, um 
amor líquido. E investiga de que forma 
nossas relações tornam-se cada vez 
mais “flexíveis”, gerando níveis de 
insegurança maiores. A prioridade a 
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ANGÚSTIA OCULTA
SERÁ QUE O AMOR 

FALADO TOMOU LUGAR 
DO AMOR VIVIDO?
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relacionamentos em redes faz com 
que não saibamos mais manter laços 
a longo prazo.

E o que faremos com tanta fluidez?

Devemos fazer uma imersão e análise 
dos impactos que o sistema hodierno, 
social e econômico, com base no que 
é irrelevante e fugaz, gera na vida, no 
amor, nas estreitezas profissionais, na 
segurança, no consumo, no próprio 
sentido da longevidade. Ele afirma 
que a precificação da vida social 
fomenta uma condição humana na 
qual imperam o desprendimento, o 
multifacetado em meio à ambiguidade 
e a dianteira contumaz do indelével 
recomeço, o fazer de novo - essenciais 
de Bauman.

O elã reside no frenesi e se perde nos 
dispêndios imediatistas. A coletividade 
se manifesta pela inquietação, governa 
uma incapacidade de experienciar 
extraordinariamente o que nos chega, 
o que tem relevância é poder descrever 
aos demais o que se está realizando.

É preciso fotografar? Filmar? 
Comentar? Curtir? Mostrar? 

Comprar e comparar?

Em tempos de plataformas digitais 
não há descontentamentos. Se há 
desgosto num discurso ou numa 

opinião: apago, desligo, restrinjo 
e cancelo. E assim caracteriza a 
perda da profundidade e o ganho da 
superficialidade nas relações. Perde-
se o diálogo que enseja a harmonia e 
também o desentoar. 

Nas conexões virtuais não existem 
discussões que terminem em abraços 
tórridos, fervorosos e efusivos. As 
discordâncias são ausentes, silenciosas, 
distantes, remotas. Os liames iniciam e 
findam sem contato algum. Avaliamos 
o outro por imagens, retratos, fotos e 
frases de efeito. Não há mais a troca 
experimentada. Não há o particular, 
tudo é declarado, exposto: o que se 
consome, o que se conquista; o que 
se veste, o que se alimenta, o que nos 
angustia e o que nos agrada.

E o amor? 

O amor é mais falado do que vivido.

Vivemos um tempo com prazo de 
validade menor. Vivemos um tempo 
de invisível angústia. Metafisica 
e filosoficamente a angústia é o 
sentimento de insignificâncias, do vazio. 
O corpo se atormenta, a alma asfixia e 
o coração para. Há um atordoamento 
transpondo os relacionamentos. 
Tudo se torna dúbio, indeterminado, 
impreciso. Tudo pode ser deletado: o 
amor e os amigos.
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VIVER,
PENSAR, 
POETIZAR.
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( LU PENSADORA).ESCRITO-
RA, POETISA E COLUNISTA.  
FORMAÇÃO ACADÊMICA EM 
ODONTOLOGIA. PÓS GRAD-

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

CABO FRIO (ALACAF) E DA 
ACADEMIA INTERNACIONAL 

MULHERES DAS LETRAS. 

AUTORA DOS LIVROS CAFÉ 
POESIA E FLORESCER PENS-

AMENTOS. POSSUI PAR-
TICIPAÇÃO EM DIVERSAS 
ANTOLOGIAS, INCLUINDO 

ANTOLOGIA POÉTICA LUSO-
BRASILEIRA 2020-2021.

 Luciana
 Mendonça

MELHOR MANEIRA 
DE SE RELACIONAR 
COM UMA PESSOA 

DEMISSEXUAL 

Nos dias de hoje, com o uso cada vez 
mais frequente de aplicativos e sites de 
relacionamento e com a normalização 
do relacionamento virtual; estamos en-
trando num novo conceito e modo de 
conhecer pessoas. Pela tela do compu-
tador ou smartphone, temos um vasto 
cardápio de pretendentes a um encon-
tro, de modo que hoje em dia só passa 
o sábado a noite em sua própria com-
panhia quem quer, já que opções para 
um possível encontro é o que não falta!
Tamanha facilidade poderia propiciar o 
surgimento de muitos novos pares ro-
mânticos, ocasionando em namoros ou 
até mesmo casamentos, como já acon-
teceu com a formação de diversos ca-
sais que dessa maneira se conheceram. 
Mas também, dessa facilidade vem uma 
dificuldade, que é encontrar alguém 
que tenha a intenção de iniciar um re-
lacionamento além de um sexo casual. 
E aí é que começa o problema das pes-
soas que são demissexuais.
Ser demissexual significa que a pessoa 
não sente atração sexual apenas pela 
aparência. Diferentemente dos alos-
sexuais, onde encontram-se a maioria 
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das pessoas, a pessoa demissexual 
necessita de algum tipo de vínculo ou 
conexão com a outra pessoa para se 
sentir atraído por ela. O sexo e o as-
pecto físico do pretendente ou da pre-
tendente, neste caso, fica em segundo 
plano. O que importa para quem é de-
missexual é o jeito da pessoa. Precisam 
passar pela admiração com o outro e 
possuir com ele uma conexão emocio-
nal. Porém com um conceito de sexo 
imediatista que estamos vivendo hoje, 
ninguém tem mais paciência para co-
nhecer o outro a fundo, ao passo que 
o mais usual é tentar uma conexão na 
cama mesmo e dando tudo certo, um 
segundo encontro será marcado. Mas 
para quem é demissexual não é assim, 
pois não vai se sentir atraído(a) sufi-
cientemente com o outro ao ponto de 
ir parar em sua cama se não tiver es-
tabelecido um vínculo antes, e daí que 
surge um grande impasse.
É importante dizer que ser demisse-
xual não é uma escolha, mas sim uma 
orientação sexual e que pode ser visto 
tanto em homens quanto em mulheres, 
e em outros gêneros também, apesar 
de aparentemente não na mesma pro-
porção entre homens e mulheres.
Para se relacionar bem com um demis-
sexual, primeiramente esqueça adjeti-
vos como: “gostosa, princesa, tesão…”, 
esse tipo de referência à pessoa só irá 
afastá-la.
Exibir seu corpo ou pedir para que o 
outro se exiba para você também não 
vai funcionar muito bem num primeiro 
momento, pois a pessoa demissexual 
está à procura de 
conexão entre vocês. Então encontrar 
algo em comum de que gostem já é o 
primeiro passo para criar essa conexão.
Demissexuais fogem da superficiali-
dade, então demonstrar interesse nos 
assuntos e na vida do outro também 
ajuda a estabelecer essa conexão.
Compreender e respeitar seus senti-

mentos também é muito importante. 
A pessoa demissexual pode nem estar 
pensando em ter um relacionamento 
duradouro, pois não são necessaria-
mente adeptos ou adeptas ao roman-
tismo, mas precisam saber que estarão 
intimamente ligados de alguma forma.
Lembrando que a química, neste caso, 
se dá pela personalidade ou como nor-
malmente é falado: se apaixonam pelo 
jeito da pessoa, como ela vive e como 
ela pensa.
A paixão também é um ingrediente 
que não costuma faltar nos relacio-
namentos de um(a) demissexual. Se 
ele(a) está com você, provavelmente 
está no mínimo se apaixonando.

Frases que um(a) demissexual te diria:

“Atrações físicas são comuns, cone-
xões mentais são raras”

” Não é só trocar olhares, é trocar des-
cobertas”

“Quando as emoções provocam o de-
sejo”

” A primeira atração física começa pelo 
cérebro”

Concluindo, para querer se relacionar 
bem com alguém demissexual, é bom 
estar disposto(a) a entrar em seu uni-
verso; E abrir o seu universo também.
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MONIQUE BITTENCOURT

SOU MONIQUE OU MELHOR NIQUE, 

TENHO 40 ANOS, SOU MÃE AO 

CUBO DE IGOR, CECÍLIA E LETÍ-

CIA, CASADA, CARIOCA DE DUQUE 

DE CAXIAS, MORANDO NA CIDADE 

DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NA 

REGIÃO DOS LAGOS, CAPRICOR-

NIANA. ADORA CONVERSAR, MAS 

PORÉM É BEM SELETIVA COM RELA-

ÇÃO A AMIGOS. ADORO DAR RISA-

DAS, FALAR BESTEIRAS, VICIADA 

EM SERIADOS. QUER SABER MAIS, 

ME SEGUE NAS REDES SOCIAIS (@

MAAOCUBO). SOU REAL O TEMPO 

TODO.

Especialistas em parentalidade 
orientam pais e gestores a enxergar 
de uma outra forma os fi lhos no 
currículo nas discussões sobre o 
retorno presencial aos escritórios. 
Com o movimento de volta ao 
presencial aos escritórios, muitos pais 
e mães pretendem ou já solicitaram 
às empresas a manutenção do home 
offi  ce, pelo menos em alguns dias da 
semana. Um levantamento inédito, 
em março deste ano, revelou que 75% 
das mães se identifi cam mais com um 
modelo de trabalho híbrido.

Para as empresas, o desafi o vai muito 
além de defi nir como mandatória ou 
opcional a presença dos funcionários. 
Muitas questões ainda não possuem 
respostas, como:  de que forma 
atender uma mãe ou um pai que 
solicita permanecer no sistema 
remoto, sem que se crie uma situação 
de favoritismo?

Como atender outras solicitações do 
time, como daqueles responsáveis 
poridosos? Como estimular o 
sentimento de pertencimento 
daqueles que estão no remoto, com 
relação às trocas e decisões feitas no 
escritório? Como criar e estimular essa 
nova cultura colaborativa?

Não esperar por uma cultura já pronta.  
É uma oportunidade para os próprios 
colaboradores sugerirem mudanças 
e proporem soluções. Outro ponto 
destacado é “não romantizar” o modelo 
híbrido.  É preciso ir além da discussão 
se o retorno será feito mantendo o 
modelo remoto ou partindo para o 
híbrido ou 100% presencial. Por mais 
que seja concedida uma fl exibilidade 
para essa mãe ou pai trabalhar de casa, 
ele ou ela poderão ser “expelidos” do 

O “NOVO” DE 
NOVO PARA QUEM 

TEM FILHOS
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ambiente se a cultura do presencial for 
predominante.

Algumas medidas necessárias neste 
momento, do ponto de vista das 
famílias e das organizações.

Famílias:

* Vínculo: mantenha forte o vínculo com 
as crianças, usando novamente a rotina 
presencial como aliada para a conexão, 
criando rituais marcantes e prazerosos 
de despedida e de chegada.

* Escuta:  acolha as emoções no 
processo de adaptação. Leva tempo 
e exige compromisso diário. Acolha 
as emoções, sua e a de seus fi lhos, 
nesse momento de tantas incertezas, 
oportunizando espaços de trocas em 
família.

* Leveza: ninguém liga e desliga de vida 
pessoal e profi ssional, mas integramos 
em uma única vida. Ao chegar em casa, 
respire e conecte-se com a intenção de 
estar presente para as crianças. Conte 
sobre o seu trabalho, mostre seus 
valores na prática.

* Autorresponsabilidade:  uma prática 
que se repete tanto para gestores 
quanto para os pais nesse retorno 
é confi ar em nossa capacidade de 
adaptação e entrega de resultados e 
falar com clareza o que gostaríamos, 
sem esperar que o outro nos traga uma 
solução pronta para nosso próprio 

problema.

 Empresas:

* Segurança: faça um planejamento de 
retorno com previsibilidade e tempo 
para que todos possam se adaptar à 
nova rotina, especialmente na relação 
com as crianças.

* Escuta empática: crie grupos de 
escuta, canais individuais, pulsos 
de pesquisa para entender o que os 
colaboradores pensam e precisam 
nesse momento. Se possível, ofereça 
um canal de atendimento psicológico 
para a equipe.

* Troca:  garanta uma comunicação 
transparente nas interações. Explique 
as motivações internas da empresa 
para o retorno. Não deixe que os 
colaboradores interpretem que a volta 
é por duvidarem da capacidade de 
entrega do trabalho remoto.

* Autorresponsabilidade: a fi gura 
da liderança é central para dar o 
exemplode como esta mudança 
acontecerá na prática. Líderes podem 
compartilhar também seus anseios 
e vulnerabilidades para construir a 
conexão entre todos.

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

Monique Bittencourt (Criadora do Blog 
Mãe ao Cubo)
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PRODUTO DA VEZ QUE CAIU NO 
GOSTO DE MUITAS PESSOAS.                                   
ENTÃO VAMOS CONHECER UM 
POUCO MAIS DESSE PRODUTO.                                 
MUITAS PESSOAS NÃO SABEM, MAS 
O AÇÚCAR DE COCO, COMO FICOU 
CONHECIDO POPULARMENTE É 
EXTRAÍDO DA SEIVA DAS FLORES 
DA PALMA DE COCO E NÃO DO 
COCO EM SI. 

É UM PROCESSO REALIZADO DE  
FORMA MANUAL E NÃO PASSA POR 
NENHUM TIPO DE REFINAMENTO, 
DIFERENTE DO AÇÚCAR “BRANCO 
QUE CONHECEMOS.

APESAR DO VALOR CALÓRICO 
DO AÇÚCAR DE COCO SER MUITO 
PARECIDO COM OS OUTROS 
TIPOS DE AÇÚCARES, ESTE 
ADOÇANTE NATURAL É MAIS RICO 
NUTRICIONALMENTE. 

FONTE DE VITAMINAS DO COMPLEXO 

VOCÊ CONHECE O 
AÇÚCAR DE COCO?      

NUTRI SHEILA CUNHA

B, ALÉM  DE MINERAIS COMO ZINCO, 
MANGANÊS,  MAGNÉSIO,  POTÁSSIO.                                   
OUTRA QUESTÃO IMPORTANTE, QUE 
CHAMA ATENÇÃO É A PRESENÇA DE 
UMA FIBRA ALIMENTAR CHAMADA 
INULINA. 

ONDE UM DOS SEUS BENEFÍCIOS 
É RETARDAR A ABSORÇÃO  DA 
GLICOSE NA CORRENTE SANGUÍNEA,  
O QUE EXPLICA O BAIXO ÍNDICE 
GLICÊMICO DO AÇÚCAR DE COCO.

DE FORMA BEM RESUMIDA E SIMPLES, 
QUANTO MENOR O ÍNDICE GLICÊMICO 
DE UM ALIMENTO, MAIS LENTA 
SERÁ A ABSORÇÃO DA GLICOSE NO 
SANGUE E MENOS ABRUPTAS SERÃO 
AS ELEVAÇÕES DA MESMA.  SENDO 
ASSIM, ALIMENTOS COM BAIXO 
ÍNDICE GLICÊMICO, QUE É O CASO 
DO AÇÚCAR DD COCO, AJUDAM A 
MANTER  OS NÍVEIS DE “AÇÚCAR NO 
SANGUE” EQUILIBRADOS, EVITANDO  
O SURGIMENTO DE DIABETES E DE 
OUTRAS DOENÇAS ASSOCIADAS, 
POR EXEMPLO.                         

O CONSUMO  DO AÇÚCAR DD COCO 
DEVE SER DE FORMA MODERADA 
ALIADO A HÁBITOS SAUDÁVEIS, 
SENDO UMA OPÇÃO NATURAL E 
MAIS NUTRITIVA PARA ADOÇAR O 
SEU DIA.                                 

PODENDO SER UTILIZADO EM 
SUCOS, CHÁS, CAFÉ, NA CULINÁRIA,  
UMA VEZ QUE PODE SER AQUECIDO. 
SENDO POSSÍVEL PREPARAR 
DIVERSAS RECEITAS DOCES. MAS É 
IMPORTANTE LEMBRAR:          DEVEMOS 
REDUZIR O CONSUMO DE QUALQUER  
TIPO DE AÇÚCAR, USAR SEMPRE 
COM MODERAÇÃO E EQUILÍBRIO.                               
UM GRANDE ABRAÇO, 
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História feita pela escritora 
Rosemary Gomes vai virar 

desenho

Em 2021 a escritora Rosemary Gomes 
foi trabalhar na Creche Municipal 
Alegria de Nova Cidade, onde existe 
uma árvore com uma linda história. As 
diretoras Míriam e Simone sabendo da 
carreira literária da escritora pediram 
para ela fazer uma história sobre a ár-
vore. 

Então, a escritora escreveu a história 
“A árvore da minha vida” que se trans-
formou em desenho animado. A árvore 
batizada com nome de ALEGRINHA 
porque fica dentro da creche Alegria 
é uma felicidade para todos que o cer-
cam.
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Como foi a experiência de poder traduzir em pala-
vras essa Árvore que simboliza tanta felicidade para 
os que a cercam?

Uma felicidade muito grande, a árvore é um cartão de visita da 
Creche Municipal Alegria de Nova Cidade. Foi um marco colo-
car a placa na árvore ALEGRINHA para as diretoras dona Mi-
riam, Simone e coordenadora Thatiana.

A história irá virar um desenho. Qual a sua expecta-
tiva para essa nova fase?

Vamos fazer a divulgação do desenho defendendo as árvores 
que não é somente da minha vida, mas, de todos que a admi-
ram na Creche Municipal Alegria de Nova Cidade.

A literatura infantil é uma ferramenta muito impor-
tante na formação de nossos jovens. Como você se 
sente em produzir um conteúdo de tamanha respon-
sabilidade?

Sinto que posso contribuir para uma formação de gerações. As 
crianças questionam, debatem as minhas histórias, elogiam, re-
cebi críticas e procuro cada vez mais estar atenta nas palavras 
das crianças nas rodinhas de conversa que enaltecem o meu 
humilde trabalho. Para mim, é uma missão escrever e um apren-
dizado que cada história traz para a minha própria vida.
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Q uando compramos uma tela devemos 
realizar alguns procedimentos antes de 
iniciar a pintura. Isso é muito importante 
para garantir a qualidade e longevidade 
da obra.

Tela de pintura
Basicamente as telas são formadas 
por um pedaço de tecido esticado e 
grampeado sobre um chassi de madeira. 
Os grampos podem ficar na parte 
posterior ou lateral. As grampeadas no 
verso são mais caras, pois o tamanho 

do tecido é maior. São as minhas 
preferidas.

Cuidados ao comprar telas:
Qualidade da madeira – quase sempre 
a madeira utilizada é “pinus”, por ser 
leve e de baixo custo. Observe se não 
contém muitos “nós”, o que pode 
enfraquecer a estrutura. As emendas, 
caso existam, devem estar alinhadas 

PAULO JORGE 
ARTISTA PLÁSTICO MEMBRO 
DA ALEART - ACADEMIA DE 

LETRAS E ARTES DA REGIÃO 
DOS LAGOS. NASCIDO EM 

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

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

FRIO - RJ

PARA CONHECER AS OBRAS 
DO ARTISTA PLÁSTICO 

ACESSE 

WWW.PAULOJORGE.ART.BR

PINTANDO O SETE

COLUNISTA

PREPARO DA TELA
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com a peça em questão.

Qualidade do tecido – podem ser de 
linho (preferidas por artistas realistas) 
ou lona – mais baratas. Podem ter 
tramas menores ou maiores. Para 
pinturas mais delicadas as de menor 
trama são ideais, enquanto as outras 
são preferidas por artistas que usam 
pinceladas mais soltas e vigorosas. 
Outros tecidos podem ser usados, 
embora não seja comum.

Imprimação original – A tela recebe 
uma cobertura na fábrica para selar o 
tecido, evitando que a tinta da pintura 
atinja suas fibras. Casso isso ocorra, 
o óleo, presente nas tintas à óleo, 
poderia danificar o tecido e facilitar o 
aparecimento de fungos. Seria ideal 
que as fábricas utilizassem material de 
boa qualidade, como o gesso acrílico 
em quantidade suficiente, mas isso 
raramente ocorre. Alguns fabricantes 
usam tintas látex com base vinílica na 
imprimação, as mesmas utilizadas para 
pintar paredes, o que baixa o custo e 
também a qualidade do suporte.

Ausência de furos – observe contra a 
luz para verificar se não há furos na 
tela.

Esquadro – Coloque a tela sobre um 
piso do estabelecimento para verificar 
o esquadro. Telas tortas prejudicarão 
a obra.

Ausência de fungos – observe o fundo 
da tela. Não compre com manchas 
escuras no tecido ou na madeira. 
Podem ser fungos, e nesse caso, o 
mais provável é que se multipliquem e 
danifiquem a pintura.

Posso pintar sem preparar a 
tela?
Pergunta direta, cuja resposta é 
complicada. Depende da qualidade 
da tela adquirida e do tipo de tinta 
que pretende usar. Com tinta acrílica é 
provável que possa pintar diretamente, 
caso a imprimação original (vista no 
tópico anterior) seja satisfatória. Isso 
se dá porque essa tinta já possui em 
sua composição a resina acrílica, que 
atua como aglutinante. A tinta acrílica, 
cujo processo de secagem é por 
evaporação, dificilmente atingirá o 
tecido e ainda que atinja não causará 
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danos graves. O mesmo não acontece 
com a tinta a óleo, onde o aglutinante 
é óleo de linhaça e pode danificar a 
trama. Não devemos esquecer que o 
processo de secagem, nesse caso, é 
por oxidação – reação química lenta.

Como preparar a tela?
Longe se vai o tempo em que os 
pintores usavam cola elaborada com 
pele de coelho ou gelatina para selar 
o tecido. Essas substâncias orgânicas 
facilitavam muito a proliferação de 
fungos. Atualmente há produtos mais 
modernos, como o gesso acrílico 
– substância mais utilizada para a 
imprimação de telas. Mas o que é 
mesmo imprimação?

Imprimação ou imprimadura
Em quaisquer dicionários da língua 
portuguesa veremos que as palavras 
“imprimação” e “imprimadura” são 
sinônimas. Consiste na aplicação 
de uma camada inicial, preparatória 
para receber as camadas posteriores. 
Notemos que não se aplica somente 
às artes – também na engenharia civil 
o termo é muito usado. Para imprimar 
telas, o produto mais utilizado é o 
“gesso acrílico“, composto por “gesso 
cré“, “pigmento branco” e “resina 
acrílica” – a mesma utilizada na tinta 
acrílica. Embora alguns artistas pintem 
diretamente nas telas sem nenhum tipo 
de preparo, a grande maioria prepara 
suas telas, divergindo no modo como 
o fazem:

Aplicar gesso acrílico diretamente – 
aplicar a primeira camada com trincha 
e após secar lixar suavemente com lixa 
fina. Repetir o processo até que fique 
uniforme. Geralmente não excede a 
três demãos.

Aplicar o gesso após selagem – o 
artista e autor “João Barcelos”, em 
seu livro “Pintura – além do pincel”, 
recomenda selar primeiramente a tela 
com “cola branca” bastante diluída em 
água (cerca de 10%). A solução aquosa 
penetra no tecido selando a trama. 
Após secar, aplicar o gesso acrílico e 
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lixar suavemente com lixa fina. Repetir 
o processo até que fique uniforme.

Queimar a tela
Nada de fazer isso literalmente! Trata-
se de uma metáfora. Consiste em 
aplicar uma camada de tinta bastante 
diluída (magra) sobre a superfície 
antes de fazer a pintura. Geralmente 
com cor “terrosa” (tons que lembram 
as cores da terra), embora outras 
colorações sejam utilizadas. O uso de 
cores terrosas, segundo alguns autores, 
facilita o processo de secagem da 
tinta a óleo nas camadas superiores, 
que como já vimos, ocorre por reação 
química. Outros artistas utilizam cores 
predominantes na pintura, podendo 
ficar trechos da obra “vazadas” nas 
camadas superiores. Há alguns que 
usam as cores utilizadas nas regiões 
de sombra da tela. O ponto em comum 
é a percepção visual mais apurada das 
cores, pois o fundo branco original 
ofusca nossa visão.

Há colegas que chamam esse processo 
de “imprimatura”, mas não fui capaz 
de encontrar esse termo em nenhum 
dicionário.

Trabalho de preguiçoso
Acusam-me, mas é intriga da oposição. 
Explico melhor: quando pinto com 
tinta acrílica, faço a imprimação com 
“tinta para piso“, já que essa tinta para 
uso imobiliário tem muita resina em 
sua composição. Ainda reforço com 
“cola branca” em pequena quantidade 
(cerca de 10%), acrescento água e 
cubro toda a superfície com o auxílio de 
uma trincha. Esse processo é refutado 
por alguns colegas, sob alegação que 
o gesso ao ser lixado produz o que 
chamam de “dente”, facilitando a 
fixação da tinta a óleo. Mas como disse, 
uso esse método em pinturas com 
tinta acrílica, que tem maior aderência. 
Raramente lixo a imprimação. ´

E o trabalho de preguiçoso? Ah, sim, 
já ia esquecendo: misturo também o 
pigmento que quero para queimar a 
tela – assim, elimino uma etapa.

Para concluir, reforço que o objetivo 
maior da imprimação é evitar que os 
componentes da tinta contaminem a 
tela e favoreçam o aparecimento de 
fungos. Mas ainda assim há ocasiões 
em que eles insistem em marcar 
presença. Isso é assunto para outra 
oportunidade. Até lá!

COLUNISTA
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VIGILANTE – Acrílica Sobre Tela (Paulo Jorge)A tela foi preparada 
com imprimadura “bege”, cor predominante na obra, o que facilitou o 

trabalho.

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

350.000- Cond. Fechado - 
Fluminense - São Pedro da 

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

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

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

ACEITA FINANCIAMENTO BAN-
CÁRIO

Fale com nosso corretor Vander-
lei Gomes Alves

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

98179-8325
(22) 2621-6946   

REMAX

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

para te atender!
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REMAX

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

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

TURISMO
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@kauhalevaa_ Vem remar conosco, faça uma aula 
experimental. Aloha!!

  
Clube de Canoa Havaiana 

Seg à Sex - 6h | 7h 
Sáb - 6h | 7h | 8h | 9h 

Praia da Pitória 46, São Pedro da Aldeia - RJ 
(22) 98108 - 7146

Kauhale Va’a
CIDADE
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