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Qual é a diferença entre 
tartaruga, cágado e jabuti?

A principal diferença entre esses três 
quelônios está no habitat: aquático 
(tartarugas), semiaquático (cágados) 
ou terrestre (jabutis). Por conta da 
adaptação a cada ambiente, isso in-
fluencia também em outros fatores, 
como hábitos alimentares e até na es-
trutura corporal. 

O formato da tartaruga é hidrodinâ-
mico para uma melhor locomoção na 
água. Já o corpo dos jabutis é bem 

mais encorpado e estável para o am-
biente terrestre. Portanto, não está cor-
reto dizer que o jabuti gosta de água. 

O jabuti e a tartaruga pertencem à or-
dem dos quelônios, isto é, dos répteis 
com casco. No entanto, de acordo com 
a biologia, o termo “tartaruga” se refe-
re somente aos quelônios aquáticos, ou 
seja, que passam a maior parte do tem-
po na água, como é o caso das tartaru-
gas marinhas ou de água doce.
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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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COVID-19: CRIANÇAS DE 11 E 10 
ANOS SEM COMORBIDADES 

ENTRAM NO CALENDÁRIO DE 
VACINAÇÃO NA SEMANA QUE VEM 

EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

SA
Ú

D
E

Crianças de 11 anos sem comorbidades começam a ser vacinadas 
contra a Covid-19 em São Pedro da Aldeia a partir da segunda-fei-
ra (31). Na quinta-feira (4) será a vez dos aldeenses de 10 anos. A 
campanha segue para o público de 5 a 11 anos com deficiência ou 
comorbidades. O atendimento exclusivo a esse público está sen-
do realizado no SPEC, de 8h as 12h, com distribuição de senhas 
até as 11h30. Importante ressaltar que pais ou responsáveis devem 
apresentar laudo médico, no caso de crianças com comorbida-
des. Os pequenos da comunidade quilombola estão sendo vaci-
nados na ESF do bairro Botafogo. Já os moradores maiores de 12 
anos devem se dirigir aos postos de saúde, em diversos bairros 
do município. O horário também é de 8h ao meio-dia por meio de 
distribuição de senhas até as 10h, para evitar a perda de doses. 
A Secretaria de Saúde informa que nas UBS são disponibilizadas 
diariamente 50 senhas e nas ESFs são 70 números.

Os cidadãos aptos a tomar a segunda dose (D2) devem comple-
tar o ciclo vacinal, única forma de garantir a imunidade necessária 
contra o coronavírus. A secretaria reforça que o prazo para a D2 
da Coronavac é de 14 a 28 dias após o recebimento da D1. Já o da 
Oxford/AstraZeneca continua sendo de 90 dias depois do recebi-
mento da primeira. E o intervalo da Pfizer foi reduzido para 21 dias 
após a primeira dose, para os maiores de 18 anos, seguindo reco-
mendação do Ministério da Saúde.

A vacina Janssen está disponível para a dose de reforço para quem 
recebeu a dose única no município há pelo menos 4 meses e em 
locais específicos, por isso é preciso atenção à listagem abaixo. E 
para que não aconteça perda de doses, o frasco só será aberto 
quando 5 pessoas estiverem no local para receberem a imuniza-
ção. Confira abaixo em quais postos ocorre a aplicação do imuni-
zante e os documentos necessários.

Local exclusivo para a vacinação das crianças:

São Pedro Esporte Clube – SPEC: Avenida São Pedro, n° 125, Cen-
tro, em frente à Praça do Canhão.

Importante! A distribuição de senhas no SPEC acontece até 11h30, 
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e é necessário a apresentação de laudo 
médico.

Posto de vacinação das crianças de 5 a 
11 anos da comunidade quilombola:

Esf. Botafogo: Rua da Paz, nº 7 ou Ro-
dovia Amaral Peixoto, Km 118, nº 07 
(fundos) – Botafogo;

Postos de vacinação para maiores de 12 
anos, incluindo a vacina Janssen:

UBS Rua do Fogo: Rua Jairo Azevedo, 
s/nº – Rua do Fogo;

Esf. Campo Redondo I e II: Rua Luiza 
Terra, s/ nº – Campo Redondo;

Esf. São João I: Rua São Jorge, s/nº – 
Bairro São João;

Esf. Baixo Grande: Rua Antônio Soares 
dos Santos, s/nº – Baixo Grande;

Esf. Porto do Carro: Estrada do Alecrim, 
nº 388 – Porto do Carro;

Esf. Praia Linda: Rua Nicolas Peregrino 
dos Santos, nº 66 ou Estrada de Ferro, 
nº 66 – Praia Linda.

UBS Centro/Mossoró: Rua Ramiro An-
tunes, s/n° – Mossoró

UBS Poço Fundo: Estrada do Boquei-
rão, s/nº – Poço Fundo
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UBS Estação: Rua Joaquim Rodrigues 
Milagres, nº 52 – Estação

Esf. Colina: Rua da Colina, nº 370 – Co-
linas

Esf. Porto da Aldeia: Avenida Saputia-
ba, n° 35 – Porto da Aldeia

UBS Fluminense: Rua Rezende, nº 54 – 
Bairro Fluminense

Outros locais de vacinação para maio-
res de 12 anos (com exceção da vacina 
Janssen):

UBS Balneário: Rua São Jorge, s/nº – 
Balneário;

Esf. São João II: Rua Marechal Juarez 
Távora, 168, Bairro São João;

Esf. Ponta do Ambrósio: Rua Antônio 
Luiz Araújo, nº 120 – Ponta do Ambró-
sio;

Esf. Vinhateiro: Travessa Antônio de 
Araújo Mendonça, s/nº – Vinhateiro;

Esf. Alecrim: Estrada do Alecrim, nº 80 
– Alecrim;

Esf. Botafogo: Rua da Paz, nº 7 ou Ro-
dovia Amaral Peixoto, Km 118, nº 07 
(fundos) – Botafogo;

Esf. São Mateus: Rua Manoel Antônio 
Junior, s/nº – São Mateus;

Esf. Praia Linda: Rua Nicolas Peregrino 
dos Santos, nº 66 ou Estrada de Ferro, 
nº 66 – Praia Linda.

Atenção! Para otimizar o atendimento 
e evitar perdas, haverá limite de 50 se-
nhas para as UBS e 70 para as ESFs, 
com distribuição até 10h.

Público-alvo 1ª dose:

– Crianças de 5 a 11 anos com deficiên-
cia ou comorbidade;
– Crianças de 5 a 11 anos da comunida-
de quilombola;

– Crianças de 11 anos;
– Moradores de 12 anos ou mais;

Público-alvo 2ª dose:

– Moradores que tomaram a D1 e estão 
no prazo para a D2.

Público-alvo 3ª dose:

– Moradores de 18 anos ou mais (com 
intervalo de 4 meses após aplicação da 
D2);
– Profissionais da saúde moradores de 
São Pedro da Aldeia;
– Pessoas com alto grau de imunossu-
pressão.

Público-alvo 4ª dose:

– Pessoas com alto grau de imunossu-
pressão, com intervalo de pelo menos 
4 meses após a D3.

Pessoas com alto grau de imunossu-
pressão:

– Pessoas com imunodeficiência primá-
ria grave;
– Pacientes em quimioterapia para cân-
cer;
– Transplantados de órgão sólido ou de 
células tronco hematopoiéticas (TCTH) 
em uso de drogas imunossupressoras;
– Pessoas vivendo com HIV/Aids com 
CD4 <200 céls/mm3*;
– Pacientes que fazem uso de corticoi-
des em doses ≥20 mg/dia de predniso-
na, ou equivalente, por ≥14 dias;
– Pacientes que façam uso de drogas 
modificadoras da resposta imune;
– Pacientes em hemodiálise;
– Pacientes com doenças imunome-
diadas inflamatórias crônicas (reuma-
tológicas, auto inflamatórias, doenças 
intestinais inflamatórias).

Pessoas vivendo com HIV/Aids com 
CD4 <200 céls/mm3 também devem 
procurar o Departamento de Doenças 
Infectoparasitárias (DIP), às quintas-
-feiras, de 13h30 às 15h30, e às sextas-
-feiras de 8h às 15h.
Documentação e procedimentos ne-
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cessários para receber a vacina

Todos os moradores (inclusive os ado-
lescentes) devem apresentar docu-
mentação pessoal com foto, Cartão do 
SUS e comprovante de residência no-
minal no ato da vacinação. Alguns ca-
sos necessitam, ainda, de comprovan-
tes específicos. Caso o residente não 
possua comprovantes em seu nome, 
outras opções serão aceitas pelas equi-
pes de triagem. Confira abaixo as alter-
nativas de documentação que podem 
ser apresentadas:

– Comprovante no nome do cônjuge 
com certidão de casamento ou contra-
to de união estável;
– Comprovante de residência no nome 
do pai ou da mãe com comprovação de 
filiação no do documento de identida-
de;
– Comprovante de matrícula de filho 
menor de 18 anos, tanto em escola pú-
blica quanto particular do município;
– IPTU;
– Contrato de compra e venda de imó-
vel no seu nome, ou contrato de locação 
de imóvel, ou razão social de empresas 
em seu nome (no caso de profissionais 
da saúde e donos de negócios como 
clínicas e consultórios);
– Original e cópia da declaração de ter-
ceiros, atestando a comprovação de 
residência, reconhecida em cartório. 
Atenção: a mesma ficará retida na uni-
dade.
– Título de Eleitor que comprove resi-
dência na cidade.

Crianças de 5 a 11 anos com deficiência 
ou comorbidade:

– Laudo determinando a deficiência;

– Laudo de comprovação da comorbi-
dade.

Profissionais da saúde, moradores de 
São Pedro da Aldeia:

– Carteira de trabalho ou declaração de 
vínculo em estabelecimento de saúde.

Adolescentes de 12 a 17 anos com defi-
ciência permanente:

– Laudo determinando a deficiência.

Adolescentes de 12 a 17 anos com co-
morbidades:

– Laudo de comprovação da comorbi-
dade.

Adolescentes gestantes, puérperas e 
lactantes:

– Gestante: prescrição médica;
– Puérperas: prescrição médica e certi-
dão de nascimento do(a) filho(a);
– Lactantes: certidão de nascimento 
do(a) filho(a).

Importante ressaltar que o menor deve 
estar acompanhado pelo responsável.
Moradores de 18 anos ou mais;

– Comprovante de recebimento da se-
gunda vacina (D2) no município.

Lembramos que os responsáveis pelos 
idosos de 80 anos ou mais, acamados 
ou com dificuldades de locomoção, 
podem agendar nos postos de saúde a 
vacinação em domicílio.
Pessoas com alto grau de imunossu-
pressão:

– Laudo médico;
– Comprovante de recebimento da se-
gunda vacina (D2) no município.

Segunda dose (D2)

– Comprovante de recebimento da pri-
meira vacina (D1) no município.

Todo cidadão que recebe a vacina é 
catalogado para registro documental 
do processo de imunização. Os certi-
ficados são feitos nominalmente, com 
a assinatura daqueles que recebem as 
doses ou dos responsáveis por eles no 
ato.
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PREFEITO FÁBIO DO PASTEL SE 
REÚNE COM REPRESENTANTES 

DA SECRETARIA DE ESTADO 
DAS CIDADES

O prefeito Fábio do Pastel se reuniu, 
nesta quinta-feira (27), com dois repre-
sentantes da Secretaria de Estado das 
Cidades do Rio de Janeiro, o subsecre-
tário de Articulação Regional, Paulo 

Cleffs, e o assessor regional Adriano 
Mattos. O encontro teve como obje-
tivo o alinhamento de ações em par-
ceria com o governo estadual, como 
o Convênio de Material de Pavimen-
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ENCONTRO ALINHOU AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO, 
QUE SERÃO REALIZADAS EM PARCERIA COM O 

GOVERNO DO ESTADO
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tação e o Programa Somando Forças. 
Na ocasião, Fábio do Pastel ressaltou 
a importância de estreitar o diálogo e 
manter um bom relacionamento com o 
Governo do Estado. “Ao longo de 2021, 
nos reunimos com o secretário de Es-
tado das Cidades, Uruan Andrade, com 
uma proposta de colaboração do es-
tado com o município, buscando so-
luções para os bairros e pavimentação 
para as nossas ruas. O asfalto já che-
gou para localidades da Rua do Fogo 
e, em breve, chegará a outros bairros”, 
explicou o prefeito aldeense. O grupo 
realizou uma visita técnica às obras do 
bairro Rua do Fogo, onde 11 ruas estão 
recebendo serviços de pavimentação e 
drenagem. O trabalho no local é feito 
por meio do Convênio de Material de 
Pavimentação, firmado com o Departa-

mento de Estradas de Rodagens (DER/
RJ). Na ocasião, também foram visita-
dos os bairros Vinhateiro, Bela Vista e 
Estação, contemplados pelo programa 
Somando Forças, que é destinado a 
realização de obras de infraestrutura. 
O início das obras aguarda a assinatura 
do convênio entre o prefeito Fábio do 
Pastel e o governador Cláudio Castro, 
que deverá acontecer em fevereiro.   

O encontro também contou com a par-
ticipação dos secretários de Governo, 
Luiz Fernando Gomes Junior, e de Ur-
banismo e Habitação, Fernando Frau-
ches; o chefe de gabinete, Moisés Ba-
tista, e o assessor especial Edmilson 
Bittencourt. 
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Prefeito José Bonifácio dá posse a 
mais 48 professores aprovados no 

Concurso Público de 2009

A administração pública do município de 
Cabo Frio recebeu, na manhã desta sexta-
-feira (28) mais 48 servidores efetivos. Os 
professores, aprovados no Concurso Públi-
co de 2009, atuarão na Secretaria de Edu-
cação, nos cargos de Docente I (Educação 
Infantil e Ensino Fundamental) e professor 
Docente II.
A cerimônia contou com a presença dos 
novos servidores e seus familiares, além do 
prefeito José Bonifácio e os secretários de 
Administração, Paulo Baía; e de Educação, 
Elicéa da Silveira. Outras autoridades mu-
nicipais também estiveram presentes. Na 
ocasião, o prefeito reforçou a importância 
do papel do professor na sociedade, como 
agente transformador da realidade. “Se 
vocês estão aqui hoje, e escolheram essa 
profissão, é porque pensam muito no futu-
ro. A educação é o canal mais eficaz para 
transmissão do conhecimento e o acesso 
à informação. Peço a Deus que dê força a 
vocês que abraçam agora essa missão e 
que vão ajudar na transformação da reali-
dade”, comentou.
“Desejo as boas vindas, que cada um faça 
o melhor pelas crianças, que tanto preci-
sam de nós. Na Secretaria de Educação 
estamos trabalhando com muita dedica-
ção e afinco, nem sempre acertamos mas 
contamos com a compreensão de cada 

um. Estamos empenhados em fazer sem-
pre o bem, tanto paras as crianças, quanto 
para os servidores”, reforçou a secretária 
de Educação, Elicéa da Silveira.
O secretário de Administração, Paulo Baía, 
foi enfático e reforçou o posicionamento 
do prefeito. “Coragem, paixão e amor pelo 
estudante. Isso é o ato de transformação 
da vida de vocês e da comunidade esco-
lar”, pontuou. A entrega dos termos de 
posse ocorreu na sequência, com a con-
vocação dos professores, em grupos para 
evitar a aglomeração, seguida da assinatu-
ra do documento.
Os novos servidores farão a escolha da esco-
la onde exercerão suas funções na próxima 
segunda-feira (31), das 9h às 11h, na Escola 
Municipal Alfredo Castro (Rua Roma, s/n – 
Jardim Excelsior), conforme o cronograma 
divulgado no edital 005/2022 da Secreta-
ria de Educação (https://www.semecabo-
frio.rj.gov.br/semecabofrio/wp-content/
uploads/2022/01/Edital-005-SEME-Con-
voca%C3%A7%C3%A3o-para-escolha-de-
-lota%C3%A7%C3%A3o-Concurso-de-P%-
C3%BAblico-2009-Posse-edital-27_2021.
pdf). No edital está disponibilizado, tam-
bém, o quadro de vagas disponíveis para 
lotação, divididos pelas unidades escolares 
e conforme a quantidade de horas-aulas. 

CABO FRIO
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ARRAIAL
Filhotes de tartaruga são 

encontrados na Praia do Pontal

Filhotes de tartaruga da espécie Caretta 
caretta foram encontrados nesta quarta-
-feira (26), na Praia do Pontal. Os animais 
foram vistos por uma equipe do Instituto 
de  Desenvolvimento de Arraial do Cabo 
(Idac) que acionou a Guarda Marítima 
e Ambiental. Encaminhados à veteriná-
rios do Centro de Tratamento de Animais 
(CTA), os filhotes foram avaliados e devol-
vidos ao mar.

É a segunda vez, em uma semana, que fi-
lhotes de tartarugas são encontrados na 
Praia do Pontal, em Arraial do Cabo. 

No Brasil, há cinco espécies de tartarugas 
marinhas: Cabeçuda ou Mestiça (Caretta 
caretta); Verde ou Aruanã; Pente ou Legíti-
ma; Couro ou Gigante; e Oliva.
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INFRAESTRUTURA

Cerca de 250 km de vias na área rural 
de São Pedro da Aldeia começam a 
receber melhorias com serviços de 
patrolamento, drenagem e colocação 
de bica corrida em pontos estratégicos. 
As ações foram iniciadas nesta quarta-
feira (26), na Estrada da Flexeira, por 
meio do programa Estradas Agro RJ. 
A iniciativa, viabilizada pela Secretaria 
de Agricultura, está alinhada ao 
compromisso do governo Fábio do 
Pastel de levar qualidade ao dia-a-dia 
dos moradores e trabalhadores das 
localidades mais afastadas da região 
central. Veículos pesados já atuam na 
região da Flexeira, como patrol, trator 
com grade aradora, retroescavadeira, 
pá mecânica e rolo compactador.  A 
iniciativa beneficiará centenas de 

ESTRADAS RURAIS DE SÃO 
PEDRO DA ALDEIA COMEÇAM A 

SER RECUPERADAS

famílias e produtores rurais aldeenses. 
A Secretaria de Serviços Públicos 
também dará apoio à execução 
das ações de drenagem, criando 
mecanismos para a travessia de águas 
em toda a zona rural. O Secretário de 
Agricultura, Thiago Ribeiro, ressaltou 
a importância de ações que facilitem 
a rotina dos trabalhadores do campo. 
“Estamos trabalhando para que esse 
projeto chegasse a São Pedro da 
Aldeia há alguns meses. Veículos de 
moradores e de trabalhadores da zona 
rural trafegam diariamente por essas 
estradas. Facilitar o dia-a-dia dos que 
vivem no interior do município é um 
dos nossos objetivos”, destacou. 
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Prefeito esteve presente 
no início das ações 
Na ocasião, o prefeito Fábio do Pastel 
falou sobre o trabalho. “Estamos dando 
início à parte de manutenção das 
estradas vicinais, o trabalho começa na 
entrada do bairro Flexeira e segue até 
Três Vendas. Todos os equipamentos, 
máquinas e caminhões já estão aqui, 

isso é motivo de muita gratidão e 
felicidade. Agradeço ao secretário de 
estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, 
e ao deputado Valdecyr da Saúde por 
essa parceria, proporcionando essa 
estrutura para trabalhar em 250km da 
nossa zona rural. Temos certeza que 
estaremos atendendo essa população 
do interior de São Pedro da Aldeia com 
um trabalho muito bem feito”, afirmou.
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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PREFEITURA ALDEENSE INCENTIVA 
TRADE TURÍSTICO A PARTICIPAR DO

 CADASTUR
Os prestadores de serviços turísticos 
de São Pedro da Aldeia contam com o 
auxílio técnico da Secretaria Municipal 
de Turismo para a inserção e atualização 
no Cadastur, um sistema de cadastro 
para pessoas físicas e jurídicas que 
atuam no segmento. O atendimento é 
disponibilizado no Centro de Informações 
Turísticas (CIT), de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 17h, ou pelo e-mail setcel@
pmspa.rj.gov.br. A secretária de Turismo, 
Andrea Tinoco, incentiva a participação 
dos estabelecimentos aldeenses e destaca 
que a Secretaria está de portas abertas 
para atender o trade turístico, esclarecer 
dúvidas e auxiliar nas inserções e cadastros 
em programas que beneficiem o setor. 
“Precisamos de uma atuação eficiente 
para fomentar o turismo na cidade, pois foi 
o setor que sofreu o maior impacto com 
a pandemia, e só conseguiremos oferecer 
as melhores propostas nos baseando em 
dados seguros”, afirmou.

O cadastro no sistema do Ministério 
do Turismo é obrigatório para meios 
de hospedagem, agências de turismo, 
transportadoras turísticas, organizadoras 
de eventos, parques temáticos, 
acampamentos turísticos e guias de 
turismo-MEI (microempreendedor 
individual). O procedimento é rápido e 
gratuito.

Para fazer parte do cadastro nacional, 
os interessados devem se inscrever no 
formulário eletrônico disponível em www.
cadastur.turismo.gov.br. Para quem desejar 
o auxílio técnico presencial da Secretaria 
de Turismo, o Centro de Informações 
Turísticas de São Pedro da Aldeia está 
localizado no centro da cidade, próximo à 
Praça Hermógenes Freire da Costa.

Com informações da Prefeitura de São 
Pedro da Aldeia – Por Gabrielly Costa
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CONVÍVIO SOCIAL

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

No dicionário, convívio social 
nada mais é do que conseguir se 
relacionar com as outras pessoas. 
Antes da internet, uma pessoa 
normal convivia com seus paren-
tes, amigos da mesma rua, mes-
mo bairro, colegas de trabalho, 
escola e professores. Era um nú-
mero bem reduzido de pessoas, 
comparado com os dias atuais.

Em tempos de Redes Sociais e in-
ternet, uma imensa forma de se 
comunicar surgiu. Podemos nos 
comunicar com pessoas em qual-
quer lugar do mundo. Eu, muita 
das vezes, percebo que a internet 

COM A PALAVRA, O EDITOR
aproximou pessoas distantes e ao 
mesmo tempo afastou pessoas 
próximas. Isso mesmo, o convívio 
social mudou. Milhares de curti-
das, likes e comentários, começa-
ram a influenciar a vida social e a 
opinião de pessoas, que nem co-
nhecemos pessoalmente, passou 
a fazer parte do nosso dia-a-dia. 
Comentários, críticas, desaba-
fos, ganharam força, tanto para o 
bem, com para o mal. 

Olhe para o lado, converse com 
pessoas. 

Respeite, para ser respeitado.

Somos todos iguais, mesmo com 
opiniões e gostos diferentes.

Conviva, viva, aproveite o dom da 
fala, o sorriso no rosto, um since-
ro aperto de mão.
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O mês de janeiro se reserva a discussão 
sobre saúde mental. Denominado de 
Janeiro Branco, uma inciativa do psicó-
logo mineiro Leonardo Abrahão criou, 
em 2013, pensando que ao final da 
contagem regressiva para inicio de um 
novo ano, começam as expectativas, 
planos para o futuro, esse momento 
coletivo, onde estamos esperançosos, 
e dispostos às mudanças seria a opor-
tunidade de lançar uma campanha que 
se preocupa com nossa saúde mental. 
Somam-se as questões que a humani-
dade passou nos últimos dois anos, e 
de certa forma ainda passamos, a saú-
de mental é assunto prioritário. Quan-
tas crises de ansiedade pelo medo do 
futuro, crises de relacionamento fami-
liar, crises pelas perdas de parentes e 
amigos. Tantos que nesse período viram 
ruir empresas, empregos e carreiras. E 
crise também pelas disputas sem lógi-
ca. Inadmissível assistir uma situação 
de saúde pública virar palco para po-
líticos, e deflagrar divisões no país. Um 
momento que pede união, compreen-
são e empatia, assistimos a uma guerra 
midiática, onde uma guerra onde nin-
guém tem razão. Incluo essa nota intro-
dutória a crônica escrita há dois anos 
com base no citado livro do título. Por-
que não imaginávamos em nossos pio-
res pesadelos que aconteceriam tantas 
tragédias no mundo, afetando a todos 
de forma definitiva.
No capítulo sobre a depressão do Li-
vro O demônio do meio dia – Andrew 
Solomon, vários aspectos chamam a 
atenção, como a relação de estados 
depressivos com a ausência de amor, 
os estados de depressão: leve e severa. 
As questões de como nos sentimos e 
como reafirmar o que sentimos. A rela-
ção da depressão sobre o pesar, a cita-
ção a questões bíblicas como a situa-
ção de Jesus, e as relações discutidas 
e apresentadas em relação a escritoras 
como Virginia Wolf.
A depressão severa é um nascimento 
e morte ao mesmo tempo. Entre todos 
os comentários e explicações, o relato 

Flavio Machado
 

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

Sobre a Depressão  

COLUNISTA
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da cambojana Phaly Nuon (escrito no 
livro), mas Nuon Phaly em outros si-
tes pesquisados. O relato dessa mulher 
cambojana, retirada de casa com os 
três filhos, uma menina de doze anos, 
um menino de três anos e um bebê de 
alguns meses. O marido nessa invasão 
desapareceu, e esta cambojana com a 
vida organizada; casa; emprego, viu de 
um momento para outro em função da 
ditadura do regime de Pol Pot, o terror 
do Khmer Vermelho, um regime res-
ponsável pela morte de 20,00 % da po-
pulação, e atingindo irremediavelmen-
te a praticamente toda a população do 
país.
A mulher cambojana assistiu a morte da 
filha após ser estuprada por um bando 
de soldados, depois sendo amarrada 
com o filho de forma que se afogas-
se na lama,  matando o próprio filho, 
Consegue fugir para o bosque após 
contar uma mentira aos responsáveis 
por sua captura, vivei por mais de três 
anos com os filhos na floresta e depois 
de muita fome, outro filho, dessa vez o 
bebê morre por falta de leite materno.
 E Nuon Phaly caiu em poder de Pol 
Pet e do Khmer vermelho em 1975, em 
dado momento estava na fronteira pró-
ximo à Tailândia. Reencontrou o marido 
que devido às sequelas dos espanca-

mentos ficou   com graves problemas 
de saúde, então eles juntamente com 
o filho remanescente, sofreram abu-
sos sexuais dos funcionários do Cam-
po de refugiados. Ainda assim, ela que 
era uma das poucas pessoas instruídas 
do campo de refugiados, desenvolveu 
um trabalho com mulheres que passa-
ram por traumas semelhantes, ouvin-
do as histórias dessas mulheres, pouco 
a pouco elas começaram a trocar as 
experiências, e o que antes era relata-
do apenas a Nuon Phaly, passou a ser 
compartilhado.  Trabalhando a depres-
são em mulheres através do cuidado 
dessas mulheres com crianças órfãs. 
Através do FLOW  criado para cuidar 
de crianças cujos pais foram mortos 
ou incapacitados durante o regime do 
Khmer Vermelho, a guerra civil de 1997, 
ou abandonada por pais  que não po-
dem sustentá-las. O orfanato recebeu 
o nome se , Future Light Orphanage of  
Worldmate, o objetivo era que as crian-
ças que vivendo lá aprenderiam as ha-
bilidades necessárias para sair da po-
breza em direção a um futuro melhor, 
infelizmente não encontrei informações 
sobre a continuidade do Projeto. 
Ela co-fundou o Khmer People Depres-
sion Relief, prestando assistência a víti-
mas que ainda sofrem de estresse pós-
-traumático. Recebeu o Prêmio Figaro 
da França em 1994, bem como o Prê-
mio Ramon Magsaysay (o equivalente 
asiático do Prêmio Nobel) das Filipinas 
em 1998 por seus esforços em ajudar 
órfãos no Camboja. Concorreu ao Prê-
mio Nobel da Paz em 2012, com a cria-
ção da Instituição de acolhimento de 
mulheres, trabalho iniciado no campo 
de refugiados.
Interessado pela história dessa mulher 
enviei e-mail para obter  mais informa-
ções sobre Phaly Nuon ou Nuon Phaly, 
e salvei uma pesquisa para tradução, 
pelas informações recebidas, infeliz-
mente a ativista faleceu depois de se 
envolver em um grave acidente auto-
mobilístico em 28 de novembro de 2012 
na província de Kampong Cham, distri-
to de Tboung Khmom, comuna de Srno 
Camboja, onde Phaly estava ajudando 
muitas crianças necessitadas em um 
orfanato menor. 
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LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves

Ingredientes
1 unidade de berinjela
1 unidade de abobrinha
1 unidade de pimentão verde
1 unidade de pimentão amarelo
3 unidades de tomate
2 unidades de cebola
3 colheres (sopa) de azeite de oliva ex-
tra virgem
1 ramo de manjericão
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
2 dentes de alho amassados
1/2 unidade de cebola picadinha
2 unidades de tomate picadinhos
1/2 xícara (chá) de água
• Sal a gosto
• Chumichurri a gosto

Modo de preparo
1. Para o molho, coloque as 2 colhe-
res de azeite em uma panela, frite um 
pouco o alho amassado e acrescente 
a cebola picada (mas não deixe fritar 
muito), é só para dar uma murchada.

2. Junte os tomates picados, refo-
gue um pouco. Acrescente a água e 
deixe cozinhar uns 3 minutos. Coloque 
o sal e as folhas de manjericão. 

3. Despeje em uma travessa refra-

Ratatouille

Olá queridos leitores, Espero que a 
passagem de ano tenha sido tranquila 
e feliz para todos. Que vocês tenham 
feito seus pedidos para mais um ano 
espetacular ou pulado as 7 ondinhas 
para ter saúde...  

E pensando exatamente em saúde, que 
tive a ideia de ensinar a famosa Rata-
touille. Essa receita é cheia de sabor e 
cores, ela é leve, bem nutritiva, e tem 
um baixo custo. Ela faz parte da culiná-
ria francesa tradicional, e foi criada por 
camponeses no século XVIII.

Então não se preocupe pois ela é bem 
B B B (Bom, Bonita, e Barato). 
Legal né, gosto de receitas assim, que 
levam pouco tempo para serem feitas e 
deliciosas. Então vamos pôr as mãos à 
obra e começar a nos deliciar.
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tária e reserve.
4. Agora vamos cortar todos os le-
gumes em rodelas. Comece com a be-
rinjela, corte em rodelas de 1/2 cm e 
deixe de molho em água salgada por 
uns 20 minutos. 

5. Depois escorra os e os seque um 
pouco. Isto tira um pouco o amargor da 
berinjela. 

6. Enquanto isso, fatie a abobrinha, 
os pimentões, os tomates e as cebolas.

7. Em uma travessa coloque o mo-
lho, e comece a arrumar as camadas de 
legumes, de fora para dentro. Coloque 
uma rodela de cada legume, de forma 

intercalada e em pé. Faça isso em toda 
a travessa. 

8. Depois de toda a travessa cheia, 
vá colocando outras rodelas nos espa-
ços que ficaram vazios até que fique 
tudo apertadinho.

9. *Caso queira pode acrescentar 
um pouquinho de chumichurri, é só sal-
picar um pouco em cima dos legumes.
 
10. Regue com um pouco de azeite 
e cubra com papel-manteiga ou alumí-
nio. Leve ao forno por + ou - 30 minu-
tos.

11. Sirva em seguida.
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LITERATURA
CULTURA

Sinopse: 
Lisa sofre com o decreto de quarente-

na, fica aflita com os estudos.

Mas seu cursinho divide a turma em 

duplas para estudarem de forma online 

a matéria. Ela nunca viu o rapaz da du-

pla, no entanto, os jovens desenvolvem 

uma amizade muito forte que acaba se 

tornando um novo amor. Lisa e Bryant 

vão descobrir que mesmo em meio a 

quarentena, apesar

das dificuldades, podem acontecer 

muitas coisas boas em suas vidas.

Sobre a autora:
Nathália Laryssa do Amaral. Nasceu em 

1998, capixaba, mas aldeense de cora-

ção. Escritora iniciante, bookstagram-

mer, youtuber, blogueira e leitora voraz, 

iniciou sua paixão pela leitura através 

dos contos e romances. Gosta de his-

tórias cativantes e de quase todos os 

gêneros.

Em seu bookstragram @nathleitora, 

resenha livros, filmes e séries, incen-

tivando cada vez mais o amor pela li-

teratura. Tem um suspense publicado 

chamado O Mistério dos Clark e sua 

Escritora Nathália Laryssa do 
Amaral lança e-book “AMOR 

NA QUARENTENA”
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continuação De Volta para o Brasil, um 

conto de romance cristão Lara: uma 

menina comum, escreveu na antologia 

Poesia Agora Primavera 2019, Faces da 

Pandemia e recentemente lançou um 

romance cristão Amor na Quarentena 

na Amazon.
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A partir de segunda-feira (31), a 
Prefeitura de Cabo Frio vai abrir 
um novo polo de testagem para 
diagnóstico da covid-19, no Pos-
to de Atendimento Médico (PAM) 
de São Cristóvão. Os exames se-
rão realizados mediante agen-
damento prévio pelo 0800 022 
1160. A marcação pode ser feita 
de segunda a sexta, das 9h às 17h.

O PAM de São Cristóvão fica na 
Rua Manoel José de Carvalho, 97. 
No local é obrigatório o uso de 
máscara de proteção facial. Tam-
bém será pedida a apresentação 
de documento oficial com foto.

A realização dos testes segue a 
nova logística de atendimento, 
com prioridade para pacientes 
que estão manifestando possíveis 
sintomas.

Já para pessoas assintomáticas 
que tiveram contato com pes-
soas infectadas pelo coronavírus, 
os exames serão realizados nos 
seguintes grupos prioritários: tra-
balhadores de serviços da saúde; 
segurança pública; atividades de 
alto risco (casas de repouso, pe-
nitenciárias, alojamentos, entre 
outros); indivíduos assistidos por 
instituições fechadas, como Ins-
tituições de Longa Permanência 
para Idosos, penitenciárias e alo-
jamentos, entre outros.

Podem testar ainda contactan-
tes assintomáticos dos seguin-

Prefeitura de Cabo Frio abre 
novo polo de testagem para de-

tecção da covid-19

tes grupos: gestantes; puérperas; 
pessoas com deficiência; idosos; 
pessoas em situação de rua; e 
quilombolas.

A testagem de assintomáticos 
dos grupos prioritários aconte-
cerá a partir do 5° dia do último 
contato com a pessoa que reali-
zou teste com resultado positivo.

Não existe recomendação para 
realização de segunda testagem 
(reteste) de pessoas com resulta-
do positivo recente, sob nenhuma 
circunstância. Nessas ocasiões o 
teste não será realizado.

O objetivo é garantir o estoque 
de testes para os casos mais ne-
cessários. A definição tem como 
base o Guia de Vigilância Epide-
miológica Covid-19, do Ministério 
da Saúde.

UNIDADES DE SAÚDE SEGUEM 
REALIZANDO EXAME DA CO-
VID-19

Além do novo polo de testagem, 
Cabo Frio segue disponibilizando 
a realização de exames para de-
tecção da covid-19 em 15 unida-
des de saúde.

Os locais realizam a triagem do 
público, priorizando o atendi-
mento das pessoas sintomáticas. 
A partir disso, os funcionários po-
dem distribuir senhas para a reali-
zação dos exames, respeitando a 
capacidade de atendimento.
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UNIDADES QUE REALIZAM 
TESTES:

Hospital Otime Cardoso dos San-
tos – bairro Jardim Esperança
ESF Jardim Náutilus – Rua Guia-
na, s/nº
ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga 
s/nº
UBS Praia do Siqueira – Rua Olin-
da, 352 – Palmeiras
ESF Vila do Sol – Rua 3, nº 246
ESF Porto do Carro – Rua Rosali-
na Cardoso da Fonseca, s/nº
ESF Caminho de Búzios – Rua das 
Hortências Qd. 7 Lt. 37
ESF Cajueiro – Rua Machado de 

Assis nº 15
ESF Parque Burle – Rua Budapes-
te, s/nº
ESF Florestinha – Rua Espera Fe-
liz, s/nº
ESF Nova Califórnia – Rua das Pa-
cas, Qd B, Lt38
ESF Maria Joaquina – Rua da Har-
monia, s/nº
ESF Angelim – Estrada do Ange-
lim s/nº
ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/
nº
ESF São Jacinto – Estrada de São 
Jacinto, s/nº
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Decoração 
3 dicas básicas para 
transformar sua casa

Veja como é fácil transformar um am-
biente tornando-o charmoso, acon-
chegante e confortável? Não é preciso 
gastar muito dinheiro nem ideias mira-
bolantes. Com dicas simples e que ca-
bem no bolso, é possível montar uma 
decoração prática e transformar sua 
casa no lugar acolhedor.

1 – Deixe espaço para a circulação 

Móveis e outros objetos da casa devem 
ajudar, e não atrapalhar. Ao distribuir 
onde cada item vai ficar, mantenha dis-
tâncias confortáveis e que deixem as 
passagens o mais livre possível – tente 
criar uma circulação mínima de 60 cen-
tímetros. Ter acesso fácil aos ambientes 
evita estresses e facilita nosso dia a dia. 

2 – Aproveite a luz natural e a circula-
ção de ar 

Essa é uma dica fundamental não só 
pela praticidade e economia de ener-
gia, mas também como forma de me-
lhorar seu bem-estar físico e mental.

A iluminação artificial serve para com-
plementar a natural. Antes de escolher 
onde e como usar lustres, luminárias e 
abajures, avalie qual a função dos cô-
modos e observe qual é o efeito da luz 
natural em cada um deles.

DECORAÇÃO

Ao favorecer a ventilação natural e aju-
dar a renovar o ar, observe o estado das 
janelas e faça sua manutenção – nin-
guém merece aquele vidro ou persiana 
que emperra toda hora. Lembre-se de 
considerar a circulação de ar também 
ao definir a posição de móveis e eletro-
domésticos. 

3 – Use as cores a seu favor 

As cores são um complemento à ilu-
minação e têm influência sobre nosso 
psicológico. Por exemplo: cores mais 
frias criam uma atmosfera relaxante 
e refrescante, enquanto tons quentes 
tornam o ambiente acolhedor e acon-
chegante. Entender como as cores fun-
cionam ajuda a alcançar o efeito dese-
jado para cada lugar. 

As cores frias transmitem a sensação 
de frio e estão associadas ao gelo, à 
água e  à lua. As três cores frias bási-
cas são: azul, violeta (roxo ou púrpura) 
e verde.

As cores quentes transmitem sensação 
de calor e estão associadas ao sol, ao 
fogo e ao sangue. As três cores quen-
tes básicas são: amarelo, laranja e ver-
melho.
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ENTREVISTA
CIDADE

Lucélia Torres, sócia e 
proprietária da 

Clínica Lucélia Torres 
Care,  é a 

entrevistada de 
Renato Fulgoni
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ENTREVISTA
CIDADE

Agora, os pacientes da Clínica Lucélia 
Torres Care têm a sua disposição um 
Consultório de Enfermagem Especiali-
zado em Feridas, Estomias, Incontinên-
cias e Pé Diabético em São Pedro da 
Aldeia. No Consultório de Enfermagem 
Lucélia Torres Care você encontra Po-
diatria Clínica e Podologia. Especializa-
da, também, em Laser terapia, Ozonio-
terapia, Auriculoterapia, Aplicação de 
Medicamentos e Aromaterapia. E para 
sua comodidade o Consultório realiza 
atendimentos domiciliares, consulto-
ria em amamentação, confecção de 

CHEGOU EM SÃO PEDRO DA ALDEIA 
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 

ESPECIALIZADO EM FERIDAS, 
ESTOMIAS, INCONTINÊNCIAS E PÉ 

DIABÉTICO

palmilhas e realizar a retirada de pon-
tos, além de furos de orelha de bebês, 
crianças e adultos. Lucélia Torres, sócia 
e proprietária da Clínica Lucélia Torres 
Care, é enfermeira. Lucélia é especia-
lista em enfermagem dermatológica, 
enfermagem em alta complexidade e 
Ozonioterapia. Atualmente tem uma 
clínica de feridas e pés diabético em 
Cabo Frio, com a sócia proprietária 
Jane Reis, enfermeira especialista em: 
Estomaterapia, Terapia Integrativa, Po-
diatria, Fitoterapia e Terapia Intensiva. 
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Acompanhe a entrevista de Lucélia Torres, sócia e 
proprietária da Clínica Lucélia Torres Care com 

Renato Fulgoni:

Atualmente você e sua sócia tem uma clínica de feri-
das e pés diabético em Cabo Frio. O que fizeram vo-
cês decidirem montar a Clínica Lucélia Torres Care 
em São Pedro da Aldeia?

Atendemos em Cabo Frio muitos pacientes de São Pedro da 
Aldeia, sendo assim decidimos levar essa novidade para popu-
lação de São Pedro da Aldeia.

Na clínica, o paciente encontra diversas especialida-
des. Como funciona a Ozonioterapia?

Trabalhamos com aplicação da Ozonioterapia em todas moda-
lidades, assim como também tratamos de feridas com ozônio, 
ele possui inúmeros benefícios.

Qual a importância de um tratamento especializado 
em casos como o Pé diabético?

Todo diabético precisa de um profissional qualificado e espe-
cializado para cuidar de sua saúde, sendo assim, tratando saú-
de e não apenas doença, conseguimos livrar muitos pacientes 
de amputações e dos malefícios dessa doença.
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Muitas mães têm dificuldade na hora da amamenta-
ção. Como é realizado a Consultoria em Amamenta-
ção?

Então o profissional qualificado nessa área, consegue auxiliar 
essa mãe no cuidado e prazer proporcionando um aleitamento 
acolhedor e prazeroso . Muitas mães desistem de amamentar 
por causa das dificuldades encontradas .
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Secretaria de Estado de 
Turismo lança Projeto 
“Verão #tônoRio” em 

Copacabana
A Secretaria de Estado de Turismo 
do Rio de Janeiro (Setur-RJ) lançou, 
nesta quinta-feira (27), o projeto “Ve-
rão #tônoRio”, no Posto 4, em Copa-
cabana. O evento aconteceu durante 
a tarde na base fixa do projeto, na al-
tura da Rua Constante Ramos, e con-
tou com a presença do secretário de 
Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, 
autoridades, representantes do trade 
turístico, além de visitantes e mora-

dores. O projeto tem o objetivo de fo-
mentar a atividade turística na capital 
e nos municípios litorâneos do Estado, 
durante a estação mais quente do ano. 
A iniciativa conta com contêineres ins-
tagramáveis em pontos estratégicos 
de interesse turístico. Um fixo na “Prin-
cesinha do Mar” até o fim de março, e o 
outro será itinerante, passando por oito 
cidades do interior do Estado: Quissa-
mã, Macaé, Cabo Frio, Arraial do Cabo, 

CIDADE
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CIDADE

São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, 
localizados na Costa do Sol, e segue 
para Muriqui, distrito de Mangaratiba, 
além de Paraty, ambos na Costa Ver-
de. De acordo com o secretário de 
Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, a 
ideia é que o turista tenha, de janeiro 
a março, um ambiente de informação 
turística, em que possa consultar os 
atrativos dos diversos destinos do RJ. 
Ele explica que no estande, o visitante 
vai poder registrar, de sexta a domin-
go, a sua presença por meio de ima-
gens de drone; a atração fica disponí-
vel das 12h às 17h. Os shows musicais 
acontecem nos mesmos dias, durante 
o pôr do sol (a partir das 18h).

“Estamos lançando o “Verão #tôno-
Rio” com a intenção de promover as 
12 regiões turísticas do estado do Rio 
de Janeiro para este turista que fre-
quenta a Praia de Copacabana. Vamos 
fazer com que o turista tenha uma lin-

da recordação neste cartão postal do 
Brasil e do mundo e uma chance de 
acompanhar atrações musicais com 
músicos e artistas, que se apresentam 
com frequência em Copa. Esta é mais 
uma ação da Setur-RJ, que visa fazer 
o melhor receptivo para o turista, que 
pretende conhecer o RJ”, explicou Tu-
tuca.

Em Copacabana, a atração vai ficar dis-
ponível de terça a domingo com horá-
rios variados: das 10h às 19h (terça a 
quinta) e das 10h às 20h (sexta a do-
mingo, quando acontecem as atrações 
musicais). No interior, a ação acontece-
rá em dias e cidades específicas (con-
sulte abaixo), das 10h às 20h. A pri-
meira cidade a receber a iniciativa no 
interior foi Quissamã, na Costa do Sol. 
Lá, o estande já está em funcionamento 
na Praia de João Francisco, na Avenida 
Atlântica Uberland Paula, esquina com 
a Rua da Lagoa. A ação ficará na cida-
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de até domingo (30) com atrações mu-
sicais de artistas da região. A secretária 
municipal de Turismo de São Pedro da 
Aldeia, Andrea Tinoco, esteve na ação 
de lançamento e destacou a importân-
cia do projeto ser estendido para as ci-
dades do interior. O município integra a 
agenda do projeto com datas previstas 
entre 24 e 27 de fevereiro.

“Estamos muito felizes com a extensão 
do projeto para o interior. O Turismo 
está avançando e sendo consolidado 
nas cidades do interior, destacando 
seus atrativos como destinos turísti-
cos de relevância nacional. São Pedro 
da Aldeia foi contemplada com a ação 
e nós vamos divulgar muito no nosso 
trade para aquecer a economia do mu-
nicípio” destacou Andrea.

Quem passava pelo local, não resistia à 
música e às cores do estande para uma 
bela foto; foi o caso da recepcionista 
Lucinavia dos Santos, que fez selfies 
nos painéis do contêiner.

– Eu estava passando, vi uma movi-
mentação e pensei que fosse um even-
to particular. Achei super interessante! 
Acredito que até o final desse projeto 
vai ter muita gente, muitos comentários 
positivos e vai ser um sucesso – contou 
a visitante. Serviço:

Dias e horários de 
funcionamento em Copacabana

Período: 28/1 a 27/3
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Horário da ação: das 10h às 19h (de ter-
ça a quinta) e 10h às 20h (de sexta a 
domingo)

Shows musicais (de sexta a domingo): 
a partir das 18h

Foto e vídeo 360 graus (de sexta a do-
mingo): das 12 às 17h

Dias, horário e cidades do 
projeto no interior

Horário da ação: das 10h às 20h

Shows musicais (de sexta a domingo): 
a partir das 18h

Foto e vídeo 360 graus (de sexta a do-
mingo): das 12 às 17h

1. Quissamã – 28, 29 e 30 de janeiro

2. Macaé – 03, 04, 05 e 06 de fevereiro

3. Cabo Frio (Peró) – 10, 11, 12 e 13 de 
fevereiro

4. Arraial do Cabo – 17, 18, 19 e 20 de 
fevereiro

5. São Pedro da Aldeia – 24, 25, 26 e 27 
de fevereiro

6. Iguaba – 03, 04, 05 e 06 de março

7. Muriqui – 10, 11, 12 e 13 de março

8. Paraty – 17, 18, 19 e 20 de março

Com informações da Ascom Setur/Tu-
risRio - Fotos: Ademir Júnior e Setur

45

Aldeia
                       Magazine



IGUABA GRANDE 
Prefeito de Iguaba recebe 

equipe da secretaria estadual das 
Cidades

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil 
Martins, recebeu nesta quinta-feira 
(27) a visita do subsecretário estadual 
das Cidades, Paulo Cezar Cleffs e do 
assessor regional da secretaria, Adria-
no José mattos, para uma vistoria nas 
obras que já acontecem no município 
através de convênios firmados com o 
Governo Estadual.

Entre as obras visitadas estão a pa-
vimentação da rua Alfeu Ferreira, no 
bairro Iguaba Pequena; estrada do Ar-
rastão, na altura do bairro Vila Nova e 
na Zona Especial de Negócios (ZEN), 
onde o prefeito aproveitou para solici-
tar o apoio do subsecretário para uma 
nova entrada do município, ligando a 
estrada do Sal a RJ-124 ViaLagos.

Outro ponto também visitado foi a 
Praça nova da Estação, local onde 
será construído o Teatro Municipal. A 
obra é parte do projeto de convênio 
firmado, entre a prefeitura e o esta-
do, cujo o repasse estava suspenso há 
oito anos. Após prestação de contas 
pelo atual governo e aprovação dos 
documentos pela secretaria das Cida-
des, o convênio será reativado e po-
derá voltar a receber os repasses para 
a execução da obra.

“Como sempre digo, queremos colo-
car Iguaba Grande em uma posição de 
destaque em todo o estado e isso só é 
possível, pois em todo momento, tra-
balhamos firme para manter as contas 
públicas em dia. Estamos organizando 
todos os convênios que estavam pa-
rados quando assumimos e estamos 
fazendo a coisa pública andar com se-
riedade. Esse é o nosso objetivo, trazer 
dignidade para a população através 

REGIÃO

de obras que beneficiem o morador, o 
comerciante e toda a região.” Contou o 
prefeito Vantoil Martins.

Para o subsecretário Estadual das Ci-
dades, Paulo Cezar Cleffs, é importante 
manter esse diálogo com a gestão mu-
nicipal para poder ver todas as obras 
feitas através de convênios sendo rea-
lizadas com qualidade e compromisso. 
“Visitamos os locais onde tem o convê-
nio do asfalto presente, com obras de 
qualidade e infraestrutura, isso alegra 
muito a gente, pois podemos ver que 
está sendo feito direito, como tem que 
ser feita a coisa pública. Aqui na Estra-
da do Sal, onde vai ter a Zona Especial 
de Negócios, estamos comprometidos 
em fazer esse acesso na Via Lagos que 
será uma importante ligação para o de-
senvolvimento de Iguaba.” Disse o Sub-
secretário

“Nós vamos identificar todos os proje-
tos aqui de Iguaba que já estão encami-
nhando dentro secretaria das Cidades, 
vamos convocar a parte técnica  De-
partamento de Estradas de Rodagem 
(DER) e vamos avaliar o projeto como 
um todo. Nós queremos dar seguimen-
to as solicitações que o prefeito fez jun-
to a secretaria das Cidades.” Comentou 
o Assessor Regional da secretaria das 
Cidades, Adriano José Mattos.

SECRETÁRIO ESPECIAL DE INTEGRAÇÃO 
METROPOLITANA EM IGUABA

 Ainda nesta quinta-feira (27), o prefei-
to Vantoil Martins recebeu o secretário 
Especial de Integração Metropolitana 
da cidade do Rio de Janeiro, Aquiles 
Barreto, e o assessor especial, Arildo 
Mendes, para apresentação do Progra-
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REGIÃO

ma Integra Rio.

O Integra Rio é um projeto criado pela 
cidade do Rio de Janeiro. O Programa 
possui o objetivo de promover ações 
integrativas entre a capital e as demais 
cidades do Estado, por meio de apoio 
financeiro para projetos e propostas 
que privilegiem o desenvolvimento de 
novos negócios e parcerias nas áreas 
da cultura, turismo e pesquisa. Ao todo, 
serão investidos mais de R$ 10 milhões 
em projetos por todo o estado.

“Temos caminhado por todas as cida-
des do Estado, com o pedido do prefei-
to Eduardo Paes, para a construção de 
um Rio de Janeiro mais unido. A secre-
taria de Integração tem o papel de bus-
car ideias nas demais cidades e levar 
para a capital, e ao contrário também, 

trazer projetos que já são sucesso na 
cidade do Rio para as demais cidades. 
Além disso, sou cabo-friense e ver a ci-
dade de Iguaba, que faz parte da Re-
gião dos Lagos, despontando entre as 
demais cidades me deixa muito feliz. O 
prefeito Vantoil tem feito um trabalho 
maravilhoso que merece ser mostrado 
para as demais cidades, através da in-
tegração.” Disse o secretário Especial 
de Integração Metropolitana da cidade 
do Rio de Janeiro, Aquiles Barreto

Participaram ainda da reunião o secre-
tário municipal de Fazenda, Jorgino 
Fabiano, o presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos 
(Previguaba), Allan Simonaci e o verea-
dor Paulo Rito.
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REGIÃO

Jardim Rosa 
promove quinta 

edição  da feira livre 
no bairro São José

Artesanato, perfumaria, moda, gastro-
nomia e cerveja artesanal em estandes 
ao ar livre. A Feira Flores do Jardim 
Rosa edição verão reunirá dezenas de 
expositores no dia 6 de fevereiro, das 
15 às 20h, no bairro São José. O even-
to, que chega a sua quinta edição, re-
unirá empreendedores e artesãos de 
São Pedro da Aldeia e Iguaba Gran-
de. A feira livre recebe o apoio da Se-
cretaria de Agricultura. Localizado ao 
lado da vila de praças da Marinha, na 
Rua Bela Vista, o espaço foi revitaliza-
do pela moradora Rosilany Correia em 
2020 como exemplo de cidadania. Ele 
é mantido pelos moradores do bairro 
com o apoio da prefeitura. De acordo 
com os organizadores, o objetivo das 

feiras é incentivar o artesanato e o em-
preendedorismo local.

O secretário de agricultura, Thiago 
Ribeiro, ressalta a importância da ini-
ciativa que remodelou o espaço pú-
blico. “Além do cuidado dos morado-
res com aquele espaço, transformado 
em jardim, a atitude positiva continua 
rendendo bons frutos. As feiras livres 
fomentam o artesanato, impulsionam 
o empreendedorismo e a geração de 
renda no nosso município”, destacou.
Serviço Feira Flores do Jardim Rosa 
edição verãoData: 6 de fevereiro, das 
15 às 20hLocal: Rua Bela Vista, bairro 
São José (ao lado da vila de praças da 
Marinha) 
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GOVERNO E SETOR AVALIAM OCORRÊNCIA 
DA CIGARRINHA E ENFEZAMENTOS DO

 MILHO EM MATO GROSSO

O Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) em conjunto 
com a Associação dos Produtores de 
Soja e Milho do Mato Grosso (Aprosoja 
MT), a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e o Instituto 
de Defesa Agropecuária de Mato Gros-
so (Indea MT) realizaram, nesta sema-
na, visita técnica no estado de Mato 
Grosso para traçar medidas de contin-
genciamento e monitoramento da ci-
garrinha e enfezamentos do milho jun-

to aos principais produtores da cultura.

A presença desse inseto e os prejuízos 
causados pelas doenças têm gerado 
grande preocupação para os produ-
tores que buscam adoção de medidas 
para não comprometer a safra de milho 
no estado. Até então, não há uma me-
dida de controle isolada capaz de evi-
tar a ocorrência da praga. As medidas 
preventivas podem reduzir ou evitar a 
incidência dessas doenças.

ARTIGO

AGRONEGÓCIO
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ARTIGO

Para o secretário de Defesa Agrope-
cuária, José Guilherme Leal, escutar 
os produtores é importante para defi-
nir as ações de combate e prevenção 
da praga. “Buscamos debater com os 
produtores rurais, em conjunto com a 
pesquisa agropecuária, recebendo as 
sugestões para adoção de medidas no 
âmbito regional, a fim de evitar prejuí-
zos para as próximas safras”.

Segundo a Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa), essas 
doenças são causadas por microrga-
nismos denominados mollicutes e tam-
bém por vírus, que invadem sistemi-
camente e multiplicam-se nos tecidos 

do floema da planta de milho e são 
transmitidos de plantas doentes para 
plantas sadias, pela cigarrinha Dalbulus 
maidis. 

Para informações sobre a identificação 
das doenças nas lavouras e sobre o ma-
nejo mais adequado para se minimizar 
os impactos gerados pelos enfezamen-
tos do milho, pesquisadores da Embra-
pa Milho e Sorgo elaboraram cartilha 
sobre o Manejo da Cigarrinha e Enfe-
zamentos na Cultura do Milho. No site 
da Embrapa também é possível obter 
mais informações sobre o manejo das 
doenças que também vêm ocorrendo 
em outras regiões do país. 
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COLUNISTA

Concurso Gata da bola

A escritora, atriz, Aline Santos, 
está participando da final do 
Concurso Gata da bola que 
ocorreu no ano de 2021.  Ali-
ne escolheu o time Bahia para 
participar por conta da sua 
cidade Natal. Em parceria com 
a TV Alterosa, Afiliada do SBT, 
e como destaque na página 
Topshow oficial. 

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

O prefeito Fábio do Pastel segue reali-
zando visitas técnicas às escolas muni-
cipais que estão passando por reforma 
e manutenção em São Pedro da Aldeia. 
Nesta terça-feira (25), o prefeito esteve 
na E. M. Antônio Rodrigues dos Santos, 
no bairro Porto do Carro, na Creche 
M. Comunitária Dona Chica, no Morro 
do Milagre, e na E. Mz. Manoel Martins 
Teixeira, no Balneário das Conchas. O 
objetivo dos serviços é garantir melho-
rias estruturais e conforto aos alunos e 
profissionais da rede municipal de en-
sino.O prefeito aldeense afirma que es-
tará atento a cada detalhe e acompa-
nhará de perto o andamento das ações 
da Educação, uma das prioridades do 
governo municipal. “Hoje, vistoriamos 
a Escola Antônio Rodrigues, que rece-
berá manutenções essenciais para o 
início do ano letivo, e a Creche Dona 
Chica, que está passando por refor-
ma estrutural e visual. Nosso trabalho 
continuará em outras unidades, entre-
gando mais conforto e segurança aos 
alunos e funcionários”, afirmou Fábio 

PREFEITO FÁBIO DO PASTEL 
VISTORIA ESCOLAS DO MUNICÍPIO

RECUPERADO 
DA COVID-19, PREFEITO 
ALDEENSE RETOMOU A 

ROTINA DE TRABALHO NA 
SEGUNDA-FEIRA (24)

do Pastel. Acompanharam as vistorias 
nas escolas o secretário de Educação, 
professor Elias Valadão, o chefe de 
gabinete, Moisés Batista, o assessor 
da Secretaria de Urbanismo e Habita-
ção, Kauê Vattimo, e a designer de in-
teriores, Cleuzeli Marzullo. O trabalho 
na E. M. Antônio Rodrigues teve início 
com serviços de limpeza e capina. A 
unidade também passará por reforma 
e manutenções, como troca de pisos e 
de portas, limpeza de pastilhas e res-
tauração de ambientes, além de repa-
ros estruturais.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Judson Rosa, 
presidente e 

professor da ONG 
Nossa Laguna 

Ciência e Vida,  é o 
entrevistado de 
Renato Fulgoni
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

A ONG Nossa Laguna Ciência e Vida 
ajuda os alunos da rede pública de 
ensino, na realização das atividades 
escolares, que moram em comuni-
dades próximas à Lagoa de Ararua-
ma, no município de São Pedro da 
Aldeia. Essa abordagem visa o apoio 
gratuito aos alunos, uma vez que, a 
dificuldade na aprendizagem requer 
uma atenção melhor e especializa-
da. Nosso intuito é acompanhar os 
alunos de escola pública ao longo 
do ano para ajudá-los a superar suas 
dificuldades, conscientizar seus pais 
sobre a importância do aprendizado 
de seus filhos e implantar cartilhas 
e jogos que facilitem o desenvolvi-
mento intelectual. O contato com a 
natureza é uma ferramenta de suma 
importância e necessidade; as aulas 
práticas devem estar atreladas às 
saídas de campo sempre que hou-
ver necessidade e oportunidades.
A Região dos Lagos é rica em ecos-
sistemas e a Lagoa de Araruama é 
a que está em mais evidência, pos-

ONG AJUDA ALUNOS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS AO LONGO DO ANO A 
SUPERAR SUAS DIFICULDADES

suindo histórias e informações eco-
lógicas a serem exploradas pelos alu-
nos. Sabemos que os pescadores da 
Laguna, possuem alto conhecimen-
to do ecossistema e como biólogo 
tenho o pleno interesse em ajudar 
os nossos alunos a refletirem sobre a 
importância da natureza. Para cons-
cientizá-los, oferecemos aulas para 
ajudar os filhos/netos e moradores 
próximos da Comunidade Pesqueira 
na Colônia do Camerum e na sede 
da ONG no Campo Redondo. Acre-
ditamos que a partir da conscien-
tização dos nossos alunos, iremos 
formar melhores cidadãos que res-
peitem e admirem as nossas belezas 
naturais. Estão abertas as inscrições 
da turma de 2022 e gostaríamos de 
informar que as vagas são limitadas 
e os interessados, entre em contato 
por mensagem pelo WhatsApp: +55 
22 99772 8663.  Carecemos de pa-
trocinadores e aceitamos todos os 
tipos de ajuda (doações de roupas, 
alimentos e capital).
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Confira a entrevista do professor e biólogo Judson 
Rosa, presidente e professor da ONG Nossa Laguna 

Ciência e Vida, com Renato Fulgoni:

Como surgiu a ideia de criar a ONG Nossa Laguna 
Ciência e Vida?

A ideia de formar uma ONG surgiu a partir de uma professora 
de educação física que após muitos anos de profissão sempre 
teve o sonho de ajudar os alunos da rede pública com dificul-
dades na escola. A professora Roberta Soares se casou com 
um professor e biólogo Judson Rosa que estuda o plâncton 
(microrganismos) da Lagoa de Araruama e juntos resolveram 
colocar em evidência a nossa laguna e contextualizar isso para 
a comunidade local. 

Um dos objetivos da ONG é formar melhores cida-
dãos que respeitem e admirem as nossas belezas 
naturais. Num mundo tão globalizado, como a ONG 
trabalha para conseguir a atenção dos alunos nas 
atividades?

O objetivo da ONG é conscientizar os nossos alunos e formar 
cidadãos ecologicamente correto, isso é; pessoas que preser-
vam a natureza, pois sabem que sem ela não podemos viver 
com uma boa qualidade de vida.

 A fim de chamar a atenção dos nossos alunos temos 
como meta principal motivá-los, mostrar caminhos, aconse-
lharmos. Na verdade, mesmo no mundo globalizado, são as 
coisas simples que fazem a diferença. 
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Qual a importância de passar para os pais que o 
aprendizado de seus filhos é fundamental para um 
Brasil melhor?

Quando encontramos pais que apoiam a educação dos seus 
filhos, o aproveitamento dos alunos ocorre com mais eficiência. 
Na ONG os pais dos nossos alunos têm apresentado interesse 
em ver o crescimento deles e nós temos incentivando-os a se 
dedicarem mais. 
A ONG está aberta para visitação de segunda a sábado e o 
nosso intuito é estimular pais que não sabem da importância 
dos estudos para os seus filhos. 
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Na pandemia, muitos alunos ficaram desassisti-
dos em relação ao ensino, devido não ter internet 
e outros problemas que nossas crianças enfrentam. 
Como recuperar esse tempo perdido?

A pandemia é um grande problema na realidade das nossas 
crianças e existem aqueles que não possuem internet para 
acessar o conteúdo escolar, mas existem escolas que traba-
lham apenas por apostilas e isso ajuda o aluno que não possui 
internet. Com ambos os métodos os estudantes (com internet 
e sem internet), mostraram dificuldades, a falta das aulas pre-
senciais ocorreu de uma hora para outra e com isso os alunos 
tiveram pouco tempo para se adaptar. 
 O tempo perdido por esses alunos é o maior problema 
da pandemia, como por exemplo os alunos que estavam se al-
fabetizando em 2020 em sua grande maioria ainda não sabem 
ler. Os professores da ONG estão se esforçando para tentar 
amenizar tal problema. Na realidade não sabemos se podemos 
recuperar o tempo perdido de alunos da rede pública, o que 
sabemos é que temos buscado fazer o melhor por eles.

58

Aldeia 
                      Magazine



ENTREVISTA

59

Aldeia
                       Magazine



ENTREVISTA

A ONG carece de patrocínio e doações. Como você 
vê a importância da solidariedade no município de 
São Pedro da Aldeia?

Como a ONG Nossa Laguna Ciência e Vida tem apenas 1 ano 
de existência acreditamos que não temos muito apoio por ser 
pouco conhecida. Até o momento recebemos doações de rou-
pas de amigos e familiares para nosso bazar na sede. Não pos-
suímos apoio financeiro de nenhuma empresa. Os interessa-
dos, entre em contato por mensagem pelo WhatsApp: +55 22 
99772 8663.  Carecemos de patrocinadores e aceitamos todos 
os tipos de ajuda (doações de roupas, alimentos e capital).
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Labeo frenatus ocorre sobre substra-
to arenoso ou substratos rochosos em 
córregos e rios. Move-se sazonalmente 
para florestas inundadas durante esta-
ção chuvosa. Apresenta corpo de co-
loração castanho esverdeado, embora 
variável de acordo com graus de pig-
mentação, com uma mancha negra na 
base da nadadeira dorsal. Nadadeiras 
dorsal, anal e pélvicas são vermelhas. 
Variação albina bastante comum no 
mercado de aquarismo.

Pode ser confundido com o Labeo Bi-
color (Epalzeorhynchos bicolor), no 
entanto, a cor vermelha em E. frenatum 
está presente em todas nadadeiras, 
além de possuir a coloração negra me-
nos escura pelo seu corpo comparado 
com E. bicolor. Este último normalmen-
te apresenta coloração mais escura e 
somente a nadadeira caudal é verme-
lha. Embora seja conhecido popular-
mente como tubarão, não está rela-

PET

 Labeo Frenatus
Por Renato Fulgoni cionado com os tubarões verdadeiros. 

Esta espécie recebe este nome comum 
devido o formato de seu corpo e na-
dadeira dorsal ser semelhante a de um 
tubarão. Pacífico com outras espécies, 
porém, territorialista e agressivo com 
membros da mesma espécie, devendo 
evitar criar dois ou mais espécimes no 
mesmo espaço, exceto se o aquário for 
grande o suficiente para comportá-los 
e deverá possuir bastante refúgios. Re-
comendado 100cm de comprimento 
de aquário para cada espécie inserida. 
Ao contrário do Labeo Bicolor, esta es-
pécie apresenta comportamento mais 
pacífico quando inserido em aquário 
comunitário, se reservando somente a 
expulsar invasores de seu território ou 
peixes de formato similar, desde que o 
aquário possua bastante refúgios for-
mado por plantas, raízes, entre outros, 
e amplo espaço. Muitas vezes vendido 
como comedor de algas e de fato ele 
se alimenta delas, porém, não pode 
ser considerado um comedor de algas, 
uma vez que sua eficiência na elimina-
ção delas é bem pouca.
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PROTETOR SOLAR 
PARA CRIANÇAS

A partir dos seis meses de ida-
de, as crianças estão liberadas 
moderadamente para se expor 
ao sol, desde que com restri-
ção dos horários e usando sem-
pre protetor solar adequado.  
 
Os produtos infantis devem ser 
orientados pela pediatra, pois ela 
irá indicar os apropriados para 
idade do seu filho e os dermatolo-
gicamente testados nas crianças. 

 
Não podemos deixar de passar 
pelo menos 30 minutos antes da 
exposição solar e repassar o filtro 
solar a cada 2h, além de não esque-
cermos da quantidade adequada 
para a proteção para cada idade.  
 
Assim, converse com a pediatra 
do seu pequeno sobre como es-
colher o melhor protetor infantil 
para idade dele e como deve ser 
aplicado! E não deixe de usá-lo 
em hipótese alguma!

 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

Gito Sales, 
músico,  é o 

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

Spotify: @palcodogroove 

“Quando vi eu estava na Som Livre tendo que gravar as guitarras no dia da es-
treia da novela” (Gito Sales)

Desde quando você possui toda essa paixão pela 
música, e em que momento decidiu fazer desse ta-
lento profissão, e quais suas fontes de inspiração?

Eu tinha de 11 para 12 anos. E profissionalmente eu comecei 
com 14 anos. Eu já comecei gostando e comecei gravar enten-
deu? Curti e nunca tive aula, sempre fui auto de data e entrei 
em estúdio para gravar um vinil. A produção foi do Cláudio 
Kartier, artista era meu tio (Herberto Sales) Savala operador de 
áudio do Paralamas etc. Era uma galera bacana.

EM ENTREVISTA GITO SALES FALA SOBRE SUAS 
PARCERIAS COM GRANDES CANTORES DA MPB E 

SEU NOVO PROJETO VÊENNIX
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Você gravou com grandes nomes da Música como: 
Morais Moreira, Pepeu Gomes, Ed Motta, Fábio Jr, 
Cristian e Ralph e muitos outros. São muitas feras 
como foi esse Network Musical?

Todos foram de formas diferentes Marcellão, com Moraes e Pe-
peu foi quando eles fizeram uma dupla e eu fazia parte de uma 
banda chamada Fibra de Vida com o Davi Moraes e assim que 
Moraes se juntou com Pepeu ele chamou a banda Fibra de Vida 
acompanhar, e acabamos fazendo nossos shows no intervalo 
da turnê dos dois!
Com Ed, eu o já conhecia ele desde a época do Conexão Japeri 
e quando montei o Fibra de Vida, convidei ele para fazer um 
feat numa música comigo!
Com Fábio Jr. eu era do casting da BMG-Ariola e ele também, 
estávamos gravando no mesmo dia, cada um num estúdio, ele 
precisou gravar uns violões e o Augusto César que era produ-
tor dele me pediu para gravar, não iria me custar nada, pois éra-
mos da mesma companhia e sempre éramos uns pelos outros e 
acabei não só gravando esse dia, mas gravei o disco inteiro, só 
não irei lembrar o título, mas foi lançado em 1991! 
Com Christian e Ralph, como éramos do mesmo castings, BM-
G-Ariola também, gravamos uma música para a rádio FM 105 
de bem com a vida, para rodar no final de ano!
Com Jorge Vercillo eu estava sempre na casa dele por causa 
do futebol e da música e estávamos sempre tocando, daí levei 
alguns outros amigos e amigas para o “Encontro dos Composi-
tores” que acabou virando um programa de TV que era o Ver-
cillo e o Dudu Falcão!
Bom, o incomum a todos é que acabamos frequentando a casa 
um do outro e sempre tinha as violadas, na qual ticávamos de 
tudo um pouco! Esse era o Network!

Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

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

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

ENTREVISTA

Na década de 80 uma de suas Músicas foi escolhida 
para estar no LP da novela Mulheres de Areia. Eu fico 
imaginando os pulos de felicidade que você deu, de 
qualquer forma estou curioso para saber como foi, 
me conta?  

Foi uma releitura da música Ovelha Negra da Rita Lee, no qual o 
Dir. a Musical da Globo (Mariozinho Rocha) pediu para eu fazer, 
pois tinha uma personagem que ele queria minha interpreta-
ção da música para ela, montei um grupo chamado Fantasmas 
para essa trabalho e aproveitando uma encomenda também da 
BMG-Ariola para fazer uma banda parecida com o Kid Abelha 
e fiz a releitura para ele e quando vi eu estava na Som Livre 
tendo que gravar as guitarras no dia da estreia da novela, pois 
ele queria que eu gravasse assistindo o primeiro capítulo antes 
de ir ao ar e como ele ficou pronto no dia da estreia estava eu 
a tarde gravando para ir ao ar a noite!

Diga como foi a emoção de ouvir seu nome como 
vencedor do 6º Prêmio Sharp de Música?

Prêmio Sharp era considerado um Grammy brasileiro, e nun-
ca imaginei que um projeto encomendado por uma gravadora, 
pois eu era sempre chamado para esse tipo de trabalho, porque 
eles diziam que eu entendia de tendência, o que o mercado es-
tava precisando e do nada a banda Fantasmas foi tomando um 
vulto enorme por causa da música na novela que foi indicada 
como melhor grupo de MPB para o Sharp, junto com o Domínio 
e o Yahoo, e só não ganhou o Roupa Nova porque não haviam 
gravado nada aquele ano, o Roupa sempre ganhava, tirando 
eles só quem ganhou nesta categoria foi o Placa Luminosa e a 
Banda Fantasmas!
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Na edição passada conversamos com seu parceiro 
Carlinhos Borges, pode explicar o Projeto Vêennix?

Estava eu conversando com o Carlinhos Borges sobre a tur-
nê do single Anjos de Mim, onde o Carlinhos era meu diretor 
musical quando veio a pandemia e tivemos que parar tudo, no 
final dos anos 90’ esse projeto Vêennix que eu havia montado 
só para colocar uma música a pedido da Globo em Malhação, 
quando o Roberto Talma pediu para o Vêennix fazer um show 
na novela, mas a dupla não existia de fato, somente musical 
para gravar e deixei de lado e a música acabou não entrando, 
pois iria ser lançada num show na academia da malhação (no-
vela), bom, voltando kkkkk conversando com Carlinhos e ou-
vindo algumas músicas dele e umas minhas fiz essa proposta 
para ele, de fazermos um VêenniX de verdade, com Banda e 
sair pelo Brasil e pelo mundo fazendo shows e ele aceitou, mas 
como a pandemia ainda continua, hoje estamos terminando de 
mixar e masterizar 4 músicas para lançar pela Tratore e en-
saiando, afinando o show e ir para a estrada assim que possível, 
mas decidimos em começar a turnê pela região que moramos!
Já ia esquecendo, Vêennix hoje já está nas plataformas digitais 
com 2 singles “Amor Exato” e “Bem Querer” duas faixas acústi-
cas respeitando o momento que vivemos!
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Marcelão, te agradeço! Obrigado pelo carinho e conto com 
você nesta trajetória do VêenniX, afinal estamos juntos!
Forte abraço a você e a todos os leitores (as)

Siga o VêenniX nas redes sociais:
Instagram: @veennix_official 
Facebook.com/Veennixofficial 

Fale sobre o seu mais novo single intitulado “Anjo 
de Mim” 

Anjos de Mim, como falei anteriormente, acabou só saindo nas 
plataformas digitais pela Warner Chappell Brasil que os leitores 
podem ouvir a qualquer momento em qualquer plataforma!

Gito Salles meu brother, muitíssimo obrigado por re-
ceber a Coluna Palco do Groove e por essa entrevis-
ta!

ENTREVISTA
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A Garota que Podia Voar

Aproveite essa na oferta na Livraria da 
Aldeia. 

De: R$ 34,99
Por: R$ 20,99

São 40% de desconto!

Acesse o link e confira - livrariadaaldeia.
com.br

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

Piper é uma garota do interior que sabe 
voar. Temerosos da opinião alheia, seus 
pais a educam em casa e não a deixam 
brincar com outras crianças. Mas um 
dia, como era de se esperar, Piper in-
siste em ir com os pais na feira anual 
da cidadezinha e as o utras crianças 
pouco querem saber de Piper, aquela 
menina estranha que nem pode sair da 
sua fazenda porque não sabe brincar 
direito. Irritada, Piper quer provar que 
pode sim fazer coisas legais, e ao par-
ticipar de um jogo acaba voando sem 
querer. Im ediatamente o mundo inteiro 
fica sabendo da garota que sabe voar, 
e os pais de Piper não sabem o que fa-
zer, até que uma moça muito simpática 
aparece com helicópteros e tudo para 
levá-la ao instituto I.N.S.A.N.E., esco-
la para jovens superdotados. Os p ais 
de Piper logo concordam, e ela é leva-

da para uma escola de última geração, 
onde todos os alunos têm uma habili-
dade especial- telecinese, controle de 
tempestades e até mesmo visão de 
raio-X. Mas o que os pais não sabem é 
o que pode acontecer com P iper nesse 
lugar.
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Quando se tem força de vontade e co-
ragem, não existe ensino ruim ou falta 
de oportunidades. Com apenas 22 anos, 
Thiago Santos é um exemplo de supera-
ção para muitos jovens. 
Nascido no Interior do Paraná e de fa-
mília humilde, desde criança ele falava 
que queria muito ajudar o próximo e ser 
alguém na vida. O fato de ter crescido 
numa sociedade negligenciada e en-
frentar muitas rejeições pelas questões 
“rotuladas” de sua família, o jovem per-
sistiu com alegria e coragem na realiza-
ção dos seus sonhos. Thiago que na sua 
infância viveu na pele as consequências 
do trabalho infantil, conta que viveu uma 
situação de extrema pobreza “acordava 
todos os dias às 5h e, antes de ir à esco-
la, pegava latinhas na rua e pedia o pão 
amanhecido na padaria”. Após passar 
por inúmeras dificuldades até seus 14 
anos, aos 15, se mudou para Santa Cata-
rina, onde foi viver com os tios. 
Thiago, sempre teve consigo o dom 
da fala e aproveitar as oportunidades, 
querendo aprender e conquistar novas 
experiências, se destacou em suas ati-
vidades no Teatro Alfredo Sigwalt, onde 
foi convidado a representar a instituição 

A SUPERAÇÃO POR TRÁS DE UM 
DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR 

na Conferência Municipal dos Direitos 
das Crianças e Adolescentes, onde foi 
classificado para as etapas regional, 
estadual e nacional. Após a ocasião, 
o jovem tornou- se referência esta-
dual na luta pelos Direitos de Crianças 
e Adolescentes, representando Santa 
Catarina em debates e conferências 
sobre a proteção da infância e adoles-
cência em todo o país. 
Aos 17 anos ingressou na universidade 
no curso de Comunicação Social - Pu-
blicidade e Propaganda. Foi contem-
plado com bolsa de Pesquisa e exten-
são, participou de diversas atividades 
acadêmicas desenvolvidas pelo curso 
e universidade. Mas para ele ainda era 
pouco, os sonhos eram bem mais altos. 
Thiago queria muito fazer intercâmbio, 
e mesmo sem muitas condições finan-
ceiras, ele viu como mais um desafio 
em sua vida e correu atrás.  
Aos 19 anos, Thiago passou na sele-
ção para estudar Jornalismo na Euro-
pa, onde passou 8 meses em Portugal 
no Instituto Politécnico de Setúbal. De 
volta ao Brasil, passou pelas conse-
quências da “depressão pós intercam-
bio”, manteve seu compromisso com 
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os estudos e em dezembro de 2021, 
finalizou sua graduação. Thiago rece-
be seu diploma dia 05 de fevereiro em 
solenidade restrita na Universidade do 
Oeste de Santa Catarina. 

  Com a palavra, Thiago. 
 Olhar pra tudo e entender cada 
processo que tive que passar para che-
gar até aqui, me emociona, me alivia, me 
orgulha. Sei que muitas pessoas também 
passaram por dificuldades e ainda pas-
sam, mas eu só eu sei o quão doloroso 
foi desde criança ter que tomar minhas 
próprias decisões e ainda sustentá-las. 
A finalização dessa graduação me dei-
xou muito sensível. Reforço a todas as 
crianças, adolescentes, jovens, adultos 
e idosos que me leem. Por mais difí-
cil que seja, não desista. Se necessário, 
pare, olhe para atrás, reveja seus passos 
e avance tentando mudá-los em dire-
ção ao sucesso. Escutei muito que não 
chegaria em nenhum lugar, que eu não 
tinha futuro, que eu ia ser só mais um 
no mundo. E sabe?! Eu escutei somen-
te o que eu mais desejava, o que o meu 
interior me dizia, que era sempre fazer 
o bem ao próximo, e lutar pelos meus 
objetivos. Eu sempre tive que estar pro-
vando para mim mesmo o quão capaz 
sou para poder exercer e protagonizar 
minha história. 
  Essa graduação é uma conquista 
minha e de todos aqueles que sempre 
me deram apoio e incentivo. Agradeço 
de coração a cada um que vibrou comi-
go em cada momento da minha histó-
ria. Vocês fazem parte disso. Agradeço 
muito ao Teatro, Unoesc, Jornal Raizes, 
Rede Peteca, Conapeti, MPT e todas as 
instituições que me fortaleceram e acre-
ditam no meu talento. 
 Que muitos outros jovens pos-
sam ter esse espaço para que possam 
mostrar suas histórias, superações e 
conquistas. A fim de inspirar aqueles 
que sonham e que possuem vontade de 
vencer. 
As latinhas que eu pegava nas ruas se 
tornou o conhecimento que eu transmi-
to a vocês. 
Obrigado!
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Promoção Super Smartwatch do Super Kapas! Cada 30 reais em 
compras ganhe um cupom, você preenche o cupom e já concorre a 
um Super Smartwatch. Regulamento: Período de 01/02 até 28/02 
de 2022 - Cada R$30,00 em compras ganhe um cupom. Ganha um 
cupom para preencher e depositar na urna. Sorteio dia 01/03/2022 
pelo Instagram às 10h - Valendo um smartWatch modelo HW16 

São Pedro da Aldeia - (Rua do laboratório Schirley)

(22) 33084790 ou (22) 988743061
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SAQUAREMA 
SAQUAREMA DISPONIBILIZA CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES GRATUITOS 

NA ÁREA DE VESTUÁRIO

REGIÃO

A Prefeitura de Saquarema, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, 
vai disponibilizar aos moradores dois 
cursos profissionalizantes na área de 
vestuário: o curso de Confeccionador 
de Bolsas em Tecido e o de Confeccio-
nador de Lingerie e Moda Praia. Ambos 
serão realizados, presencialmente, na 
Praça do Bem Estar, em uma Unidade 
Móvel do SENAI, e são fruto de parce-
ria entre a Prefeitura e a FIRJAN – Fe-
deração da Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro.

As aulas do curso de Confeccionador 
de Bolsas em Tecido, cuja duração é 
de 40 dias, serão realizadas no turno 
da tarde, das 13h às 17h. Já o curso de 
Confeccionador de Lingerie e Moda 
Praia, com duração de 60 dias, terá au-
las no turno da noite, das 18h às 22h. 
Ambos serão realizados de segunda a 
sexta feira e cada um ofertará 14 vagas 
gratuitas aos moradores.

A inscrição será presencial e realizada 

somente no dia 01 de fevereiro, terça-
-feira, das 13:30h às 20:00h, e o critério 
de seleção será a ordem de chegada. 
Os candidatos, com idade mínima de 
16 anos e o 6º ano do Ensino Funda-
mental completo, deverão comparecer 
ao Centro de Capacitação Profissional 
Vinícius Vidal França, localizado na Rua 
Tia Mello – 25 – São Geraldo, Bacaxá, 
munidos dos seguintes documentos:

-RG ou CNH ou Certidão de Nascimen-
to ou Certidão de Casamento;
-CPF;
-Comprovante de Residência;
-Comprovante de Escolaridade (Certifi-
cado ou Diploma ou Declaração de Ma-
trícula ou Declaração de Conclusão);
-2 fotos 3X4.

O início das aulas dos cursos na área 
de vestuário será dia 07 de fevereiro e 
mais informações podem ser obtidas 
através de contato, via WhatsApp, para 
o número 22 93300-5250.
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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Roberto José da Rocha Neto (Netto) 
 
Natural de São Luis, Maranhão e morador 
da cidade de Niterói - RJ. Formado em 
Gravura pela Faculdade de Belas Artes da  
U.F.R.J. Desde a juventude já demonstra-
va pendor para o desenho de humor, no-
tadamente o cartum e a charge. Em 1983 
venci um concurso promovido pelo antoló-
gico periódico carioca O PASQUIM, jornal 
onde, inclusive, publiquei com regularida-
de. A partir daí passei a participar de to-
dos os salões de humor de que tinha no-
tícia. E dessa forma, venci alguns deles, 
como os de Piracicaba, SP, Volta Redonda, 
RJ, Canindé, CE, Ribeirão Preto, SP e o In-
ternacional Carioca, RJ, para citar alguns. 
A partir daí passei a ilustrar li-
vros, e revistas e a fazer exposi-
ções e promover eventos em escolas. 

NETTO

Já fiz exposições de desenho de humor 
em Campos, Niterói, Umuarama, Cascavel, 
Londrina e fui convidado para fazer ou-
tras em Fortaleza CE, Teresina PI, Tutóia 
MA, mas a pandemia fez com que esses 
eventos fosse adiados. Atualmente es-
tou desenhando para 3 jornais e dois si-
tes pelo Brasil. Mais recentemente estou 
desenhando para a revista Notícia de São 
Pedro da Aldeia, o que muito me honra. 
É minha intenção fazer um livro de hu-
mor, com os desenhos que eu pu-
blicar na revista. E pretendo que a 
noite de autógrafos seja na Casa de Cul-
tura de São Pedro D’Aldeia, em um even-
to concomitante com uma exposição a 
ser feita naquele super charmoso espaço.  
Esse é um resumo da vida e das intenções 
desse seu cartunista.

COLUNISTA
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FRUTOS DA LAGOS 
SÃO PEDRO DA ALDEIA TERÁ 

FESTIVAL GASTRONÔMICO ENTRE 
OS DIAS 04 E 20 DE FEVEREIRO

O mês de fevereiro será especial para 
os amantes de gastronomia e da culi-
nária baseada nas riquezas da Lagoa 
de Araruama. O 1º Festival Gastronômi-
co Frutos da Lagoa de São Pedro da 
Aldeia será realizado entre os dias 04 
e 20 de fevereiro. Os pratos elabora-
dos para o festival terão o preço fixo 
de R$30. O evento é promovido por 
empresários do setor e conta com o 
apoio da Prefeitura aldeense, por meio 
da Secretaria Municipal de Turismo. O 
circuito gastronômico vai reunir 16 es-
tabelecimentos, entre restaurantes, 
gastrobares, quiosques e hamburgue-
rias, entre outros, com participantes 
nos bairros Baleia, Centro, São João, 

Nova São Pedro, Praia do Sol e Retiro. 
Os consumidores terão a oportunida-
de de escolher e votar no melhor prato 
do festival. A votação popular será na 
página oficial do evento no Facebook.

Para a secretária de Turismo, Andrea 
Tinoco, a qualidade dos pratos que es-
tarão disponíveis no evento, com op-
ções desde a comida de praia até a alta 
gastronomia, é um diferencial do even-
to. “Estamos muito felizes em apoiar a 
realização do primeiro festival gastro-
nômico do município. São Pedro da 
Aldeia já é reconhecida como um polo 
gastronômico na região e estamos tra-
balhando, em parceria com o segmen-

REGIÃO
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to, para firmar a cidade também no 
cenário gastronômico do Estado”, des-
tacou.

O evento busca estimular o comércio 
local, reunindo estabelecimentos para 
promover os sabores da culinária praiei-
ra e da alta gastronomia, baseadas nas 
riquezas da Lagoa de Araruama. Pratos 
com tainha, sardinha, camarão, perum-

beba e carapeba, entre outros, são al-
gumas das opções que estarão dispo-
níveis no festival aldeense. 

ASCOM/PMSPA
Texto: Gabrielly Costa
Foto: Divulgação – ASCOM/PMSPA

REGIÃO
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Museu de Arte do Rio inaugura 
exposição “J. Borges – O Mestre da 

Xilogravura”

Cariocas e turistas terão a oportunidade 
de conhecer um pouco mais sobre a Xilo-
gravura através da exposição J. Borges – O 
Mestre da Xilogravura, que começa no dia 
22 de janeiro no Museu de Arte do Rio. A 
mostra traz uma coletânea de 40 xilogra-
vuras, sendo 10 obras inéditas, 10 matrizes 
inéditas e as 20 obras mais importantes 
da sua carreira, com temas que retratam 
a trajetória de vida do artista, considerado 
pelo dramaturgo Ariano Suassuna como 
o melhor gravador popular do Brasil. José 
Francisco Borges, o J. Borges, de 86 anos, 
é Patrimônio Vivo de Pernambuco, título 
concedido pelo Estado aos mestres da 
cultura popular pernambucana, reconhe-
cidos como Patrimônio Imaterial. É natu-
ral de Bezerros, no Agreste pernambuca-
no, onde vive e trabalha até hoje. Filho de 
agricultores, trabalhava desde os 10 anos 
na lida do campo. O gosto pela poesia o 
fez encontrar, nos folhetos de cordel, um 
substituto para os livros escolares.
Na exposição, os visitantes poderão con-

ferir obras que retratam diversas fases da 
história de J. Borges com os temas ‘No 
Tempo da Minha Infância’, ‘Na Minha Ado-
lescência’, ‘Vendendo Bolas Dançando e 
Bebendo’, ‘Serviços do Campo’, ‘Cantan-
do Cordel’, ‘Plantio de Algodão’, ‘A vida na 
Mata’, ‘Plantio e Corte de Cana’, ‘Forró Nor-
destino’ e ‘Viagens a Trabalho e Negócios’.
“Estou muito alegre com essa exposição 
sobre meu trabalho na xilogravura. Eu ain-
da quero viver bastante. O que me inspira 
é a vida, é a continuação, é o movimento. 
É aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto”, 
afirma J. Borges. A exposição reserva um 
lugar especial para a poesia popular com 
um espaço dedicado à literatura de cordel. 
Cordelista há mais de 50 anos, os versos 
de J. Borges tratam do cotidiano da vida 
simples do campo, o cangaço, o amor, os 
castigos do céu, os mistérios, os milagres, 
crimes e corrupção, os folguedos popula-
res, a religiosidade, a picardia, entre outros 
assuntos. A originalidade, irreverência e 
personagens imaginários são notáveis nas 
suas obras.
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“O nordeste brasileiro ocupa um lugar im-
portante no imaginário popular.
Essas manifestações são ainda mais for-
tes na Literatura de Cordel. Narram lendas 
e verdades também. Daí surge J. Borges, 
que oferece ainda mais vida a esses contos 
numa infinidade de imagens. Ele encontrou 
uma maneira acessível de retratar os desa-
fios cotidianos de um povo”, ressalta Ra-
phael Callou, diretor da Organização dos 
Estados Ibero-Americanos (OEI), institui-
ção que faz a gestão do MAR.
A mostra trará ainda 2 obras assinadas por 
J. Miguel e Bacaro Borges, filhos e aprendi-
zes do artista, além da exibição de uma ci-
nebiografia sobre vida e obra do artista, as-
sinada pelo jornalista Eduardo Homem. “A 
exposição retrata a magia da sua obra, tão 
importante para o povo brasileiro e para o 
mundo. A arte visual brasileira se tornou 
mais importante depois que J.Borges co-
meçou a criar seu trabalho de xilogravu-
ras, tornando-se um dos maiores xilogra-
vuristas do mundo. Sem dúvidas, ficará na 
memória do público para sempre”, afirma 
Angelo Filizola, curador da exposição.
O artista desenha direto na madeira, equili-
brando cheios e vazios com maestria, sem 
a produção de esboços, estudos ou rascu-
nhos. O título é o mote para Borges criar 
o desenho, no qual as narrativas próprias 
do cordel têm seu espaço na expressiva 
imagem da gravura. O fundo da matriz é 
talhado ao redor da figura que recebe apli-
cação de tinta, tendo como resultado um 
fundo branco e a imagem impressa em 
cor. As xilogravuras não apresentam uma 
preocupação rigorosa com perspectiva ou 
proporção.
A produção geral é da empresa Cactus 
Promoções e Produções Eireli-ME. O Mu-
seu de Arte do Rio
Iniciativa da Prefeitura do Rio em parceria 
com a Fundação Roberto Marinho, o Museu 
de Arte do Rio passou a ser gerido pela Or-
ganização dos Estados Ibero-americanos 
(OEI) desde janeiro deste ano, apoiando 
as programações expositivas e educativas 
do MAR a partir de um conjunto amplo de 
atividades para os próximos anos. “A OEI 

é um organismo internacional de coope-
ração que tem na cultura, na educação e 
na ciência os seus mandatos institucionais, 
desde sua fundação em 1949.

O Museu de Arte do Rio, para a OEI, repre-
senta um instrumento de fortalecimento 
do acesso à cultura, intimamente relacio-
nado com o território, além de contribuir 
para a formação nas artes, tendo no Rio 
de Janeiro, por meio da sua história e suas 
expressões, a matéria-prima para o nosso 
trabalho”, comenta Raphael Callou, diretor 
e chefe da representação da OEI no Brasil.

Após o início das atividades em 2021, a OEI 
e o Instituto Odeon celebraram parceria 
com o intuito de fortalecer as ações desen-
volvidas no museu, conjugando esforços e 
revigorando o impacto cultural e educativo 
do MAR, onde o Odeon passa a auxiliar na 
correalização da programação.
O Museu de Arte do Rio tem o Instituto 
Cultural Vale como mantenedor, a Equinor 
como patrocinadora master e a Bradesco 
Seguros como patrocinadora, todos por 
meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. 
A Escola do Olhar conta com o apoio do 
Itaú, da Machado Meyer Advogados e da 
Icatu Seguros via Lei Federal de Incentivo 
à Cultura. Por meio da Lei Municipal de In-
centivo à Cultura – Lei do ISS, é também 
patrocinada pelo Grupo GPS, RIOgaleão, 
ICTSI Rio Brasil, ONS (Operador Nacional 
do Sistema Elétrico) e HIG Capital. O Ins-
tituto Olga Kos patrocina os recursos de 
acessibilidade do MAR.
O MAR conta ainda com o apoio do Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro e rea-
lização da Secretaria Especial de Cultura, 
Ministério do Turismo e do Governo Fede-
ral do Brasil, por meio da Lei Federal de 
Incentivo à Cultura. 

Mais informações em www.museudearte-
dorio.org.br

Com informações de Marcelo Andrade – 
gerente de comunicação
Juliana Duarte – assessora de imprensa
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ATENÇÃO: 
MENINA EM CONSTRUÇÃO!

COLUNISTA

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

Não quero escrever versos e his-
tórias tristes
Nem gostaria de falar sobre doen-
ças e intolerâncias
Apesar de saber que se faz ne-
cessário
Também não quero azedar e nem 
ser ácida
Quero somente adoçar 
A boca, o coração, a alma e a vida
Porque sou feita de açúcar 
E sou doce como a Poesia!

Sou feita de peças de um quebra-
-cabeça
Que se encaixam para formar 
uma imagem

Ainda não sei quantas peças con-
tém
Mas já descobri que uma peça 
colocada errada 
Não tem como montar e desco-
brir a completude!

Não sei quantos dias ou anos se-
rão necessários
O que sei é que em cada peça há 
uma descoberta
Vou montando uma de cada vez
Cuidadosa e muito perspicaz
E paulatinamente vai nascendo 
uma imagem 
Que pode ser uma criação ou 
apenas o reflexo da vida 
Um pouco de mim ao montar 
Um pouco de você ao desmontar
Um pouco de nós ao construir e 
desconstruir
Mas sempre em construção 
Porque o pouco de mim é muito 
É suficiente
 Me basta

COLUNISTA

89

Aldeia
                       Magazine



90

Aldeia 
                      Magazine



COLUNISTA

91

Aldeia
                       Magazine



FILME: SEUS OLHOS DIZEM

Minha irmã Millena começou a as-
sistir esse filme e me chamou para 
assistir. Confesso que não estava 
muito interessada nem tinha ex-
pectativas. Achei a personagem 
principal no começo meio força-
da, ria de tudo. Mas minha irmã 
me lembrou que às vezes isso é 
um sinal para disfarçar a tristeza. 
 
A história fala sobre Akari e Antô-
nio. Akari é cega, perdeu os pais 
no acidente, tenta se virar sozi-
nha. Acaba conhecendo Antônio, 
um rapaz misterioso. Antônio é 
um ex-detento e lutador, que car-
rega muita culpa do passado. Po-
rém ao começar a conhecer Akari 
suas armas caem e eles se tor-
nam amigos e depois surge  novo 
amor. No entanto, esse caminho 
não vai ser fácil e o passado dos 
dois pode estar entrelaçado. 
 
Tem bastante drama, é emocio-
nante.
 
 
Assista! Está disponível na Net-
flix.
 
 
Você que já assistiu, o que achou?

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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A Marinha abriu dois concursos públicos 
para o total de 980 vagas de nível médio. 
Veja abaixo detalhes das seleções. Fuzilei-
ros navais
A Marinha abriu concurso público com 
960 vagas para o curso de formação de 
soldados fuzileiros navais para as turmas I 
e II de 2023, somente para candidatos do 
sexo masculino.

A distribuição das vagas é a seguinte:

580 vagas para o Rio de Janeiro
100 vagas para Brasília
60 vagas para Rio Grande (RS)
8 vagas para Belém (PA)
50 vagas para Ladário (MS)
100 vagas para Manaus (AM)
50 vagas para Natal (RN)
8 vagas para Salvador (BA)
4 vagas para Aramar (SP)
O candidato deve ser do sexo masculino, 
ter nível médio completo e 18 anos com-
pletos e menos de 22 anos no dia 30 de 
junho de de 2023, além de não ser casado 
ou não ter constituído união estável, bem 
como não ter filhos ou dependentes.

As inscrições devem ser feitas de 14 de fe-
vereiro a 24 de março no endereço www.
marinha.mil.br/cgcfn, no link “Concursos 
para o CFN”. A taxa é de R$ 40.

Os candidatos aprovados no concurso e 
classificados dentro do número de vagas 
serão matriculados no Curso de Formação 

CIDADE

de Soldados Fuzileiros Navais e o realiza-
rão na condição de aprendiz-fuzileiro na-
val. Durante o curso, receberão bolsa-auxí-
lio no valor total de R$ 1.303,90.https://tpc.
googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/
html/container.html

O curso tem duração de 17 semanas e será 
conduzido no Centro de Instrução Almiran-
te Milcíades Portela Alves (Ciampa), locali-
zado no Rio de Janeiro e, simultaneamen-
te, no Centro de Instrução e Adestramento 
de Brasília, em regime de internato e dedi-
cação exclusiva até a formatura.

As vagas, nos órgãos de formação, serão 
distribuídas da seguinte maneira:

Centro de Instrução Almirante Milcíades 
Portela Alves – Ciampa: 720 vagas desti-
nadas, preferencialmente, aos candidatos 
das regiões Sul e Sudeste, obedecendo a 
ordem de classificação;
Centro de Instrução e Adestramento de 
Brasília – Ciab: 240 vagas destinadas, pre-
ferencialmente, aos candidatos das regiões 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste, obede-
cendo a ordem de classificação no concur-
so.
O concurso terá exame de escolaridade, 
verificação de dados biográficos, inspeção 
de saúde, teste de aptidão física, avaliação 
psicológica e verificação de documentos. 
As datas não foram divulgadas.

Escola Naval
A Marinha abriu concurso público para 20 
vagas na Escola Naval, no Rio de Janeiro. 
São 8 vagas para o sexo masculino e 12 
para o sexo feminino.

Clique para ver o edital
Os candidatos devem ter 18 anos comple-
tos e menos de 23 anos de idade no dia 30 
de junho de 2023, ensino médio completo 

São 960 vagas para o curso
 de formação de soldados 
fuzileiros navais e 20 
para formação de 
oficiais na 
Escola Naval
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CIDADE

e não serem casados ou não terem consti-
tuído união estável e não terem filhos.

As inscrições podem ser feitas pelo site 
www.ingressonamarinha.mar.mil.br até 13 
de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 
100.

A Escola Naval é a mais antiga instituição 
de ensino superior do país e, os que se for-
mam, recebem o diploma de graduação 
em ciências navais.

Os cursos ministrados na Escola Naval são 
destinados à formação de oficiais para o 
Corpo da Armada, Corpo de Fuzileiros Na-
vais e Corpo de Intendentes de Marinha, 
proporcionando habilitações de interesse 
militar-naval, dentro da área de ciências 
navais.

O Corpo da Armada e de Fuzileiros Navais 
oferecem habilitações em mecânica, ele-
trônica ou sistemas de armas. O Corpo de 
Intendentes oferece habilitação em admi-
nistração.

Durante o curso, composto de 4 anos leti-
vos, os alunos recebem inicialmente bolsa-
-auxílio de cerca de R$ 1.574,12 mensais. Ao 
final do curso, os alunos são nomeados se-
gundo-tenentes com graduação em ciên-
cias navais.

O concurso terá prova escrita objetiva de 
matemática e inglês, prova escrita objetiva 
de física e português, redação, verificação 
de dados biográficos, inspeção de saúde, 
teste de aptidão física de ingresso, avalia-
ção psicológica e verificação de documen-
tos.

As provas escritas objetivas serão na pri-
meira quinzena de maio.
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Desenvolver um caráter cristão requer 
comprometimento, dedicação e sacri-
fício. Veja alguns conselhos para tor-
nar-se um cristão de fato.
 
 
As maiores lições relativas à nossa fé 
que poderíamos ensinar ao nosso pró-
ximo estão relacionadas às nossas ati-
tudes. As lindas palavras que dizemos 
se tornam vazias quando não vivemos 
aquilo que pregamos. O filósofo Ralph 
Emerson disse: “Suas atitudes falam 
tão alto que eu não consigo ouvir o 
que você diz.” É dessa forma que so-
mos vistos quando nossa fé é só da 
boca para fora.
 
Como cristãos, precisamos não so-
mente falar sobre Cristo, mas apre-

Caráter Cristão

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU

COLUNISTA

sentar um semblante e desenvolver um 
caráter cristão. Fazer isso requer com-
prometimento, dedicação e sacrifício. 
Se quisermos ser cristãos de fato, não 
podemos ignorar os seguintes conse-
lhos:
 
1. Conhecer bem os atributos de 
Cristo
 
Precisamos conhecer bem aquele que 
seguimos. Jesus Cristo tinha um cará-
ter e uma personalidade sem igual. Ele 
era paciente, manso, humilde, gentil, 
amoroso, altruísta, obediente ao Pai, 
sábio ao lidar com as mais difíceis si-
tuações, enfim, Ele era perfeito. Se qui-
sermos nos tornar verdadeiros cristãos, 
precisamos olhar para Cristo.
 
2. Seguir os conselhos de Cristo, 
imitar seu exemplo e guardar os 
Seus mandamentos
 
 
É esperado, daqueles que abraçam o 
cristianismo, atitudes cristãs. Cristo en-
sinou incansavelmente pelo exemplo, 
por parábolas ou através de sermões. 
Temos um conteúdo vasto de informa-
ções nas escrituras sagradas. Nossa 
obrigação é não somente admirar Suas 
lindas palavras e ensinamentos, mas 
esforçar-nos, ao máximo, para moldar 
nossa vida segundo o que foi ensinado 
pelo Mestre.
 
3. Cultivar pensamentos dignos
 
Os pensamentos antecedem nossos 
atos. Se os pensamentos são bons, os 
atos também serão. As más ações são 
precedidas por maus pensamentos. 
Pode acontecer de uma pessoa fazer 
algo aparentemente bom, movida por 
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uma má intenção. Cristo alertou sobre 
isso quando disse: “Quando, pois, de-
res esmola, não faças tocar trombeta 
diante de ti, como fazem os hipócritas 
nas sinagogas e nas ruas, para serem 
glorificados pelos homens.” Mateus 6:2. 
Manter bons pensamentos ajuda-nos a 
não cair na cilada da hipocrisia e a evi-
tar as más atitudes.
 
David McKay disse: “Um caráter íntegro 
nada mais é que o resultado de esfor-
ços e pensamentos contínuos, o efeito 
de um convívio prolongado com pen-
samentos divinos.”
 
 
4. Ter autocontrole
 
Nada dá tanta força de caráter a uma 
pessoa do que ela conseguir controlar 
a si mesma, ou seja, dominar seus ape-
tites, paixões e desejos.
 
5. Não ignorar as pequenas coisas
 
 
Quando admiramos o esplêndido ocea-
no, esquecemos-nos de que ele é for-
mado por inúmeras gotas de água. Da 
mesma forma nosso caráter é compos-
to pelas pequenas atitudes do dia a dia. 
Por meio de pequenos gestos, grandes 

coisas são feitas. Dar um “bom dia” sor-
ridente à família, devolver o troco que 
recebemos a mais, dar nosso assento 
no ônibus a uma pessoa, palavras gen-
tis e educadas dirigidas ao vizinho, são 
exemplos de pequenas ações, que so-
madas, transformam o nosso caráter.
 
 
6. Ter paciência e ser perseverante
 
Desenvolver um caráter cristão requer 
paciência e perseverança. David McKay 
disse que assim com um escultor leva 
algum tempo para moldar – a partir de 
um material bruto e disforme – uma linda 
obra, levamos uma vida para esculpir a 
nossa própria alma. Se “ela vai terminar 
deformada ou se revelará algo admirá-
vel e belo”, depende de nós, da nossa 
disposição em trabalhar para esse fim. 
Depois de conhecer bem Jesus Cristo, 
a quem dizemos seguir, compete a nós 
um esforço extra para moldar nossa 
vida segundo Seus ensinamentos. Pre-
cisamos cultivar bons pensamentos se 
quisermos ter boas atitudes. Através 
de pequenas atitudes diárias um gran-
de caráter é moldado. A formação do 
caráter cristão é um processo diário e 
constante. O autocontrole é essencial 
para obter êxito.
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Aldy Ferramentas & Cia 
Ferramentas/equipamentos -  Ferramentas em geral

Parafusos & Itens p/ Marcenaria -  Abrasivos, Maquinas, EPI

(22) 2627-5237

Fale conosco no WhatsApp

(21) 98835-8819
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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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CIDADE

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

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

ESCRITOR 

RENATO FULGONI

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

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

 Disponível em E-book na 

amazon.
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C O L U N I S TA

COLUNISTA

Juventude Aldeense
 com Wagner Muniz

A SIMILARIDADE 
SINTÉTICA DAS PESSOAS 

NO BRASIL
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Alex de Souza Terra 1

 
Wagner de Souza Muniz 2
 
 
A “Operação Lava Jato”, conhecida 
por ser uma ação de combate à cor-
rupção, desencadeou histórias passa-
das por detrás da política brasileira. 
Nesse sentido, milhares de brasileiros 
acabaram desacreditando num futuro 
sem corrupção por não ver fazer valer 
a sua própria Constituição. Diante dis-
so, podemos inferir a existência da cul-
tura da corrupção no nosso país, bem 
como da inexistência de confiabilidade 
das pessoas no governo que as regem. 
 
É importante ressaltar a existência de 
uma cultura enraizada em nosso país, 
visto que todos os povos são cativos 
de costumes adquiridos ao longo do 
tempo. Na obra contemporânea “Sa-
piens – Uma Breve História da Huma-
nidade” do escritor israelense Yuval 

COLUNISTA

Harari onde é retratada a evolução dos 
seres humanos sob a perspectiva de 
adequação de suas culturas a partir 
das oportunidades e necessidades que 
apareciam. Similar à obra, é possível 
observar como a corrupção tornou-se 
uma via para aqueles que têm a con-
veniência de se desviar através dela e 
como ao longo dos anos essa proble-
mática virou um hábito. Nesse olhar, as-
sim como os nossos primatas, vivemos 
debaixo de uma relação criada pelo 
suborno dentro da política brasileira. 
 
Os índices nos últimos dez anos, pós-
-inúmeros escândalos, nos mostram 
claramente a relação das pessoas com 
o governo em suas intenções de votos 
e a sua confiança em algum “lado”.  O 
documentário “Democracia em Ver-
tigem” dirigido por Petra Costa, rela-
ta de maneira delicada, como o país 
sofreu durante o período do regime 
militar que veio com a proposta de 
combater as ideologias comunistas no 
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COLUNISTA

Brasil. Equivalente ao documentário é 
possível observar como a história se re-
pete em nossos dias, singularizando a 
ideia de repetição pelo costume adqui-
rido ao longo das décadas. Diante des-
se aspecto, é notório que não é apenas 
as formas de governo que se repetem 
ou as formas de suborno, mas também 
a forma que reivindicamos por ela.  
 
É indubitável, portanto, saber como 
as nossas ações e manifestações são 
uma programação de uma oportuni-
dade que algum dia nos antecedeu e 
que as nossas reações são exatamente 
semelhante a que alguém já teve. Res-
ta saber se, poderia tornar impossível 
essa afirmação diante da história que 
segrega o nosso país bem como mu-
dar o pensamento sintético que precisa 
sempre ser dessa maneira e assim evi-
tar que haja vista outras operações de 
combate à corrupção como a “Lava a 
Jato”.

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.

Alex de Souza Terra
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REGIÃO

 Prefeitura de Búzios 
faz ação de fiscalização de 

esgoto zero no bairro 
Armação e Ossos

As secretarias de Obras, Saneamento e 
Drenagem e do Ambiente, Pesca e Ur-
banismo dando continuidade às ações 
de fiscalização sobre os esgotos in na-
tura em toda a cidade, realizaram nesta 
quinta-feira (27) uma ação no bairro 
Armação dos Ossos.

As equipes percorreram vária ruas 
visando coibir e acabar com todas as 
ligações clandestinas de esgoto in na-
tura no bairro. De acordo com o secre-
tário de Obras, Saneamento e Drena-
gem, Miguel Pereira, as equipes estão 

realizando um trabalho de conscien-
tização com os moradores. 

“Estamos conscientizando e notifi-
cando os moradores para não jogarem 
seus esgotos na rede pluvial. Toda ação 
tem o apoio da Prolagos para orientar 
sobre a rede separativa da rua. As pes-
soas insistem em ligar os esgotos na 
rede pluvial, isso tem que acabar. Nós 
vamos trabalhar firme em cima disso”, 
disse Miguel.
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REGIÃO

 Araruama 
celebra dia do Padroeiro

O dia de São Sebastião foi celebrado 
nesta quinta-feira em Araruama. O 
santo padroeiro era soldado do Im-
pério Romano e, como defensor da 
Igreja Católica, convertia os presos 
ao cristianismo. Na programação 
da Festa do Padroeiro São Sebas-
tião – 2022 o tema Central foi: São 
Sebastião, caminhando conosco na 
Alegria e na Esperança.

Na programação, Alvorada, Missa, 
Café da manhã partilhado, Adoração 
ao Santíssimo, Terço da Misericórdia 
e carreata do Padroeiro. Segundo 
a crença, foi a partir da intercessão 
dele que populações se livraram de 
epidemias. Oração de São Sebastião 
contra os males Glorioso mártir, val-

oroso São Sebastião, soldado de Je-
sus Cristo, que morrestes trespassa-
do de flechas, amarrado a um tronco 
de laranjeira. Pelos vossos méritos, 
sede o nosso protetor guardando-
nos, livrando-nos dos perigos que 
nos ameaçam, a nós, a nossa família 
e a toda a humanidade. Senhor Deus 
todo-poderoso, pela intercessão 
do mártir São Sebastião atendei a 
nossa prece. Jesus Cristo, filho de 
Deus, sede propício aos rogos que 
vos dirigimos por intermédio de São 
Sebastião. Glorioso mártir, protegei-
nos contra a peste, contra o mal ter-
rível que nos ameaça e que tem cei-
fado tantas vidas preciosas. Amém! 
São Sebastião! Rogai por nós, inter-
cedei a Deus por nós!
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Comumente, ao observarmos um fato 
simples e corriqueiro, nossa mente diva-
ga e amplia-se ao construir um sentido 
maior para aquele fato. E assim aconte-
ceu comigo, há cerca de um mês e pouco. 
No hall de entrada do prédio onde moro, 
havia, em uma parede, duas pinturas de 
nossa Praia do Forte. Eu gostava da-
quelas pinturas, pois transmitiam, logo 
de cara, a alegria praiana a quem aden-
trasse o prédio. Certo dia, resolveram 
retirar as pinturas. Pela manhã, quando 
eu saía de casa, vi o pintor esconden-
do pouco a pouco aquelas paisagens. A 
cada subida e descida do rolo de tinta, 
a noite cobria aquele dia de sol das pin-
turas... e a paisagem sumia, definitiva-

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”

COLUNISTA

mente, de nossos olhos. Fiquei por uns 
minutos observando e pensei: quantas 
histórias envolvendo essa paisagem, 
quantos olhares por ela atraídos, quan-
tos comentários positivos (ou talvez 
não) em relação a elas! Mas enfim, elas 
se foram, e ficou somente a pintura 
branca, lisa, sem nenhum desenho, onde 
seriam colocados espelhos. Não mais 
teríamos o lúdico da paisagem para 
amenizar nossos pensamentos, e sim o 
“topar com o real”. Ao olharmos para 
a parede, veríamos agora a nós mes-
mos, no ambiente real, sem abstrações 
e sem imaginação. Por fim, a reforma 
ficou até bacana, e a entrada do pré-
dio tinha, agora, um ar mais sofisticado. 
Mas voltemos à observa-
ção do trabalho do pintor. 
Ao observar cada descida e subida do 
rolo, e a paisagem sumindo a cada de-
mão de tinta, pensei: e não é que, fre-
quentemente, recebemos uma demão 
de tinta sobre fatos de nossas vidas? 
Aquele tempo que precisamos deixar 
para trás, as fases da vida que já se fo-
ram, aqueles que se foram de nossas vi-
das, sejam amigos, amores ou parentes, 
o trabalho que já cumpriu seu prazo, 
entre muitas outras vivências. Comu-
mente, a vida nos ensina que é preciso 
passar a demão de tinta e seguir. Quei-
ramos ou não, muitas vezes é assim que 
deve ser, porém, assim como o espaço 
da pintura praiana foi ressignificado e 
deu origem à sofisticação dos espelhos 
e luzes, nossas vivências, sob a demão 
de tinta do tempo, também podem ser 
ressignificadas. Ao invés de enxergar-
mos a conclusão de nossas vivências 
de uma maneira rígida, como um pon-
to final, consideremo-la apenas como o 
registro, em nosso arquivo pessoal, de 

A demão de t in ta
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“Cantinho das Ideias”

mais uma experiência vivida e que nos 
fez ser quem somos hoje, mais sábios 
que ontem, mais experientes que no 
passado. Até mesmo as pessoas que se 
foram, por quaisquer motivos, podem 
ser consideradas como pessoas que 
cumpriram o que tinham para cumprir 
em relação à nossa evolução pessoal, 
pois ao nos relacionarmos com o ou-
tro sempre aprendemos muito. As-
sim, de certa maneira, elas seguem em 
nós. É menos doloroso enxergarmos 
dessa maneira as mudanças involun-
tárias que ocorrem em nossas vidas. 
Há também mudanças voluntárias, 
quando resolvemos concluir um de-
terminado ciclo. Daí, pensamos ser 
uma decisão definitiva, mas deixe-
mos isso a cargo do tempo. Digamos 

apenas: “encerrei esta etapa. Se ama-
nhã eu voltar a lidar com isso, ainda 
que seja a mesma situação, eu já não 
serei a (o) mesma (o), pois sou ago-
ra a soma do que fui ontem e do que 
vivo hoje”. Então será algo diferen-
te, ainda que seja a mesma situação. 
A questão é colocarmos menos carga 
emocional nos ciclos que vivenciamos. 
Deixar ir as situações vividas, encará-
-las como ciclos vividos e preenchidos, 
mas deixar a cargo do tempo a decisão 
sobre a definitibilidade. Nada é defini-
tivo, tudo é mutante! Somos seres em 
constante e infinito aprimoramento. 
Que possamos preencher nossas vidas 
com mais vírgulas, deixando a cargo do 
tempo a colocação dos pontos finais.
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PALMITAR, termo mais usado 

na internet, é um neologismo 

criado para interpretar o ato de 

uma pessoa negra se envolver de forma 

romântica com uma pessoa branca. 

Mas por que isso incomoda tanto? 

   Diferente dos espanhóis e franceses, 

os portugueses não viam problema 

em se relacionar com pessoas de 

outras etnias, desde que mantivessem 

o controle superior da situação. Com 

a criação das Capitanias Hereditárias, 

o soberano de Portugal determinou 

Ilton Santos

É PROIBIDO PALMITAR?

COLUNISTA

que os donatários recebessem em 

suas terras todo tipo de marginais, 

contraventores e foras da lei, tendo 

seus crimes prescritos e agora com 

status de homens livres. É claro que 

isso não deu muito certo,  a maioria 

voltaram às suas práticas criminosas 

e criaram verdadeiros haréns para 

si, gerando muitos filhos mestiços. A 

prática foi repetida ou perpetuada mais 

tarde com as negras escravizadas. Seus 

descendentes continuaram à margem 

da sociedade sendo classificados 

como mulatos, pardos, cafuzos, etc. 

Tudo isso para diferenciá-los da classe 

branca dominante. Contrastando 

com povos vizinhos e do mundo, 

o brasileiro cresceu miscigenado e 

heterogêneo, com relação a cor, porém 

não menos racista, o que é bem difícil 

de se entender. Se a ancestralidade 

for negra, mas de pele clara, ok. Se a 

pele for negra, mas se tiver dinheiro, 

ok também. O lado mais fraco da 

corda é justamente o da mulher 

negra e pobre, sendo elas as mais 

acometidas pela solidão e abandono. E 

também a que mais se incomoda com 

a palmitagem, por motivos óbvios. 

   Um sonho utópico é que essa prática 

almente cada vez mais no Brasil até que 

esse termo perca totalmente o sentido.

114

Aldeia 
                      Magazine



ESTADO

O Departamento de Estradas de Roda-
gem (DER-RJ) está realizando, desde de-
zembro, obras de recuperação estrutural 
de seis passarelas situadas nas RJs 106 e 
140, em São Pedro da Aldeia, na Região 
dos Lagos.
As ações acontecem nos Kms 107 e 111 da 
RJ-106 e Kms 16, 18, 20 e 22 da RJ-140.
O trabalho nas passarelas compreende 
serviços de restauração de piso, rampas, 
alambrados, manutenção de pintura e tro-

ca dos guarda-corpos.

A previsão é que os serviços sejam con-
cluídos até março, num investimento de 
R$2,1 milhões.
 
“Estas obras vão beneficiar os pedestres 
que poderão fazer uso das passagens com 
mais segurança”, disse o presidente do 
DER-RJ, Herbert Marques.

DER-RJ 
REVITALIZA SEIS PASSARELAS EM SÃO PEDRO DA ALDEIA
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Micheli Doces e Salgados
A inspiração da nossa produção sempre foi e sempre será Você 

Cliente.

Endereço: Rua Arnaldo santos 189, Centro, São Pedro da aldeia.
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Top Beauty Esmaltes- Um Rosa 
Choque lindo

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

que te amam.”

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

Show Beleza! 
@mariapomposa

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

só aqui na Show Beleza!

Tracta lançamento!! - Hidratante 
para mãos & Hidratante Corporal

.Repost @tractafarmaervas
Atendimento on-line e funciona-

mento da loja:
-SEG à SEX 09h às 19h

-SÁB 09h às 18h

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

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

São Pedro & Cabo Frio

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

Indicado para cabelos resseca-
dos ou coloridos linha com 

proteção da sua cor!
produtos disponíveis nas lojas 

de São Pedro & Cabo Frio .

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

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

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

constrói instantaneamente a fibra 
capilar.

Wella Invigo Nutri-Enrich
É ideal para cabelos secos, 

ressecados ou quimicamente 
tratados. Possui goji berry na 

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

Com fórmulas ricas em óleos 
de camélia, macadâmia e 

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

devolve aos cabelos toda a 
luminosidade e a maciez que 

tanto amamos! Cabelos hidrat-
ados já 

Não poderia faltar para nossas 
cacheadas né 

Essa linha é incrível !
Possui extrato de açaí , manteiga 

de oliva e óleo de coco

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

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

capilar 

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

conte sua experiência produtos 
disponíveis nas lojas de São 

Pedro & Cabo Frio .

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

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

Whatsapp:(22)9 9281-1048 São Pedro da Aldeia
(22)9 9219-6369 Cabo Frio
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A chegada do final do ano, as festas 
de confraternizações, os reencontros 
com familiares nos deixam com a 
sensação de dever cumprido, final de 
ciclo, reflexão sobre o que foi feito ou 
não, e por isso é comum pensarmos 
em novos planos para o ano seguinte. 
Fazemos listas com várias promessas, 
objetivos, metas, cada uma melhor que 
a outra.

O ano muda, as festas acabam e a 
rotina volta a normalidade. Trabalho, 
compromissos a cumprir, estresses 
rotineiros e sequer lembramos da lista 
de promessas que fizemos.

Por que essa vontade de mudança 
dura tão pouco?

De acordo com uma pesquisa realizada 
em um site americano*, menos de 8% 
das pessoas conseguem por em prática 
o que planeja no início do ano.

Não sei qual a lista de metas e objetivos 
que você elaborou para este ano, 
mas a pergunta é, já arquivou ou está 
colocando em prática?

Por que é tão difícil criar novos hábitos?

Independente da lista de promessas 
que fez, sugiro pensar no motivo que 
te levou a fazer. O que pretende mudar 
e o por quê quer mudar?

Evite mudanças bruscas, mirabolantes, 
comece pelo mais simples e vá aos 
poucos. Constância é mais eficiente 
que velocidade. Pense onde quer 
chegar, foque no objetivo. 

Gosto de definir um objetivo para cada 

Metas para 2022, 
onde estão as suas?

CIDADE

área da minha vida. 

• Saúde 

Motivo: Me manter saudável

Objetivo: Mínimo de 3x por semana

• Educação 

       Motivo: Ampliar meu conhecimento

       Objetivo: 30 minutos por dia

• Finanças 

Motivo: Não depender da previdência 
social

Objetivo: Investir parte da minha 
receita

Cada objetivo desse sugere outras 
mudanças para que sejam alcançados. 
Em relação a saúde, a prática de 
atividade física influencia na minha 
alimentação que precisa ser saudável, 
então fica mais fácil fazer melhores 
escolhas. A leitura também trás 
outros benefícios além de aumentar 
meu foco e concentração, contribui 
para o exercício cerebral entre outras 
vantagens. O controle financeiro evita 
dívidas e gastos desnecessários, me 
permite usar o dinheiro de forma 
saudável. 

Sugiro que repense o que planejou 
para este ano, até porque só passamos 
pelo primeiro mês, que dizem ter sido 
longo, mas ainda temos onze a frente. 
Não desanime e faça um esforço 
para chegar em dezembro com a 
satisfação do dever cumprido e não 
com a sensação de frustração por não 
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE

ter realizado.

Se não fizer, ninguém vai fazer por você 
e o tempo vai passar do mesmo jeito.

*Fonte de pesquisa: New Years Resolution 
Statistics - Statistic Brain
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iaSem dúvidas uma praia maravilhosa! Passei um domingo 

fantástico com minha família e quero voltar sempre. A Praia do 
Sol, em São Pedro da Aldeia, é um lugar para passar o dia com 
a família.

COMO É A PRAIA?

Ao longo de sua extensão existem diversos quiosques com 
várias amendoeiras e um verde que predomina a paisagem.  De 
areias brancas e finas com águas tranquilas e mornas é muito 
procurada pelos moradores e turistas nos finais de semana e 
em épocas de férias.  

GASTRONOMIA

Na sua orla existem vários quiosques com diversas opções de 
pratos e petiscos de frutos do mar pescados na região, além de 
oferecerem um excelente atendimento.

DICA
Devido a grande procura, nos finais de semanas e férias, é bom 
chegar na Praia do Sol por volta das 9h30 da manhã, para 
garantir um bom local na orla.

PRAIA DO SOL 

F
o

to
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e
n

a
to
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u
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o

n
i

TURISMO
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Roupas e artigos 
esportivos é na 

loja SPA Fitware 
em São Pedro da 

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

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

REGIÃO
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Eu sempre tive o sonho de cantar desde 
criança, minha programação preferida 
era microfone playback e cantar todas 
as canções, esse sonho amadureceu 
junto comigo e eu hoje faço do meu 
trabalho, o meu amor de infância, 
cantando dançando e levando além de 
entretenimento emoções. A partir das 
canções, aproximei relacionamentos 
e amizades, tocando e aproximando 
as pessoas com a minha voz e minha 
expressão. 

A minha fase na adolescência foi 
dentro de estúdios gravando músicas, 
instrumentos musicais, muita dança e 
cantoria, os músicos que passaram por 
mim, além de me instruir, colaboraram 
para meu crescimento como pessoa 
e profissional, a eles devo toda minha 
gratidão.  Meus pais e meus irmãos 
não mediam esforços para me ver 
realizando o meu sonho, e isso sempre 
foi muito importante. Na minha fase 
adulta passei no vestibular concorrido 

SAMMY 
“NUNCA DEIXEM A SUA ESTRELA PARAR DE 

BRILHAR”

de medicina, mas percebi que não era 
aquilo que fazia meu coração vibrar, 
entrei em um período depressivo e 
tomei uma grande decisão na minha 
vida, subi aos palcos novamente e 
peguei o microfone, voltei a tocar o 
coração das pessoas e a partir daí tive 
certeza que a música era o que me fazia 
me sentir viva e feliz, e não parei de 
cantar desde então. No estilo musical se 
destacou o sertanejo universitário, me 
embala cantar para jovens e famílias, 
trazer a alegria a partir das batidas e 
do violão canto modão ao sertanejo de 
raiz, faço tik tok nos meus eventos, o 
meu diferencial é não deixar ninguém 
parado. Meu bônus nos eventos são 
as canções pop funk com batidas, 
eletrônicas e muita dança com jazz 
street, trago às músicas mais ouvidas 
com referência em grandes artistas 
brasileiras e americanas. Sempre 
sou elogiada pela a minha afinação e 
potência na voz e por agitar a plateia. 
#sammyon use a minha hashtag 
cantando uma música que você deseja 
que eu cante no meu show e vamos 
abalar as noites da Região dos Lagos. 

O que eu posso dizer durante essa 
trajetória é que você nunca desista 
dos seus sonhos, a vida às vezes vai 
trazer algumas dificuldades no meio do 
caminho, mas elas só irão servir para te 
tornar mais forte e o que levamos da vida 
são as pessoas que nos acompanham 
e os amigos que conquistamos ao 
decorrer dessa caminhada e as pessoas 
que tocamos quando fazemos o que 
amamos. Que a vida seja um degrau 
para alcançar o sucesso.  
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“Oi galera a Sammy tá On, um beijo com muito amor para vocês, nunca deixem 
a sua estrela parar de brilhar, vem comigo!” 

Me sigam nas mídias sociais e acompanhem meu dia a dia @sammycantoraa. tel. 
022998109569. E-mail Samcarlaramos@gmail.com
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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.

Era uma vez uma família composta de 
três integrantes: pai, mãe e filho. Após 
o nascimento do bebê o casal decide se 
separar. E agora, o que fazer? Na cabeça 
da mãe um turbilhão de dúvidas, mas 
ciente das consequências de uma futura 
mãe solteira (família monoparental). Neste 
momento inicia-se a fase de possíveis 
acordos, muitas das vezes verbais, 
sem validade jurídica e sem garantias 
de cumprimento. Sério? Isso mesmo? 
Precisamos da justiça para regulamentar 
e fazer cumprir? E qual é o valor? Quanto 
custa um filho? Acho que a melhor 
pergunta é: quanto custa a consciência de 
um progenitor? Que fique aqui bem claro, 
trata-se do nosso filho! Não se pode deixar 
de reconhecer a simultânea existência de 
deveres iguais.

 
A escolha deste tema é para abrir reflexões 
do real significado de pensão alimentícia. 
Percebo que esta palavra não vem sendo 
tratada com o seu devido rigor, ontem, 
hoje, e sempre, com tanta veemência. 
Podemos afirmar que a escolha correta 
de um advogado de Direito de família, irá 
amparar e garantir que um filho receberá 
o “benefício” sem maiores complicações?

 O cálculo da pensão alimentícia é realizado 
com base no binômio: necessidade x 
possibilidade. A conta é feita a partir da 
necessidade do alimentado [quem vai 
receber a pensão] com a possibilidade 
da pessoa alimentante [quem vai pagar 
a pensão]. Portanto, o cálculo é feito a 
partir dessa expressão, mas a sentença 
é dada por um juiz que avalia caso a 
caso. No entanto, essa mensuração é 
feita para que se respeite a diretriz da 
proporcionalidade. Por isso começa a 
falar, com mais propriedade, em trinômio: 
p roporc iona l idade-poss ib i l idade-
necessidade. [...].” (Manual de Direito das 
Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, ps. 578-579).

E se for dito que o pagante não possui 
renda fixa, qual é a solução?  Sabemos 

COLUNISTA

PENSÃO ALIMENTÍCIA 
DIREITO DO MENOR, E NÃO DOS GENITORES,

 PORTANTO, O DIREITO A ALIMENTOS É UM DIREITO 
IRRENUNCIÁVEL”
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que o cálculo do valor da pensão pode 
ser feito com base no estilo de vida e 
movimentação bancária. E se o pagante 
é um “bon vivant” ou um alpinista 
social será necessário comprovação? A 
resposta é sim, pois quando o alimentante 
é profissional liberal, autônomo ou 
empresário, descobrir seus ganhos é uma 
enorme dificuldade. Por isso, é possível a 
quebra do sigilo bancário, para identificar 
a movimentação financeira. O juiz também 
poderá solicitar à Receita Federal cópia 
da declaração de renda de quem tem o 
ônus de pagar alimentos.

Deixar de prover a subsistência do 
filho menor de 18 anos ou inapto para o 
trabalho, não proporcionar os recursos 
necessários ou não pagar a pensão 
alimentícia acordada é crime de abandono 
material sob pena de detenção, de 1 a 4 
anos e multa, de uma a dez vezes o maior 
salário-mínimo vigente no país. É de suma 
importância mencionar que além do 
crime de abandono material, há também 
o afetivo. E o exercício da paternidade? E 
a presença? E o afeto?

Quanto a idade do pagamento da pensão 
também não existe limite legalmente 
estabelecido. No entanto, os tribunais e a 
doutrina costumam fixar até o filho atingir 
a maioridade (18 anos completos) ou, se 
estiverem estudando em algum curso, 
pré-vestibular, ensino técnico ou superior 
e não tiverem condições financeiras para 
arcar com o próprio sustento, a idade vai 
aos 24 anos ou mais.

É importante lembrar que a exoneração 
da responsabilidade do pagamento da 
pensão alimentícia não acontece de forma 
automática e dependente da autorização 
judicial. Reiterando, como cada caso é 
único, o juiz pode manter a pensão mesmo 
se o filho já tiver atingido os 24 anos ou 
mais.

Diante do exposto como uma mãe deverá 
proceder quando o acordo celebrado 
entre as partes é quebrado? O que esta 
mãe deverá fazer quando o direito de 
um filho for violado? Lidar com este 
tipo de situação vai muito além de um 
constrangimento. Trata-se de questões 
intrínsecas e inerentes associadas ao 
bem-estar do menor.

Um pai que não paga a pensão alimentícia  
faz com que seu filho não tenha condição 
de subsistência!

Independente das razões que motivaram 
a separação, jamais poderá recair sobre o 
filho alguma culpa e seus direitos devem 
ser protegidos e assegurados.

A busca por dispositivos que façam valer a 
obrigatoriedade é, sem sombra de dúvidas, 
redundante, mas totalmente cabível, 
servindo para evidenciar e esclarecer 
a necessidade do cumprimento, com o 
intuito de dirimir ações mais efetivas ao 
genitor não guardião.    

Outro ponto ainda bastante comum 
no cotidiano forense e que vale a pena 
ressaltar é a falta de participação afetiva 
e efetiva e importante no dia a dia do 
filho. Após a separação, por que aquele 
que não ficou com a guarda também se 
separa dos filhos? Já pararam para pensar 
que essa atitude pode gerar uma sensação 
permanente de frustração, angústia e falta 
de equilíbrio na criança? Não se pode 
esquecer que o direcionamento a ser 
seguido é o do estrito interesse da criança 
e não dos pais.

E apesar de tudo estar delimitado e 
descrito através de leis do Judiciário 
e de acordos e ainda assim não se faz 
cumprir, como mãe apelarei pela Justiça 
Divina, pois Deus é perfeito, incorruptível e 
plenamente justo. A Justiça de Deus é reta 
e cheia de misericórdia. Quando alguém 
comete injustiça, os danos destrutivos do 
mal e da morte afetam diretamente ao 
próprio transgressor, aos prejudicados por 
ele, comprometendo a relação com Deus, 
com o mundo e com os seus semelhantes. 
A Justiça de Deus não tarda e nem falha 
e apesar de, aos nossos olhos, a justiça 
divina não ser aplicada como deveria, 
Deus é justo. Ele não tarda em fazer justiça, 
aguardando o seu perfeito tempo, veremos 
que todos receberão o que merecem.

 
Deus “retribuirá a cada um conforme o seu 
procedimento”.

Romanos 2:6

Através deste texto quis 
representar a fala de muitas 

mulheres que gostariam 
de dizer a mesma coisa e 
certamente não tenham o 

espaço para fazê-lo.

COLUNISTA
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VIVER,
PENSAR, 
POETIZAR.

COLUNISTA

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

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

CABO FRIO (ALACAF) E DA 
ACADEMIA INTERNACIONAL 

MULHERES DAS LETRAS. 

AUTORA DOS LIVROS CAFÉ 
POESIA E FLORESCER PENS-

AMENTOS. POSSUI PAR-
TICIPAÇÃO EM DIVERSAS 
ANTOLOGIAS, INCLUINDO 

ANTOLOGIA POÉTICA LUSO-
BRASILEIRA 2020-2021.

 Luciana
 Mendonça

COMO ESQUECER 
ALGUÉM COM MENOR 

SOFRIMENTO POSSÍVEL

Caro leitor, às vezes nos damos conta 
de que estamos em uma relação que 
não vale mais a pena ser mantida. 
Uma relação em que não tem futuro, 
não tem crescimento. 
Causa mágoas, discórdias, nos senti-
mos desvalorizados pela outra pessoa 
e então  chegamos a conclusão de que 
aquilo não faz bem e precisa terminar. 
Ou num cenário pior, a outra pessoa ter-
mina o relacionamento repentinamente. 
Levando em conta de que mesmo as-
sim ainda nutrimos um sentimento pela 
pessoa, mas conclui que não tem mais 
volta, o jeito é seguir em frente e esque-
cer.
E a primeira coisa que vem à cabeça é: 
Como? 
Como esquecer aquela pessoa que fez 
parte da sua vida por tanto tempo?
 Como seguir adiante seu caminho? 
Como encarar a solidão e ficar sozinho? 
Esquecer alguém que por tempos fez 
parte de sua vida, foi seu amor em  de-
terminado momento ou ainda é, pare-
ce extremamente desafiador e às vezes 
até uma tarefa impossível de se fazer. A 
tristeza pelo fim e a falta que sentimos 
nos consome e causa enorme tristeza. 
Usar do seu artifício de ser racional vai 
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ajudar bastante. Não é para tentar so-
lucionar algum resquício de problema 
que possa ter ficado, nem ficar repas-
sando mentalmente tudo que aconte-
ceu. É para esquecer!

E como simplesmente esquecer?

Diante disto, a pior coisa que podemos 
pensar é que não haverá outra pessoa. 
Sabemos que somos seres únicos mas 
relacionamentos também são únicos e 
focar o pensamento no que causou a 
dor da separação e não na ilusão que 
criamos para esse relacionamento já é 
um passo adiante para o esquecimen-
to.
Para que seja possível esse passo adian-
te descrito acima, primeiro é necessário 
ter uma aceitação dos fatos. Enxergar 
que o futuro daquela relação não está 
só em suas mãos, mas também preci-
sa ser alimentado pela outra pessoa. E 
se o outro não está fazendo isso, acei-
tar o fim daquele ciclo em sua vida é 
um grande passo. Esqueça a culpa, não 
nomeie culpados, pois isso apenas ali-
menta revoltas. Apenas aceite o fim de 
um ciclo.
A filosofia estóica nos dá uma força 
quanto a esse tipo de aceitação, quan-
do nos ensina que não devemos gastar 
nossa energia com eventos externos, 
aqueles que não dependem somente 
do nosso controle. Nossos pensamen-
tos, desejos, opiniões estão sob o nos-
so controle, mas um relacionamento 
depende da vontade de duas pessoas 
e não somente da sua vontade. Por-
tanto, o melhor a se fazer é aceitar a 
circunstância a qual se encontra nesse 
momento e focar suas energias em se 
refazer e seguir em frente. 
Um exemplo é canalizar seus pensa-
mentos na observação de infinitas pos-
sibilidades e chances que ainda tem de 
um novo relacionamento que esteja em 
conformidade com seus interesses.   
 Apesar de todas as possibilida-
des, esquecer alguém não é fácil. Se a 
vida está te obrigando a encarar esse 

desafio, se prepare e abrace a causa! 
Uma frase que parece óbvia mas levan-
do ela a sério, causa um efeito enorme 
é:

“Para esquecer é necessário não lem-
brar”

  Ao considerar essa pequena fra-
se como um mantra e levá-la ao pé da 
letra irá ajudar muito! Desconsiderar 
e se desconectar de tudo que o leve 
a se lembrar daquela pessoa, esse é 
o sentido correto da frase. Me refiro a 
desfazer de objetos e até se distanciar 
de pessoas que possam te trazer notí-
cias da outra pessoa. Assuma um novo 
mundo em que ela não faça parte de 
nenhuma maneira. Pelo menos por um 
tempo, até que se sinta forte suficiente 
para lidar novamente com sua presen-
ça.
 Se todos os esforços não foram 
suficientes, procure ajuda especializa-
da.
 Mas lembre-se que sua vida é 
muito importante e ninguém deve ficar 
ligado a outra pessoa que não lhe faça 
bem.Se alguém te causa mais tristezas 
que alegrias, essa pessoa não merece 
estar em sua vida; pois a vida precisa 
ser feliz e celebrada!

*conselhos de quem precisou (com su-
cesso) por diversas vezes esquecer.
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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.

A volta às aulas está próxima e já é 
hora de se planejar para a retomada 
da rotina escolar das crianças. É 
chegada a hora também de preparar 
diariamente uma lanchei-ra que 
atenda as exigências de paladar dos 
pequenos, o que nem sempre é uma 
tarefa fácil. A dificuldade aumenta 
ainda mais quando nesta equação 
entra a preocupação em manter 
hábitos saudáveis fora de casa, uma 
vez que o sobrepeso e a obesidade 
infantil se tornaram realidade em 
muitas casas brasileiras.

O último Senso do Ministério da Saúde, 
de 2019, levantou que 6,4 milhões de 
crianças brasileiras entre 3 e 12 anos 
estavam com sobrepeso e cerca de 3,1 
milhões delas já apresentavam quadro 
de obesidade. Além disso, a estimativa 
é de que este cenário tenha piorado 
desde então por conta da pandemia.

Pensando em facilitar a rotina dos pais 
e responsáveis, a enfermeira esteta 
Mariane de Chiara, diretora da Clínica 
Chiquetá e idealizadora do projeto 
Esbeltinho, que ajuda famílias na gestão 
dos hábitos alimentares de crianças e 
adolescentes, separou algu-mas dicas 
do que levar em consideração na hora 
de preparar diariamente a lancheira 
dos pequenos. “O primeiro passo é 
certificar-se de incluir na lancheira 
um item de cada grupo alimentar: 
uma fonte de proteína ou lácteo (leite, 
iogurte, queijo), uma fruta ou legume 
in natura, um carboidrato (pães ou 
cereais) para fornecer energia e uma 

VOLTA ÀS AULAS: 
CONHEÇA 5 PASSOS 

PARA PREPARAR UMA 
LANCHEIRA SAUDÁVEL
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bebida para hidratar”, sugere.

Além disso, a especialista elencou 5 
passos para quem deseja equilibrar o 
recheio da lancheira:

1. Substitua alimentos 
industrializados por alimentos integrais 
e com menos teor de sal e açúcar.

2. No lugar dos sucos de néctar de 
fruta opte por um iogurte com geleia.

3. Prefira cookies integrais à 
bolacha recheada.

4. Para sucos naturais escolha frutas 
com maior tempo de oxidação como 
manga, abacaxi, goiaba, maracujá e 
acerola.

5. Para bebidas industrializadas, 
dê preferência para chás, sucos sem 
açúcar ou conservantes, água de coco 
ou água.

“Ensinar hábitos saudáveis ainda 
na infância promove resultados 
significativos na saú-de e qualidade 
de vida. Por isso, é necessário ajudar 
as crianças em suas escolhas para seu 
pleno desenvolvimento”, finaliza. 

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

Monique Bittencourt (Criadora do Blog 
Mãe ao Cubo)
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As temíveis manchas apareceram 
naquela tela que você tanto gosta - 
péssima notícia! O que fazer então? 
Como prevenir o aparecimento do 
mofo?

Certa vez minha esposa, a artista plástica 
Rose Athayde, ao visitar sua médica 
notou que um quadro da decoração 
apresentava manchas esbranquiçadas. 
Essa obra era de sua autoria e ao ser 
adquirida estava em perfeito estado. 
Perguntou o que aconteceu com o 
quadro e obteve como resposta:

– Foi ficando assim. Você pode restaurar 
para mim?

Com olhar mais clínico, notou que 
a saída do ar condicionado incidia 
diretamente sobre o quadro e que a 
sala permanecia fechada quando o 
consultório não estava em uso. Como 
agravante, a iluminação solar incidia 
diretamente sobre a parede lateral, 
deixando o cômodo muito quente 
sem a ação do ar refrigerado. Havia 
condições perfeitas para o surgimento 
do mofo: local escuro, quente e úmido.

O que é o mofo? 
Mofo ou bolor, como é chamado 
vulgarmente, é formado por conjunto 
de fungos filamentosos, do reino 
“Fungi”, composto por organismos 
“eucariontes”, o mesmo que inclui as 
leveduras e os cogumelos que tanto 
apreciamos na culinária. Os fungos 
são muito úteis na decomposição da 
matéria orgânica, sendo observados 
com mais facilidade em frutas e pães 

PAULO JORGE
ARTISTA PLÁSTICO MEMBRO DA 
ALEART -  ACADEMIA DE LETRAS 

E ARTES DA REGIÃO DOS LA-
GOS. NASCIDO EM SÃO PEDRO 

DA ALDEIA -  RJ.  DESENHA E 
PINTA DESDE CRIANÇA COM IN-
CENTIVO E AJUDA DE PROFES-
SORES.  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

MOFO - MANTENHA DISTÂNCIA!
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em decomposição. Quando aparecem 
nas telas, são indesejáveis e motivo 
de pesadelo para os artistas plásticos.

Telas com fungos 

A matéria orgânica presente no tecido e 
o óleo das tintas facilita o aparecimento 
de fungos, sob condições favoráveis. 
São visíveis quando formam manchas 
esbranquiçadas ou escuras na 
superfície da tela. Quando isso ocorre, 
geralmente já estavam presentes no 
verso das mesmas, desde antes da 
pintura.

COLUNISTA

Ao adquirir uma tela, devemos observar 
com atenção o fundo, evitando as que 
possuam manchas escuras – podem ser 
fungos. Uma vez compradas, devemos 
armazená-las em local ventilado e 
iluminado com luz indireta. Armários 
fechados não são locais ideais para 
estocar telas.

Como combater o mofo?
Inicialmente devemos limpar as áreas 
afetadas com um pincel ou paninho 
bem macio umedecido com água, 
removendo as partículas maiores. 
Tomemos o cuidado de não esfregar 
muito, para não danificar a obra. Nessa 
fase, ou na aplicação de produtos, é 
conveniente usar pano branco, já que 
fica mais fácil examinar o que estamos 
removendo. Se ficar colorido, pare – 
algo deu errado.

Fungicidas comerciais
Há vários fungicidas comerciais que 
podem ser encontrados em casas 
especializadas em materiais artísticos 
ou nas farmácias. Diluídos em água, 
segundo as instruções em suas bulas, 
podem ser aplicados nas regiões 
afetadas. Sabemos que nem todo 
artista tem facilidade de acesso a 
tais produtos, já que muitos moram 
no interior. Assim, veremos outros 
métodos alternativos.

Vinagre e sal
Esta é a receita mais clássica e 
provavelmente alguém já viu uma 
avó usando: vinagre, água e sal. 
As proporções podem variar de 
acordo com a pessoa que prepara. 
Normalmente uma xícara de água, 
duas colheres de sopa de vinagre 
branco e uma de sal formam uma boa 
solução. A aplicação pode ser feita 
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com um borrifador ou diretamente 
com um paninho.

Chá de cravo da índia
Faça um chá bem forte de cravo da 
índia e aplique com um paninho macio 
sobre as áreas afetadas. Pode ser 
aplicado diretamente sobre a pintura 
ou no verso da tela, tomando o cuidado 
de não esfregar com muita força, 
afinal, não estará areando uma panela. 
Repita quantas vezes for necessário.

Esse método apresenta uma vantagem 
sobre os anteriores – o odor. Enquanto 
os dois primeiros deixam cheiro 
desagradável, esse deixa o cheirinho 
do cravo, que vai se dissipando com o 
tempo.

Os créditos dessa receita são da 
professora e artista plástica Rosinha 
Imthurm, que possui um canal no 
Youtube. Já utilizei algumas vezes e 
deu certo!

Tinta e sal para o verso da 
tela
Ainda segundo Rosinha Imthurm, 
devemos cuidar do verso da tela. A 
primeira etapa consiste limpar o fundo, 
friccionando algodão umedecido com 
água e uma gota de detergente, até 
que o algodão saia limpo. Depois, 
colocar tinta branca (acrílica, PVC 
ou látex) num pires e adicionar uma 
solução de água e sal, na proporção de 
dois para um (duas colheres de água e 
uma de sal). Com a tinta bem diluída, 
pintar o verso da tela com pincel macio. 
Segundo ela, a tinta e o sal – excelente 
conservante – combatem e previnem o 
aparecimento de fungos, dispensando 
o uso de fungicidas comerciais.

Restaurando telas
Como publicado na introdução desse 
artigo, a obra da minha esposa, 
contaminada por fungos, teve que 
passar por um processo de restauração. 
Adotamos o método do “Chá de cravo 
da índia” para a remoção dos fungos 
presentes na superfície da pintura a 
óleo. Ficou tão perfeita que a dona do 
quadro ficou admirada com o resultado 
e perguntou:

– Pintou novamente?

A obra parecia nova e nenhum retoque 
foi necessário! O fundo da tela foi 
tratado com tinta e sal, conforme 
descrito anteriormente, para mitigar 
nova incidência de fungos.

Não podemos esquecer que embora 
os fungos possam ser eliminados, há 
alguns muito resistentes. O melhor 
remédio ainda é a prevenção. 

Na Imagem ao lado: SEMI-ABSTRATO 
- Óleo sobre tela, 50 x 70 cm (Rose 
Athayde).

Obra recuperada após infestação 
por fungos.

Referências

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolor

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fungi

Rosinha Imthurm - Canal no YouTube
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Cobertura com 2 dormitórios à 
venda, 81 m2 por R$ 470.973,49 

- Nova São Pedro - São Pedro 
da Aldeia/RJ

Excelente cobertura duplex na 
Nova São Pedro - 2 quartos sen-
do 1 suíte - com direito de laje 
-São Pedro da Aldeia/RJ - LAN-
ÇAMENTO!!!!!!

Sala em dois ambientes com va-
randa e ponto de gás para instala-
ção de churrasqueira, 02 quartos 
sendo 01 suíte, cozinha, banheiro 
social, área de serviço, elevador, 
interfone e 02 vagas de garagem.

Área de lazer do condomínio 
com piscina, churrasqueira e par-
quinho infantil.

À 500 metros do supermercado 
Costazul, à 650 metros do Cen-
tro de São Pedro da Aldeia e à 15 

minutos de Cabo Frio.
OBRAS INICIADAS EM 
MAIO/2021. PREVISÃO DO TÉR-
MINO DAS OBRAS PARA JANEI-
RO/2024.

FOTOS MERAMENTE ILUSTRA-
TIVAS!

ACEITA FINANCIAMENTO!!!!!!

VENHA CONFERIR!!!!!!
Fale com nosso corretor Arnaldo 
Pedro (21) 99777-2716
 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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Se você esta pensando em comprar, vender ou alugar, pode nos 
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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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