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Você sabe o que 
é peito seco?

O peito seco afeta com mais frequên-
cia as aves. Muitos ainda acreditam que 
ela é uma doença. Mas ele está mais 
para uma consequência das condições 
de vida e bem-estar da ave. 

Entre essas condições, podemos citar:

Alimentação inadequada;

Acondicionamento da ave;

Muitas situações de estresse.

Para saber o que é peito seco, é pre-
ciso ter em mente o estado físico que 
sua calopsita. Como o próprio nome já 
diz, a região abdominal do seu pássaro 
irá ficar mais magra (ou seca). O nome 
dado ao problema é Caquexia. Sua ave 
ficará com falta de apetite e mal es-
tar. Fatores que vão resultar na baixa 
absorção dos alimentos, fazendo com 
que seu pássaro utilize sua reserva de 
gordura e, por fim, a de proteína. 

Prevenção do peito seco em 
aves e calopsitas
Antes de começar a falar sobre a pre-
venção do peito seco é importante fri-
sar uma coisa: Aves e calopsitas só es-
tão sujeitas a essa síndrome caso seus 
criadores não forneçam alimentação e 
bem-estar adequados ao animal.

O peito seco pode ser uma consequên-
cia de vários fatores, entre eles:

Falta de higiene;

Má qualidade da água;

Parasitismo;

Fungos;

Bactérias;

Vírus;

Infecções;

Ansiedade, depressão e mágoas.

A melhor maneira de prevenir o peito 
seco é proporcionando uma boa quali-
dade de vida a sua ave e calopsita. 

SEMPRE forneça água fresca e procu-
re dar uma alimentação balanceada, 
com vitaminas e minerais. Além disso, 
faça frequentemente a manutenção da 
gaiola, mantendo-a limpa e higieniza-
da, para que seu pássaro não fique es-
tressado.

Não se esqueça!

Consultas veterinárias são extrema-
mente importantes para o acompanha-
mento da saúde da sua ave. Sabendo 
o que é peito seco e quais as melhores 
maneiras de prevenção, seu pássaro 
terá uma vida muito mais plena.

In
fo

rm
a
ç
õ

e
s 

re
ti

ra
d

a
s 

d
o

 h
tt

p
s:

//
c
a
sa

d
o

sg
a
u

c
h

o
s.

c
o

m
.b

r/

8

Aldeia 
                      Magazine



9

Aldeia
                       Magazine



CIDADE

10

Aldeia 
                      Magazine



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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UBS DA CRUZ ENTRA NO 
CALENDÁRIO DE 

VACINAÇÃO

SA
Ú

D
E

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia informa que a UBS 
da Cruz passa a ser ponto de vacinação de rotina para os usuários 
do bairro, bem como local de imunização contra a Covid-19. 

O posto fica na Estrada da Cruz, s/nº. 
 
Vacinação contra a Covid-19: 

Terças, quintas e sextas-feiras; 

Horário: 8h às 12h. 

Distribuição de senhas até 10h, sendo 50 por dia. 

Vacinas de rotina: 

Quartas-feiras; 

Horário: 8h às 15h. 
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PREVISPA CONVOCA 
SERVIDORES PARA ACORDO DE 

RESTITUIÇÃO DE VERBAS 
TEMPORÁRIAS

Os contribuintes que já 
abriram processo serão 

chamados para assinar o 
acordo e receber o 

ressarcimento

O Instituto de Previdência dos Servidores Pú-
blicos de São Pedro da Aldeia inicia a convo-
cação dos contribuintes para a fase de acordo 
das restituições referentes às contribuições 
consideradas temporárias. A iniciativa visa o 
cumprimento da emenda constitucional nº 
103/2019 que alterou o modo de cobrança 
previdenciária. O instituto irá entrar em con-
tato com cada contribuinte para expor os 
termos do acordo. Uma vez firmado o acor-
do, será marcada uma data e horário para o 
comparecimento à sede. A prefeitura ressalta 
que, no momento, o atendimento no Previspa 
é realizado apenas com hora marcada. Por 
isso, é fundamental aguardar o contato do in-
stituto. A medida tem como objetivo garantir 
a proteção dos contribuintes em prevenção à 
Covid-19. 

O Previspa realizará o levantamento das ver-
bas que enquadram-se como transitórias nos 
últimos cinco anos, a contar do requerimento 
administrativo. Os ressarcimentos começam 
pelos servidores aposentados acima de 60 
anos que abriram processo administrativo. 

Entenda a mudança

A contribuição deverá incidir somente sobre 

C
o

m
 i
n

fo
rm

a
ç
õ

e
s 

d
a
 A

S
C

O
M

/P
M

S
P
A

 

as verbas consideradas permanentes, como 
por exemplo salário base e anuênio, entre 
outras definidas em lei. 

Como solicitar a restituição

Para receber o ressarcimento, o contribuinte 
deve abrir um processo administrativo no Pre-
vispa. Os primeiros pagamentos vão dar prio-
ridade aos servidores maiores de 60 anos que 
já abriram processo. 

No momento, o atendimento acontece re-
motamente via e-mail administracao@pre-
vispa.rj.gov.br e por meio do WhatsApp (22) 
2621-6105 ou, ainda, pelo site www.previspa.
rj.gov.br.  O horário de atendimento é de se-
gunda a sexta-feira das 9h às 16h30. 

A medida tem como principal objetivo a se-
gurança com a saúde dos usuários, formados 
em sua maioria por pessoas idosas e com co-
morbidades. A equipe do instituto destaca 
que será feita uma avaliação diária do cenário 
epidemiológico e trabalha para que o serviço 
seja normalizado o mais rapidamente pos-
sível. 

O Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos de São Pedro da Aldeia fica na Rua 
Lourival Araújo Matos, nº 66, Centro.
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SÃO PEDRO DA ALDEIA RECEBE 
VISITA TÉCNICA ESTADUAL 

PARA ELABORAÇÃO DE 
ROTEIRO TURÍSTICO RURAL 

As belas paisagens rurais de São Pe-
dro da Aldeia foram destaque na visi-
ta de representantes da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) ao 
município. A Secretaria Municipal de 
Turismo recebeu, na quinta-feira (17), o 
professor Gláucio Marafon, do Instituto 
de Geografia da UERJ, acompanhado 
de dois alunos, para o mapeamento e 
registro de propriedades com poten-
cial turístico rural nos bairros Sergeira, 
São Mateus e Retiro.  A iniciativa visa a 
elaboração do Atlas das Paisagens Ru-
rais do Estado do Rio de Janeiro.

Para a secretária municipal de Turismo, 

Andrea Tinoco, o segmento é uma ten-
dência forte e com alta procura, além 
de ser um diferencial do município al-
deense. “O turismo rural em São Pedro 
da Aldeia é uma pérola no coração da 
Baixada Litorânea. A qualidade e va-
riedade de serviços turísticos são sur-
preendentes e têm atraído um público 
cada vez maior em busca de tranqui-
lidade, conforto, segurança e contato 
com a natureza. Parabenizo a Secreta-
ria Estadual de Turismo, na pessoa do 
secretário Gustavo Tutuca, pela inicia-
tiva de mapear o circuito rural do Esta-
do, e estou convicta de oferecermos o 
que há de melhor para nossos turistas 
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e visitantes”, declarou.

Os visitantes foram guiados por dois 
turismólogos da Secretaria aldeense, 
Juliane Carvalho e Alexandre Azevedo. 
A primeira parada foi a Fazenda São 
José, na Sergeira, conhecida na região 
pela produção de queijos. Em seguida, 
o grupo conheceu o Sítio Vitória, em 
São Mateus, responsável pela produ-
ção de mel silvestre. A visita técnica 
terminou no Retiro, com os registros da 
Pousada SPA Pura Vida Natureza, que 
visa a reeducação alimentar e prática 
de atividades físicas, e do Restauran-
te Dona Carolina, com pratos voltados 
para a culinária rural.

Durante o mapeamento, os represen-
tantes da UERJ puderam conhecer 
mais sobre os espaços, as experiências 
oferecidas ao público, o funcionamen-
to de cada lugar e demais informações 
para divulgação no Atlas. O objetivo do 
projeto é divulgar as propriedades ru-
rais e estimular o turismo rural no esta-
do do Rio de Janeiro. 

De acordo com o professor Gláucio Ma-
rafon, o Atlas das Paisagens Rurais do 
Estado do Rio de Janeiro será dispo-
nibilizado em formato digital. “Estamos 
georeferenciando essas propriedades 
e fotografando para a construção des-
se atlas digital. Vamos disponibilizar 
os pontos e as coordenadas para que 
o cidadão clique no município de São 
Pedro da Aldeia e encontre as proprie-
dades mapeadas e, se ele quiser vir so-
zinho, agenda e vem para cá”, explicou.

O projeto é realizado pelo Governo do 
Estado, por meio das Secretarias de 
Turismo e Agricultura; a Prefeitura al-
deense auxiliou no levantamento dos 
atrativos rurais para a criação do rotei-
ro e na visita guiada. A previsão é de 
que o guia seja lançado em maio. 

ASCOM/PMSPA
Texto: Gabrielly Costa
Fotos: Renato Fulgoni
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‘ABRACE PETRÓPOLIS’ LEVA 
CERCA DE 5 TONELADAS DE 

DONATIVOS ÀS FAMÍLIAS DESA-
BRIGADAS

As famílias atingidas pelas fortes chu-
vas em Petrópolis recebem, nesta sex-
ta-feira (18), a solidariedade da popu-
lação aldeense. A Prefeitura de São 
Pedro da Aldeia, a Defesa Civil, o 155ª 
grupo de escoteiros e a iniciativa priva-
da arrecadaram cerca de 5 toneladas 
de donativos. Dentre os itens doados 
estão alimentos não perecíveis, água 
potável, roupas e cobertores, materiais 
de limpeza e itens de higiene.
O carregamento das doações foi reali-
zado na noite de quinta-feira (17) com 
apoio dos envolvidos. Na manhã desta 
sexta-feira (18), cinco carros seguiram 
em direção ao município da região ser-
rana para entrega dos donativos.
O prefeito, Fábio do Pastel, pede que a 
população não deixe de participar da 
campanha ‘Abrace Petrópolis’. “Peço a 
todos que ajudem e abracem as famí-
lias que estão precisando. Temos uma 
tenda da Defesa Civil no Centro e di-
versos outros pontos de recolhimento 
pela nossa cidade. Toda a prefeitura 
está apoiando essa ação tão importan-
te”, reforçou Fábio.
A Secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos irá disponibilizar a 
sede e os demais equipamentos. Os 
Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS) dos bairros também 
passam a receber os donativos.

A iniciativa da Secretaria de Segurança 
e Ordem Pública, por meio da Defesa 
Civil, conta com a colaboração do gru-

po 155 dos escoteiros, com veículo para 
levar os donativos arrecadados até Pe-
trópolis. As secretarias de Turismo, de 
Esportes e Lazer, e de Meio Ambiente 
também apoiam a campanha.

Itens a serem doados:

Alimentos não perecíveis;
Água potável;
Roupas e cobertores;
Itens de higiene;
Materiais de limpeza.

Pontos de recolhimento das doações

Tenda da Defesa Civil na Praça Hermó-
genes Freire da Costa (ao lado do Cen-
tro de Informações Turísticas) | Horá-
rio: das 8h30 às 17h;

Horto Escola Artesanal  (Rodovia Ama-
ral Peixoto km 107, s/n, Balneário São 
Pedro) | Horário: das 8h30 às 17h;

Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça 
do Canhão);

Sede da Secretaria de Assistência So-
cial e Direitos Humanos (Rua Hermó-
genes Freire da Costa, nº 19, Centro) e 
demais equipamentos;

ACIASPA/CDL (Rua Glória Lobo, nº 
360, Centro);

Supermercado Costazul;
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Zooloja (Rua Comandante Ituriel, nº 75, 
São José;

Hospital do Olho (Rodovia RJ-140, KM 
03, nº 120, Fluminense;

Detran (Rua Professor Gustavo Adol-
pho Menezes, Balneário São Pedro);

Academia Prime Sport Center (ao lado 
do supermercado Costazul).

Esporte unido à solidariedade

Este domingo (20) será de confraterni-
zação e solidariedade pela campanha 
“Abrace Petrópolis” em São Pedro da 
Aldeia. A Secretaria de Esportes e La-
zer convoca a população para a práti-
ca de diversas modalidades esportivas 
nas novas arenas da Praia do Centro. 
As atividades de futevôlei, frescobol, 
vôlei e beach soccer serão gratuitas e 
abertas a todos os moradores das 8h 
ao meio-dia. Para participar, basta le-
var algum dos itens relacionados abai-
xo para a tenda de coleta de donativos 
localizada na Praça Hermógenes Freire 
da Costa.

Espetáculo solidário 

A campanha “Abrace Petrópolis”, da 
prefeitura, soma forças com o Big Bro-
thers Cirkus e novos locais do municí-
pio. Os moradores vão poder levar a 
família para assistir ao espetáculo be-
neficente na próxima terça-feira (22) 
às 19h ou às 21h. Basta levar algum dos 
itens listados abaixo, cada doação vale 
um ingresso. Os tickets devem ser reti-
rados no circo, no dia do show, a partir 
das 10h. 
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Professores da rede municipal em 
Cabo Frio participam ativamente 

do “Ciclo de Palestras” na 
abertura do ano letivo

Os professores da rede municipal de Cabo 
Frio participaram nas últimas duas sema-
nas do “Clico de Palestras” organizado pela 
Coordenadoria de Formação Continuada 
da Secretaria de Educação. Os encontros 
virtuais tiveram o objetivo de preparar os 
servidores para o início do ano letivo e 
apresentaram temas relevantes como os 
desafios da educação no contexto da pan-
demia, neurociência, competência leitora, 
interdisciplinaridade, mediação escolar e 
inclusão, entre outros.

Ao todo, os vídeos já somam mais de 17 mil 
visualizações, o que mostra o engajamen-
to dos profissionais durante a exibição dos 
conteúdos que podem ser revisitados no 
canal de Youtube da pasta (https://www.
youtube.com/channel/UCQx9BmkrM8Zm-
ZGYywVjFH_A/featured). A palestra com 
maior quantidade de acessos é relacionada 
ao tema “Desafios da educação no contex-
to da pandemia”.

Na ocasião, as palestrantes Prof.ª Ma. Maria 
Helena Guimarães de Castro, graduada em 
Ciências Sociais, mestre em Ciência Políti-
ca pela Universidade Estadual de Campi-
nas (UNICAMP) e especializada em Avalia-
ção de Políticas Públicas na Universidade 
de Grenoble/França e a também professo-

ra Janeide Sena Gondim, -pedagoga, com 
especialização em Direito Educacional 
abordaram os desafios de educar em um 
período pandêmico e como os municípios 
tem trabalhado para diminuir as perdas da 
pandemia nos últimos dois anos.

Todos os encontros contaram com tra-
dução simultânea na Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) destinada a deficientes au-
ditivos. Os servidores que preencheram a 
lista de presença ao final de cada encontro 
receberão certificados de participação.

Assista o conteúdo do Ciclo de Palestras:

• “Cérebro, aprendizagem e emoção – A 
tríade para uma escola contemporânea” – 
Marta Relvas (https://www.youtube.com/
watch?v=wU33F-Q3Wz8)
• “Desafios da Educação no Contexto da 
Pandemia” - Maria Helena Guimarães e Ja-
neide Gondim (https://www.youtube.com/
watch?v=925VOmHMEj8)
• “Competência Leitora” - Karla Berbat 
(https://www.youtube.com/watch?v=t8eP-
5ZH-ftw)
• “Interdisciplinaridade: raciocínio lógico 
na construção da aprendizagem” - Marcus 
Felipe Scozzafave (https://www.youtube.
com/watch?v=3mwdwDxdyRk)

CABO FRIO
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ARRAIAL
Campanha Esgoto Zero se intensifica 
na cidade e realiza mega operação 

no bairro de Tucuns

Na última terça-feira (15), o prefeito em 
exercício e secretário de Obras Miguel Pe-
reira percorreu as ruas do bairro de Tucuns 
para acompanhar o trabalho das equipes 
que realizaram a mega operação de com-
bate ao esgoto irregular no local. A ação 
foi realizada na rua José Rodrigues e acon-
teceu em parceira com as Secretarias do 
Ambiente, Pesca e Urbanismo e Ordem Pú-
blica. O trabalho das equipes contou com 
a limpeza e desobstrução dos bueiros, des-
ligamento das redes de esgoto nas redes 
pluviais e aplicação de notificações para as 
residências que possuem a ligação irregu-
lar da sua rede de esgoto. De acordo com 
Sr. Miguel, após visita realizada pelo prefei-
to e alguns vereadores no local no ano pas-
sado, vários problemas foram identificados 
o que causou grande preocupação. Cons-
truções irregulares, aterramento do brejo e 
despejo irregular de esgoto já davam indí-
cios iminentes de uma tragédia anunciada. 
Os constantes alagamentos ocorridos com 
as chuvas se devem ao fato do excesso 
do esgoto misturado com as águas plu-

viais, por este motivo a operação consiste 
inicialmente na retirada dos esgotos dos 
ralos. Os fiscais do ambiente detectaram 
mais de dez residências fechando o esgoto 
diretamente no ralo. A ação foi bem aceita 
e os moradores que possuem a sua liga-
ção regular parabenizaram o trabalho que 
vem sendo executado pelas secretarias na 
região. Desde o início das operações, em 
outubro do ano passado, aproximadamen-
te 150 mil litros de esgoto deixaram de ser 
despejados diariamente nas praias da cida-
de. O administrador afirmou ainda que se 
as ações seguirem no mesmo ritmo de tra-
balho, a previsão estimada será a diminui-
ção do despejo de aproximadamente 600 
a 700 mil litros de esgoto no mar. “É um 
absurdo, hoje as pessoas estão jogando 
esgoto no ralo com a maior normalidade 
do mundo. As operações de fiscalização e 
trabalho das equipes serão intensificadas e 
seguirão por toda a cidade. O objetivo é di-
minuir cada vez mais o despejo de esgoto 
nos mares de Búzios”, declarou.
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COMTUR

Conselho Municipal de Turismo de São 
Pedro da Aldeia (COMTUR) definiu os 
membros que farão parte da comissão 
eleitoral para o processo de eleição da 
nova diretoria do órgão. Os integrantes, 
dois representantes do poder público e 
dois da sociedade civil, foram indicados 
na assembleia ordinária realizada na 
quarta-feira (16). A previsão é de que 
as inscrições dos candidatos à diretoria 
do COMTUR comecem no dia 21 de 
fevereiro.

Para a secretária municipal de Turismo, 
Andrea Tinoco, a recomposição 
do Conselho é fundamental para 
o ordenamento das atividades 
turísticas na cidade. “Vejo o Turismo 
como o setor de maior potencial de 
desenvolvimento econômico em São 
Pedro da Aldeia, mas podemos perder 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO DEFINE INTEGRANTES 

DA COMISSÃO ELEITORAL
isso se não ordenarmos as atividades. 
Nossa Secretaria vai oferecer todo o 
suporte para que as eleições ocorram 
da melhor forma possível”, afirmou. O 
poder público divulgou a minuta do 
regimento eleitoral, que foi aprovada 
pelos conselheiros presentes. A eleição, 
prevista para o dia 16 de março, irá 
definir o presidente do COMTUR e 
dois secretários (1º e 2º) para o biênio 
2022/2023. A comissão eleitoral, 
que irá avaliar a documentação dos 
candidatos inscritos, é composta por 
Kátia Santos e Alexandre Azevedo, 
como representantes do poder público, 
e Vera Lucia Perez e Rita Bittencourt, 
representando a sociedade civil. O 
1º Festival Gastronômico Frutos da 
Lagoa, que termina neste domingo 
(20), também foi abordado durante 
o encontro, com um balanço positivo 
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das atividades. A chegada do projeto 
“Vertão #tônoRio”, nos dias 24, 25, 26 e 
27 de fevereiro, completou a pauta do 
dia.

TURISMO SOLIDÁRIO

Durante o encontro, a diretora-
presidente do Grupo de Escoteiros 
de São Pedro da Aldeia, Simone 
Giampaoli, recebeu um espaço para 
falar sobre a campanha solidária 
“Abrace Petrópolis”. A iniciativa está 
recolhendo alimentos não perecíveis, 
água potável, roupas, itens de higiene 
e materiais de limpeza, que serão 

enviados ao município petropolitano. 
Entre os pontos de doações em São 
Pedro da Aldeia, o morador que deseja 
ajudar pode levar suas doações à 
tenda da Defesa Civil montada ao lado 
do Centro de Informações Turísticas, 
no Centro, das 8h30 às 17h, ou no 
Horto Escola Artesanal, localizado no 
Balneário, próximo à UPA, também das 
8h30 às 17h.  

A campanha conta com o apoio da 
Prefeitura aldeense, por meio das 
Secretarias de Segurança e Ordem 
Pública, com a Defesa Civil, de Turismo 
e de Meio Ambiente.

In
fo

rm
a
ç
õ

e
s 

A
S

C
O

M
/P

M
S

P
A

  

23

Aldeia
                       Magazine



QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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E. M. PROFª DULCINDA JOTTA DE 
MENDES PASSA POR CONSULTA 

PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA CÍVICO-MILITAR

São Pedro da Aldeia tem mais uma escola 
em análise para receber o Programa 
Cívico-Militar. A E. M. Profª Dulcinda Jotta 
Mendes passa por uma das etapas iniciais 
para a implantação do programa federal. 
Até a próxima sexta-feira (18), estarão 
disponíveis os formulários da consulta 
pública para pais, alunos e profissionais da 
unidade. Os interessados vão apontar, de 
forma voluntária, o nível de interesse da 
comunidade escolar em aderir ao modelo 
de ensino na escola do bairro São João.

O município já conta com uma unidade 
inserida no programa, a E.M. Profª Miriam 
Alves de Macedo Guimarães- Cívico-Militar. 
Com a E. M. Profª Dulcinda Jotta Mendes 
cumprindo todos os critérios exigidos, a 
cidade passa a ser a única do estado a ter 
duas escolas com a implantação do PECIM.

A consulta pública é um mecanismo de 
transparência que pode ser utilizado pela 
gestão para obter informações, opiniões 
e críticas da sociedade a respeito de um 
determinado tema. O resultado da audiência 
será oficializado na próxima segunda-
feira (21), para que seja formalizado e 
encaminhado ao Ministério da Educação, 
junto ao formulário de indicação da E. M. 
Profª Dulcinda Jotta.

Poderão participar da consulta pública:

-Alunos matriculados na unidade que 
possuam 16 anos ou mais (link para voto: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdfuBdnszEv4wlrmWsuWNy8PRZgGw
j1raUV3aPmoew1YQCpkg/viewform )

-O responsável legal pelo aluno, que terá 
direito apenas a um voto mesmo tendo 
mais de um estudante matriculado (link 
para voto: https://docs.google.com/
forms/d/1-VaLReMm-p9hrtF3ycEO9_
s Y H O D Y u 5 4 w f O c J 3 3 M u U 3 k /
viewform?edit_requested=true )

-Professores efetivos, temporários, em 
função técnico-pedagógica, assistentes 
administrativos educacionais e auxiliares 
de serviços gerais com lotação na unidade 
(link para voto: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSezCW9TD0xt-kcvOb
bcmTo26rq0RLu2fzsqB2id0VBk6x5A0Q/
viewform )

O Programa Cívico-Militar é uma iniciativa 
do Ministério da Educação, em parceria com 
o Ministério da Defesa, que apresenta um 
conceito de gestão nas áreas educacional, 
didático-pedagógica e administrativa com 
a participação do corpo docente da escola 
e apoio dos militares.
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TERCEIRA DOSE

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Em 23 de abril de 2021 eu peguei 
a Covid-19, foram quinze dias que 
me fizeram pensar na vida e como 
somos vulneráveis. Um vírus que 
nem podemos ver, matando mi-
lhões de pessoas. A humanida-
de se acha forte, mas não passa-
mos de carne e osso. Cientistas 
do mundo inteiro numa corrida 
contra o tempo e a favor da vida. 
Você já parou para pensar como 
deve ser trabalhar sabendo que 
a humanidade está dependendo 
de você. Médicos, enfermeiros e 
cientistas, numa batalha mortal. 
Muitos morreram, mas a vaci-

COM A PALAVRA, O EDITOR
na chegou e, em 17 de fevereiro 
de 2022, eu tomei minha terceira 
dose e estou muito feliz. Tive al-
gumas reações, como dor no cor-
po e muito cansaço, porém sou 
eternamente grato a ciência, que 
nos proporcionou esse momento. 
Sei que perdemos muitos amigos 
e conhecidos, mas posso dizer 
que somos sobreviventes e entra-
mos para a história do mundo.
Quem ainda não tomou nenhuma 
dose, ou está faltando completar 
a segunda e a terceira dose, peço 
encarecidamente que o faça, a 
ciência já fez sua parte, agora o 
mundo depende de nós!
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TERCEIRA DOSE
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O quanto nos traz de memórias uma 
fotografia dos velhos álbuns de família? 
Vejo a foto e não tenho certeza de data, 
estimo que tenha sido registrada em 
1958. Na foto meu tio agachado (Gil-
berto Machado, infelizmente falecido 
em setembro de 1999, faria setenta e 
oito anos agora em 2022) entre outros 
jogadores do valente Esporte Clube Oi-
ticica. Trata-se do campo onde o time 
mandava os jogos do Campeonato de 
Futebol Amador organizado pelo De-
partamento Autônomo do ainda Distri-
to Federal.
Meu avô Rubens Machado participou 
da fundação do clube, outros mora-
dores da rua que deu o nome ao time 
também participaram, o uniforme prin-
cipal era composto de camisa listrada 
nas cores verde e branca. Havia ainda 
um segundo uniforme todo verde, o 
escudo era redondo, usando a letra O 
como símbolo. 
Nesse tempo o clube tinha vida social 
movimentada.  Na sede do Oiticica or-
ganizou- se concursos de miss, em um 
bar movimentado discutia-se de tudo, 
de futebol a política. O salão de festas 
testemunhou grandes comemorações, 
em outras fotografias resgatadas po-
dem-se ver os homens de terno, e as 
mulheres elegantemente vestidas. 
Aos domingos as partidas de futebol 
atraiam muita gente. Uma pratica co-
mum nesses anos era os clubes forma-
rem dois times: o segundo quadro e o 
primeiro quadro. Alguns jogadores pro-
fissionais surgiram no Oiticica, como: 
Salvador que jogou no Atlético Mineiro 
e no América, Paulinho e Lincoln que 
jogaram no Bangu. E o mais famoso de 
todos, Tiquinho convocado alguma ve-
zes para seleções brasileiras de base, 
além de Botafogo e Ceará, sendo con-
siderado ídolo nesse último. Há alguns 
li uma reportagem sobre o Tiquinho, lu-
tava contra o vício do álcool, vício esse 
que contribui para prejudicar a carreira 
promissora do arisco ponta esquerda. 

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.

Esporte Clube 
Oiticica

COLUNISTA
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COLUNISTA

A casa do Tiquinho localizava-se no ini-
cio da rua que deu nome ao clube, o 
campo de futebol era praticamente nos 
fundos da casa. Ele começou jogando 
entre os adultos aos quatorze anos, até 
ser descoberto e convidado a jogar no 
Botafogo.    
Um mistério, o terreno do campo de 
futebol e a da sede social, segundo in-
formação de meu avô, o Getúlio Vargas 
quando o Rio de Janeiro era Distrito 
Federal assinou o decreto transforman-
do- o em área de interesse público. En-
tão como pode ser loteado? E hoje en-
contrar-se ocupado por residências e 
até empresas, como isso foi possível?  
Uma pena eu não ter as atas de fun-
dação para pesquisar mais sobre o as-
sunto
Na foto pode ser visto um mastro onde 
tremulavam as bandeiras do Oiticica, 
Distrito Federal (Rio de Janeiro) e do 
Brasil. Em 1975 o segundo quadro do 
Oiticica foi campão do Departamen-
to Autônomo, meu tio era o treinador, 
acompanhei alguns jogos, entre eles 
um clássico contra o Mundial Futebol 
Clube, placar final Oiticica 4 X 3 e de 
virada.   
Outra curiosidade, o Campo Grande an-
tes de virar time profissional enfrentava 
o Oiticica em jogos amistosos e pelo 
Departamento Autônomo, sofrendo al-
gumas derrotas. Numa das partidas o 

Oiticica saiu vencedor com o placar de 
2 X 1, depois profissionalizado o Cam-
po Grande aplicou uma sonora goleada 
de 7X2. Eu conheci o velho campo do 
Campo Grande, antes de Italo Del Cima 
patrocinar a construção do estádio. O 
Campo Grande foi campeão brasileiro 
da Taça Prata em 1982, uma segunda 
divisão do campeonato brasileiro da 
época. Alguns jogadores como, Elói, 
Cláudio Adão, Roberto Dinamite e Edu 
(irmão do Zico, em minha opinião joga-
va muito mais que o irmão) jogaram no 
time. Hoje disputa a série B1 do cam-
peonato carioca, acompanho o esforço 
para reerguer o clube. 
Uma fotografia pode suscitar tantas 
lembranças, eu menino brincando de 
bola no velho campo do Oiticica, as-
sistindo ao jogos como se estivesse 
no Maracanã, tudo de perto, atrás da 
baliza que próxima da sede social, os 
torcedores no bar, o sistema de alto 
falantes anunciando a presença de al-
gum importante político ou mesmo de 
membros de comissão técnica de al-
gum grande clube do Rio de Janeiro 
atrás das revelações de novos craques. 
Uma fotografia nos leva a uma tem-
po tão feliz, um tempo impossível de 
transcrever em sua totalidade de emo-
ção, a saudade de meu pai, meu avô, 
meu tio, aquela camaradagem, aquelas 
inesquecíveis tardes.
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LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves

Ingredientes
Ingredientes para o 
caramelo
1 copo de açúcar 
1/2 copo de água

Ingredientes do Pudim 
4 ovos
1 lata de leite condensado
2 xícaras de leite

Ingredientes do Bolo
1 xícara de açúcar
1 xicara de óleo
3 ovos
1 e 1/2 xícara de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento em pó
1/2 xícara de cacau em pó
1/2 xícara de leite

Modo de preparo
CALDA:
1. Coloque o açúcar em uma pane-
la em fogo alto, e quando as beiradas 
estiverem douradas coloque 1 xícara 
de água, cuidado para não se queimar, 
pois levanta um vapor muito quente, de 
preferência não faça em panela rasa.
2. Mexa com colher de pau, até se 
desmancharem os torrões de açúcar e 
deixe que ferva até ponto de fio.
3. Caramelize a forma com furo 

Bolo Pudim

Olá, meus amores, como vocês estão?
Hoje irei ensinar uma receita fácil. Um 
saboroso bolo pudim. HUMMM, deu 
agua na boca ne?!
Vou ensinar o passo a passo dela, po-
rém ela tem algumas etapas, o que de-
manda um pouquinho de tempo. Mas 
não desanime, ela é deliciosa e vai valer 
a pena.
Seu lanche da tarde ou a sobremesa 
logo após aquele almoço será incrivel-
mente recheada de muito sabor e tex-
tura.
Então, sem mas demora, vamos para 
nossa receitinha de hoje. 
Não se esqueça de nos seguir nas re-
des sociais Facebook: @Luna Gostosu-
ras, Instagram: Luna.gostosuras. Esta-
mos te esperando por lá. 
  
Até a próxima!! 
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central ou forma própria para pudim.
4. Se a sua forma for pequena, faça 
1/2 receita.

PUDIM:
1. Bata todos os ingredientes do 
pudim no liquidificador.
2. Despeje o pudim na forma cara-
melada. 
3. Asse em forno médio, se for fa-
zer a receita inteira, assa em 1 hora e 
30 minutos, se fizer meia receita em 50 
minutos já estará pronta.
4. Assar em banho-maria.

BOLO:
1. Bate as gemas com o açúcar.
2. Acrescente o leite, o trigo, o óleo, 

o chocolate em pó e bata mais, até mis-
turar bem.
3. Desligue.
4. Misture as claras em neve e o fer-
mento na massa, delicadamente, até 
obter uma massa lisa.
5. Despeje essa massa na forma 
como o pudim e deixe assar por apro-
ximadamente 40 minutos. 
6. Antes de retirar do forno verifi-
que se está assada.

Agora é só deixar esfriar um pouco e 
desenformar. Coma em temperatura 
ambiente ou gelado é uma verdadeira 
delícia.  
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LITERATURA
CULTURA

O jornalista e escritor Renato Fulgoni 

foi selecionado para Prêmio e Cole-

tânea Mário de Andrade, com o tema 

“VOCÊ É O CRIADOR DO SEU PRÓ-

PRIO MÉRITO!”.

“O essencial faz a vida valer a pena.” A 

Editora Baronesa, que está promoven-

do o Prêmio e Coletânea Mário de An-

drade, convida a todos para as come-

morações do Centenário da Semana 

de Arte Moderna que acontecerá em 

São Pedro da Aldeia, em maio de 2022. 

Para tonar marcante este momento, a 

Baronesa vai selecionar entre os seus 

artistas aqueles que mais se destacam 

nas diversas atividades culturais e ou-

torga-los com o Prêmio Mário de An-

drade.

Escritor Renato Fulgoni é 
selecionado para Prêmio e 

Coletânea Mário de Andrade
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O evento será transmitido através das 

redes sociais da Editora Baronesa. To-

dos os aprovados receberão a Medalha 

Comemorativa e Certificado, homena-

gem a Mário de Andrade. 

“Participar do Prêmio que homenageia 

Mário de Andrade me proporciona mui-

ta felicidade. Ele foi um poeta, roman-

cista, musicólogo, historiador de arte, 

crítico e fotógrafo brasileiro. Um dos 

fundadores do modernismo no país e 

praticamente criou a poesia brasileira 

moderna com a publicação de sua Pau-

liceia Desvairada em 1922. Quero agra-

decer a todos da Editora Baronesa pela 

indicação e agora é aguardar o dia da 

comemoração”, disse Renato Fulgoni.

Além da premiação, a Editora está pre-

parando uma Coletânea Digital para 

imortalizar a participação dos artistas 

homenageados neste projeto. Os 03 

melhores textos apresentados na cole-

tânea Digitais serão premiados com 1°, 

2° e 3° lugar e os autores receberão o 

Troféu Mário de Andrade.

CULTURA
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REGIÃO

Os servidores municipais de 
Iguaba Grande, desde dezembro 
de 2021, ganharam o direito de 
se formalizarem como Microem-
preendedores Individuais (MEI). 
A medida foi realizada através 
da alteração do artigo 113, da Lei 
Complementar nº 015/1998, ade-
quando o Estatuto dos Servido-
res do Município. Os interessados 
podem se formalizar desde que 
as atividades não comprometam 
a carga horária e o exercício da 
função pública.

A formalização como Microem-
preendedor Individual (MEI) auxi-
lia as pessoas que trabalham de 
maneira autônoma, possam ter 
direito a um CNPJ próprio, possi-
bilitando a emissão de notas fis-
cais e o acesso a benefícios da 
Previdência Social.

De acordo com o Consultor da 
Agência de Desenvolvimento 
Econômico e Urbano, Marcello 
Costa, essa alteração só foi possí-
vel devido a participação efetiva 
do Prefeito Vantoil Martins, do se-
cretário de Governo, Jales Lins e 
do Chefe de Gabinete Fábio Cos-
ta junto a Procuradoria Municipal.

“Essa alteração beneficia o fun-
cionário e oferece a possibilida-
de de uma renda extra, estando 
dentro da lei, nesse período pan-

Prefeitura de Iguaba 
autoriza formalização de 

servidores como 
Microempreendedores 

Individuais
dêmico onde vários produtos so-
freram aumento”. Afirmou o Con-
sultor, Marcello.

Como se tornar um Microem-
preendedor Individual (MEI)
Os interessados em se tornar um 
Microempreendedor Individual 
podem realizar o cadastro atra-
vés do site www.gov.br ou dire-
tamente na casa do Empreende-
dor, localizada na cidade de Cabo 
Frio, Endereço:Travessa Maçôni-
ca, 180-250 - Centro.

Casa do Empreendedor em 
Iguaba Grande
A Agência de Desenvolvimen-
to Econômico e Urbano, está em 
tratativas junto ao Sebrae para 
a formalização e instalação de 
uma Casa do Empreendedor para 
atender Microempreendedores e 
empresários da cidade.

Dessa forma será possível resol-
ver todas as necessidades do dia 
a dia do empreendedor sem pre-
cisar ir até cidades vizinhas, agili-
zando ainda mais o processo.

Benefícios do MEI
Ao realizar a formalização como 
Microempreendedor Individual, o 
prestador de serviços passa a ter 
direito a:- Direito a auxílio-mater-
nidade;
- Direito a afastamento remunera-
do por problemas de saúde;
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REGIÃO

- Aposentadoria;
- Sendo MEI, você é enquadrado 
no Simples Nacional e ficará isen-
to dos tributos federais (Imposto 
de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL);
- Com CNPJ, você pode abrir con-
ta em banco e tem acesso a cré-
dito com juros mais baratos. Pode 
ter endereço fixo para facilitar a 
conquista de novos clientes;

- Conta com cobertura da Previ-
dência Social para você e sua fa-
mília. Conta também com o apoio 
técnico do Sebrae para aprender 
a negociar e obter preços e con-
dições nas compras de mercado-
rias para revenda, obter melhor 
prazo junto aos atacadistas e me-
lhor margem de lucro.
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Decoração 
Como Decorar Uma 

Sala Pequena e 
Simples

Sala pequena pede sofá 
pequeno

Sendo assim, você vai precisar pensar 
em sofás menores e pode acreditar, 
existem vários modelos pequenos mui-
to confortáveis.

Utilize poltronas ou puffes 
decorativos
.
O puffs são um recurso coringa na de-
coração. Quando você receber alguém 
ele pode servir tanto como assento 
mas também para apoiar uma bandeja, 
por exemplo. Além disso, eles são óti-
mos para harmonizar o ambiente.

Racks menores: suspensos, 
painéis ou prateleiras

Falando em Rack, a dica mais útil é 
repensar na necessidade dele. Talvez 
você pode usar um painel suspenso ou 

DECORAÇÃO

até mesmo uma prateleira. Em salas 
pequenas esse truque ajuda a dar am-
plitude. 

Utilize tapetes da forma correta

Os tapetes tem uma ótima função de 
unir móveis eles devem ser maiores 
do que a largura do sofá e devem fi-
car entre 15 a 20 cm abaixo do pé do 
sofá. Tapetes com listras indicam a di-
reção que você deseja alongar. Como 
estamos falando de salas pequenas, 
dê preferência para estampas menores 
pois chamam menos a atenção. 

Mesas de canto

Para mesas de canto ou de centro, dê 
preferência para modelos que encai-
xam no sofá. Eles tem um layout sim-
ples e servem tanto para decorar como 
para apoio. Para mesas de centro, se 
na sua sala couber, escolha mesas com 
pés finos, mesas transparentes ou es-
pelhadas.
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ENTREVISTA
CIDADE

Jane Reis, enfermeira 
especialista em 
Estomaterapia e 

Terapia Intensiva,  é a 
entrevistada de 
Renato Fulgoni
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ENTREVISTA
CIDADE

É preciso que o paciente assuma uma 
nova realidade após a cirurgia, com 
hábitos mais saudáveis. Por isso, a dis-
ciplina e a manutenção das consultas 
multidisciplinares são tão importantes. 
 
A cirurgia bariátrica é um procedimen-
to indicado para tratar casos de obesi-
dade grave. Ela ficou conhecida como 
“redução do estômago” porque muda 
a forma original do órgão e reduz sua 
capacidade de receber alimentos, di-
ficultando a absorção de um número 
exagerado de calorias. A obesidade 
é o excesso de gordura no corpo, em 
quantidade que provoque prejuízos à 

COMO EVITAR GANHO DE 
PESO 

PÓS-BARIÁTRICA?
saúde. É uma enfermidade com varia-
das causas, dentre elas:
 
 
– Ingestão excessiva de alimentos; 
– Falta de atividade física; 
– Tendência genética; 
– Problemas hormonais. 
 
Na Clínica Lucélia Torres Care temos 
nutricionista e toda uma equipe para 
dar o suporte. Conversamos com a 
Jane Reis, enfermeira especialista em: 
Estomaterapia, Terapia Integrativa, Po-
diatria, Fitoterapia e Terapia Intensiva.
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Acompanhe a entrevista de Jane Reis, enfermeira es-
pecialista em Estomaterapia e Terapia Intensiva, com 

Renato Fulgoni:

A cirurgia bariátrica é recomendada para indivíduos 
obesos com Índice de Massa Corporal (IMC) acima 
de 40. Após a cirurgia, o que é recomendado para 
manter o peso?

Acompanhamento multiprofissional e atividade física.

A avaliação psicológica é um procedimento obri-
gatório para quem quer fazer a cirurgia bariátrica. 
Como manter a cabeça focada na dieta, para tornar 
a cirurgia um sucesso?

Por este motivo que antes da cirurgia é primordial o paciente 
ser avaliado por um Psicólogo, e este profissional vai acom-
panhar este paciente para dar suporte a todas as mudanças 
comportamentais e sociais que são um ponto chave na manu-
tenção do emagrecimento.

Depois da cirurgia, há risco de o paciente recuperar 
o peso. Esse acompanhamento pode ser feito na Clí-
nica Lucélia Torres Care?

Sim há risco, se as recomendações não forem seguidas. Sim na 
Clinica LTC além das terapias integrativas que podem dar su-
porte nesse acompanhamento, contamos com Nutricionistas, 
Fisioterapia, Psicoterapia, que fazem parte dessa equipe mul-
tiprofissional necessária para acompanhamento desse público.
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Quais cuidados pós-cirúrgicos que devem ser toma-
dos para evitar complicações e efeitos colaterais?

Seguir estritamente as recomendações da equipe multipro-
fissional, essas orientações são individuais. Porém em regras 
gerais um dos desafios é conciliar nutrição e hidratação ade-
quadas, evitar grandes esforços, mas também nada de ficar 
parado, caminhadas leves, sempre seguindo as orientações de 
um profissional. Alguns efeitos indesejados são náuseas, vômi-
tos, refluxo, diarreia, fraqueza, entre outros. Mas que devem se-
rem acompanhados com orientações e intervenções da equipe 
multiprofissional que acompanha o paciente.

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 

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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Cerca de 15 mil toneladas 
de resíduos já foram 
retiradas das ruas de 

Petrópolis
A força-tarefa iniciada na madrugada 
de terça-feira pelo Governo do Esta-
do, em conjunto com a Prefeitura de 
Petrópolis, retirou, até esta sexta-fei-
ra (18/2), 15 mil toneladas de resíduos, 
como entulhos, lama, barro, vegeta-
ção e veículos. O secretário de Infraes-
trutura e Obras, Max Lemos, se reuniu 
com o vice-prefeito e secretário de 

Obras do município, Paulo Mustrangi, 
para traçar as novas ações.

Até o fim de quinta-feira, já haviam sido 
retirados das vias mais de 150 automó-
veis e três ônibus. Mais de 200 maqui-
nários enviados pelo governo do esta-
do estão em operação na cidade, nas 
seguintes localidades: Estrada da Sau-

ESTADO
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dade, Comunidade Vitória, Batailard, 
Vila Felipe, Coronel Veiga, Curva do S, 
Centro Histórico, Correias, Castelân-
dia, Morin de Baixo, Morin de Cima, Al-
fredo Batista e Rua Teresa.

A operação conta com 46 retroesca-
vadeiras, 61 caminhões, 8 escavadeiras 
hidráulicas, 37 picapes, 26 caminhões 
pipa, 14 vacaal, 8 bobcats, 5 munks, 
13 pranchas e seis vans. As atividades 
continuam ao longo do fim de sema-
na. Participam da força-tarefa: as se-
cretarias de Infraestrutura e Obras, 
das Cidades, de Ambiente, Agricultura 
e da própria prefeitura, além da Cedae 
e Águas do Rio.

De acordo com o secretário de In-
fraestrutura e Obras, um levantamen-

to técnico elaborado por engenheiros 
do estado em conjunto com a prefei-
tura já identificou as primeiras obras 
emergenciais a serem realizadas no 
município.

- O Governador Cláudio Castro já auto-
rizou um investimento imediato de R$ 
150 milhões para realização de cinco 
obras que são necessárias e têm ca-
ráter imediato. Estamos preparando o 
projeto básico que será concluído nos 
próximos dias. Depois disso, iremos 
elaborar em parceria com a prefeitura 
os projetos das obras estruturantes que 
não necessárias, mas não são conside-
radas emergenciais - concluiu Lemos.
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Gabriel Elias estreia como 
apresentador em 

programa de viagens

Tem novidade do mineiro mais praiano 
do Brasil! O cantor Gabriel Elias aca-
ba de anunciar a chegada de mais um 
projeto acompanhado de muita areia e 
sol. O artista revela pela primeira vez 
seu lado apresentador, lançando nesta 
terça-feira, 15, o projeto ‘De Praia em 
Praia’, programa com foco em viagens 
que passará por paraísos naturais do 
estado da Bahia. O território escolhido 
para a estreia é nada menos que Salva-
dor, primeira capital do país.

O projeto nasce com um compromis-
so duplo: contar a história do cantor 
a partir de sua relação com a praia e, 
principalmente, levar informação para 
quem deseja visitar os locais. Como di-
ferencial a experiência do good vibes 
Gabriel Elias se conecta com diferentes 
personalidades de cada região: no pri-
meiro programa participam o cantor e 
compositor Alexandre Peixe, além dos 
chefs Beto Pimentel (Paraíso Tropical) 
e dona Suzana (Re-restaurante).

“Por três semanas botei o pé na estrada 
numa trip dos sonhos. Tem horas que 
precisamos ir pra longe pra enxergar 
coisas que estão “tão perto”. Fui atrás 
de levar conteúdo e informação para 
as pessoas, mas acabei surpreendido 
tendo várias respostas pra mim mes-
mo. Momentos de reconexão. Viajar é 
uma troca, você deixa e recebe um tan-

to” conta o protagonista do programa, 
que em sua primeira temporada passou 
por 6 cidades, somando mais de 950 
kmpercorridos em diferentes cenários 
paradisíacos. O projeto é realizado em 
parceria com a Localiza, que abraçou 
o clima ensolarado em sua nova edito-
ria Cantos do Brasil. Semanalmente os 
episódios serão disponibilizados no ca-
nal oficial do cantor no YouTube.

Sobre Gabriel Elias

Mineiro com os pés na areia, Gabriel 
Elias é considerado um dos principais 
nomes da nova geração da música bra-
sileira. Atualmente Gabriel aparece en-
tre as três músicas Pop mais tocadas 
nas rádios do país com ‘Talvez’, colabo-
ração com a soteropolitana Ju Moraes. 
Com mais de 500 milhões de strea-
mings nos apps de música, o cantor 
apresenta um currículo invejável. Além 
de acumular apresentações com gran-
des artistas de seu nicho como Jason 
Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, 
o mineiro good vibes é coautor de hits 
como “Sem Jeito”, “Tô de Pé” e “Lindo, 
leve e pleno” da banda Maneva é “Bem-
-vindo ao Amor” da Banda Eva com 
Ivete Sangalo. O cantor também par-
ticipou dos maiores festivais do Brasil 
como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil 
e Rock in Rio.

Gravado na Bahia, primeira edição do ‘De Praia em 
Praia’, percorre seis destinos paradisíacos.

DESTAQUE
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Estatísticas do 
Registro Civil

Em meio à pandemia, número de 
divórcios cai 13,6% em 2020

O número de divórcios concedidos no 
país caiu 13,6% em 2020 na compara-
ção com o ano anterior. Em 2019, essa 
queda havia sido de 0,5%, interrom-
pendo três anos consecutivos de cres-
cimento. Com a retração, foram reali-
zados 331,2 mil divórcios em 2020, o 
menor número desde 2015. Os dados, 
divulgados hoje (18) pelo IBGE, fazem 
parte das Estatísticas do Registro Civil 
e complementam as informações pu-
blicadas em novembro do ano passa-
do.

“Essa queda expressiva pode ser expli-
cada pelas dificuldades na coleta dos 
dados por causa do sistema de traba-
lho remoto adotado durante a pande-
mia. Também não há certeza de que 
a produção de sentenças dentro das 
varas continuou a mesma com o iso-
lamento social. Muitos processos po-
dem ter sofrido atrasos nesse período, 
o que pode ter ajudado a reduzir o 
número de divórcios em 2020. Foi um 
ano atípico”, diz a gerente das Esta-
tísticas do Registro Civil, Klívia Bray-
ner. As dificuldades na coleta também 
justificam o adiamento da divulgação 
dos dados relativos aos divórcios, 
como foi explicado na nota técnica, 
também publicada hoje.

Enquanto os divórcios judiciais tive-
ram queda de 17,5% em um ano, os 
extrajudiciais, ou seja, aqueles feitos 
em cartórios, aumentaram 1,1%. Para a 
gerente da pesquisa, algumas pessoas 
podem ter procurado os cartórios pe-
las dificuldades no acesso às varas ju-
diciais durante a pandemia. Mas nem 
todos os divórcios podem ser feitos 
pela via administrativa.

“Há critérios para que os divórcios ex-

REGIÃO

trajudiciais aconteçam. Eles precisam 
ser consensuais, e, na maioria dos esta-
dos, não são feitos quando o casal tem 
filhos menores de idade”, explica a pes-
quisadora.

Em 2020, foram registrados 215 divór-
cios a cada 100 mil habitantes com 20 
anos ou mais e, no momento da deci-
são, as mulheres tinham, em média, 40 
anos e os homens, 43. Quase metade 
(49,8%) dos casamentos que acaba-
ram em divórcio em 2020 tinha menos 
de dez anos. É um aumento significa-
tivo em relação a 2010, quando essa 
proporção era de 37,4%. “Isso indica 
que os casamentos têm durado menos. 
Em alguns lugares duram mais, como 
no Sul. Mas na maioria das regiões, ob-
servando-se pela série histórica, é per-
ceptível o aumento do percentual dos 
casamentos que acabam antes dos 
dez anos. É uma mudança cultural, de 
costumes e de valores. Não se entende 
mais o casamento como algo que dura 
para sempre e ter filhos não é mais um 
impeditivo para o divórcio. Há também 
a facilitação jurídica, que deve ter se-
guido as mudanças culturais, como o 
divórcio feito em cartório e as modifi-
cações legais para um novo casamen-
to”, observa Klívia.
O Sul tem o menor percentual de ca-
samentos que duram menos de dez 
anos (45,6%). Já o Norte tem o maior 
(55,3%). Nessa região, apenas 22,5% 
dos divórcios são de pessoas que fo-
ram casadas por mais de 20 anos. Tam-
bém o Sul registra o maior tempo mé-
dio entre a data do casamento e a do 
divórcio: 14,7 anos. Mas, dez anos antes, 
essa média era de 16,9. No Brasil, a mé-
dia de tempo entre o casamento e o di-
vórcio caiu de 15,9 anos, em 2010, para 
13,3, em 2020.
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Além da diminuição no tempo entre a 
data do casamento e a da separação, o 
percentual de divórcios entre pessoas 
com filhos menores de idade tem cres-
cido. Em 2020, mais da metade dos di-
vórcios judiciais (56,5%) ocorreu entre 
pessoas que tinham filhos menores. Já 
o percentual de divórcios entre cônju-
ges sem filhos diminuiu de 29,7%, em 
2010, para 28,0%, em 2020.

A responsabilidade pela guarda dos fi-
lhos é outro ponto levantado pela pes-

quisa.  Entre 2014 e 2020, houve au-
mento de 7,5% para 31,3% na proporção 
de divórcios com a guarda comparti-
lhada. Em 2014, a lei 13.058 determinou 
que essa modalidade de guarda deve 
ser padrão, a menos que um dos pais 
abra mão ou que não tenha condições 
de exercê-la. “Apesar de as mulheres 
ainda serem as principais responsáveis, 
existe uma tendência de aumento da 
guarda compartilhada. Então é possível 
observar que a lei está sendo cumpri-
da”, diz a pesquisadora.
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GOLPE 
Como evitar golpes e fraudes 

relacionados ao IPVA 2022

Os golpistas sempre se aproveitam dos 
fatos mais debatido no momento para 
tentar enganar a população e como 
muitos brasileiros estão preocupados 
com o pagamento do IPVA, esse tema 
vem sendo foco de artimanhas para ti-
rar dinheiro dos contribuintes. 

Atualmente estão circulando nos 
meios digitais diversas iscas para apli-
cação desses golpes, com destaque 
para os boletos falsos, enviados via In-
ternet, WhatsApp, SMS e sites falsos. 
Esses emitem guias de pagamento 
do IPVA, geralmente com descontos, 
para enganar os contribuintes. 

Além dessa ação, outra que ocorre 
com frequência é em relação a exis-
tência de sites que simulam a apa-
rência da página das secretarias da 
fazenda, com o objetivo de colher as 
informações dos proprietários de veí-
culos, para outra finalidade. A prática, 
conhecida como Phishing, que é uma 
tentativa de fraude eletrônica caracte-
rizada para adquirir senhas, dados fi-
nanceiros, número de cartões de cré-
dito e outros dados pessoais.
 
Ou seja, além de já sofrer com os va-
lores do IPVA, o contribuinte tem que 
ter atenção extra para não cair em gol-
pes, que geralmente se aproveita da 
vontade de economizar e ter ‘alterna-
tivas’, nesse momento. Para combater 
essa situação, muitas secretarias dos 
estados estão fazendo campanhas de 
alerta aos contribuintes, para que con-
sultem somente os canais oficiais para 
a obtenção de informações sobre o 
seu IPVA.
 

REGIÃO

Essa informação geralmente se encon-
tra no site do governo do estado que 
o automóvel está registrado, na página 
do IPVA destes órgãos e na rede ban-
cária credenciada. 

Assim, a consulta deve ser realiza-
da nos terminais de autoatendimento, 
pela Internet ou diretamente nas agên-
cias, bastando o número do RENAVAM 
do veículo. Importante esclarecer que o 
Departamento Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP) não é respon-
sável pelo recolhimento do IPVA e não 
fornece essas informações.
 
Em São Paulo a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), divulgou um alerta para 
avisar a população sobre um golpe do 
desconto do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores (IPVA). 
Os criminosos, se passando pela PGE, 
oferecem serviços e boletos para as ví-
timas.
 
Com sites falsos, eles emitem guias de 
pagamento do IPVA com desconto e 
enganam os contribuintes. Segundo a 
PGE, não há contato por parte da en-
tidade com pessoas físicas ou jurídicas 
oferecendo descontos.
 
Em se tratando de e-mails recebidos 
com links para a emissão das guias, a 
regra é apagar a mensagem sem clicar 
em nada. Em seguida, acesse a página 
da Secretaria da Fazenda do seu Esta-
do e siga as orientações descritas lá.
 
Lembrando que atualmente existem 
estados que enviam correspondência 
física, com as guias para pagamento 
e outros não. São quinze Estados que 
não enviam qualquer boleto para pa-
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gamento de IPVA. Outros onze estados 
e o Distrito Federal enviam boletos de 
pagamento pelos Correios. 

No caso de recebimento em casa do 
boleto para pagamento do IPVA, fica o 
alerta de que é preciso ficar atento e 
checar os dados do boleto, é que gol-
pistas podem enviar um documento 
similar tendo alterado o código de bar-
ras. 

Enfim, é importante ficar muito atento 

ao IPVA, pois, caso caia em um golpe 
deste o dinheiro que iria para as con-
tas do governo vai parar na conta de 
algum estelionatário e a pessoa conti-
nua com a dívida do IPVA e pode ter o 
seu veículo apreendido pelo DETRAN. 
Todo cuidado é pouco!
 
Afonso Morais, sócio fundador e CEO 
da Morais Advogados Associados e Es-
pecialista em Recuperação de Crédito 
e Fraudes Digitais
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Trinta toneladas de doações da 
Região dos Lagos seguiram hoje 

(sexta, 18/2) para Petrópolis

O primeiro comboio com doações da 
Região dos Lagos seguiu hoje, às 6 da 
manhã, para Petrópolis. Quatro cami-
nhões e quatro micro-ônibus partiram 
de Cabo Frio, Búzios e Rio das Ostras 
carregados com 30 toneladas de água 
mineral, cestas básicas, roupas, kits de 
higiene e limpeza, brinquedos, roupas 
de cama, edredons e colchões.
As doações vão continuar sendo rece-
bidas em diversos pontos comerciais 
da Região dos Lagos, como Shopping 
Park Lagos, em Cabo Frio, Tour Shop, 
em Búzios, e Hotel Vilarejo, em Rio 
das Ostras. Todas as lojas da Prolagos 
também estão arrecadando donativos. 
A campanha reúne o Convention Bu-
reau de Cabo Frio e seus associados, 
a Prolagos e diversas empresas da re-
gião.  Todas as doações estão sendo 
levadas para o Hotel Pedra Bonita, na 
BR-040, local da base montada pelo 
Convention Bureau de Petrópolis para 
receber os donativos. Não são aceitas 
doações em dinheiro. Os pontos de 

coleta de doações funcionam nos se-
guintes endereços:
Cabo Frio - Shopping Park Lagos: Av. 
Henrique Terra, 1.700 – Portinho - das 
10h às 22h, Roots Bar: Av. Henrique Ter-
ra, próximo ao shopping, Bamba Bar: 
Passagem e Loja da Prolagos. 

Búzios - Tourshop: Orla Bardot, 550 – 
Centro, das 8h às 22h e Loja da Prola-
gos.

Arraial do Cabo - Pousada do Timonei-
ro: Av. Getúlio Vargas, 103,  Loja da Pro-
lagos.

Rio das Ostras -  Vilarejo Praia Hotel: 
Alameda do Abricó, 1700 - Cidade Bei-
ra Mar e Loja da Prolagos

Saquarema - Casa da Praia Restauran-
te: Av. Oceânica, 1564 - Itaúna e Loja da 
Prolagos.
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VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA DE 2022 É 

ESTIMADO EM R$ 1,2 TRILHÃO

A estimativa do Valor Bruto da Produ-
ção Agropecuária (VBP) de 2022, com 
base nas informações de janeiro, é de 
R$ 1,204 trilhão, 4,3% maior em rela-
ção ao ano passado (R$ 1,154 trilhão). 

O crescimento do valor das lavouras foi 
de 10,3% e a pecuária teve retração de 
8,6%. A contribuição das lavouras ao 
VBP é de 72%, e da pecuária, 28%.

ARTIGO

AGRONEGÓCIO
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Um conjunto amplo de produtos mos-
tra contribuição favorável para o cres-
cimento da agropecuária neste ano. As 
expectativas de produção são boas em 
geral, e os preços são favoráveis para 
muitos produtos, como algodão, café, 
amendoim, cana-de-açúcar, laranja e 
milho. Destacam-se algodão com cres-
cimento real do VBP de 35,1%, amen-
doim 14,2%, banana 16,9%, café 64,1% 
cana-de-açúcar 31,6%, laranja 7,0%, mi-
lho 21,9%, e tomate, 21,4%. Esses resul-
tados, até mesmo excepcionais de al-
guns produtos, coloca esse grupo em 
grande destaque, como responsável 
por puxar o crescimento neste ano.

Contribuições negativas, porém, têm 
sido observadas em arroz, batata-in-
glesa, cacau, soja e uva, que vêm tendo 
redução de quantidades produzidas e 
de preços. Alguns destes, como arroz e 
soja, sofreram influência direta das se-
cas no Sul. 

Com resultados menos favoráveis, a 
pecuária apresenta uma retração no 
crescimento, observada em carne bo-
vina, frangos, suínos e ovos. As retra-
ções mais fortes ocorrem em carne 
suína e de frango, com preços em nível 
mais baixo do que em 2021. Impactos 
da seca no Sul

Os resultados regionais do VBP mos-
tram alguns impactos da seca ocorri-
da no Sul, que atingiu principalmente o 
Rio Grande do Sul e o Paraná. As lavou-
ras mais afetadas foram a soja e milho, 
embora haja também um impacto nas 
criações, devido à redução da oferta 
de alimentos. Mesmo as áreas irrigadas 
sofreram o impacto, como as lavouras 
do arroz. No Rio grande do Sul, onde 

predomina o arroz irrigado, a queda 
de produção foi de 10,3%. Nas lavouras 
de milho a redução de produção foi de 
32,0%, e da soja, 33,9%, segundo a Co-
nab.

No Paraná, a produção das lavouras 
também teve redução. A soja teve uma 
quebra dada pela diferença entre 19,8 
milhões de toneladas em 2021 para 13,2 
milhões em 2022, por sua vez, o VBP 
desse produto caiu de R$ 87,5 bilhões 
para 83,7 bilhões.

O Paraná, que ocupava o segundo lu-
gar no ranking dos valores do VBP por 
estado, cedeu lugar a São Paulo, que 
obteve melhoria devido aos bons resul-
tados de cana-de-açúcar, café e laran-
ja. O pior desempenho que vem ocor-
rendo no Paraná deve-se também aos 
resultados da pecuária, que mostram 
forte redução neste ano, principalmen-
te carne de frango.

O que é o VBP

O VBP mostra a evolução do desempe-
nho das lavouras e da pecuária no de-
correr do ano, correspondente ao fatu-
ramento dentro do estabelecimento. É 
calculado com base na produção agrí-
cola e pecuária e nos preços recebidos 
pelos produtores nas principais praças 
do país dos 26 maiores produtos agro-
pecuários nacionais.

O valor real da produção é obtido, des-
contada da inflação, pelo Índice Geral 
de Preços - Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). A periodicidade é mensal com 
atualização e divulgação até o dia 15 de 
cada mês. 
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Escritora de Cabo Frio lançará 
livro na Bienal de São Paulo

A pedagoga e escritora Aline 
Santos vai lançar em julho des-
te ano, na Bienal de São Paulo, 
seu terceiro livro sobre Trans-
torno de Déficit de Atenção 
com Hiperatividade (TDAH), 
“A Menina Hiperativa TDAH – O 
Transtorninho” pela Editora Co-
nejo.

Além de pedagoga e escrito-
ra, Aline é palestrante cultural, 
pós-graduada em psicopeda-
gogia, mestranda em Gestão 
de Educação e atuante nas es-
colas da rede pública e privada 
de Cabo Frio. Membro da Aca-
demia de Letras e Artes (Ala-
caf) em Cabo Frio, já publicou 
dois livros “O Transtorno de 
Déficit de Atenção com Hipe-
ratividade” e “O Leão e a Sua 
Família” voltado para o público 
infantil.

De acordo com Aline, o livro A 
Menina Hiperativa: TDAH – O 
Transtorninho é a complemen-
tação de sua primeira publica-
ção em 2016 e trata de forma 
lúdica e simples o dia a dia de 
uma menina com TDAH e suas 
aventuras na escola, apresen-
tando ao leitor um olhar dife-
renciado do tema.

Aline Santos
Escritora, Pedagoga, 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. Participações 
em várias antologias Regionais,lo-
cais, Internacional, Nacionais, além 
de Premiações. Tem 34 anos Natu-
ral de Salvador Bahia. Colunista na 
Revista online aldeia Magazine.
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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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A pesca é um dos recursos naturais 
que movem a economia do municí-
pio de São Pedro da Aldeia, entre-
tanto os pescadores são carentes e 
muitos deles possuem outro empre-
go, além da pesca para consegui-
rem sustentar suas famílias. A fim 
de amenizar essa necessidade das 
pessoas carentes do município, a 
ONG Nossa Laguna Ciência e Vida 
escolheu ajudar as comunidades 
pesqueiras da Praia do Camerum, 
Praia da Baleia e Ponta do Ambró-
sio. Com o intuito de ajudar os pes-
cadores e comunidades próximas é 
de grande interesse para a presente 
ONG, pois alguns dos nossos obje-
tivos são estudar a biodiversidade 
da Lagoa de Araruama e conscien-
tizar os moradores de São Pedro da 
Aldeia da sua importância. Sendo 
assim, realizamos nossas primeiras 
doações na colônia de pescadores 

REALIZAÇÃO DE BAZARES SOCIAIS 
NAS COMUNIDADES PESQUEIRAS

no Camerum, onde doamos roupas 
de crianças e adultos (masculina e 
feminina). Durante a doação rece-
bemos com muita gratificação os 
agradecimentos da comunidade. O 
mesmo resultado também foi alcan-
çado na Praia da Baleia e na Ponta 
do Ambrósio. Em cada local encon-
tramos pessoas com personalidades 
diferentes, mas com o coração cheio 
de gratidão. Esses eventos nos pro-
porcionam reconhecimento na co-
munidade pesqueira (principalmen-
te no Camerum), pois sempre que 
surge uma criança precisando de 
roupa somos acionados para ajudá-
-los. Somos extremamente gratos às 
comunidades pesqueiras onde reali-
zamos essas doações, assim como 
nossos parentes, amigos, colegas e 
pessoas que abraçaram a causa e 
doaram roupas.
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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 montar os bazares sociais?

A ONG Nossa Laguna Ciência e Vida tem como meta estudar 
a Lagoa de Araruama e com isso começamos entrevistar os 
pescadores da praia do Camerum, em dezembro de 2020 e 
notamos as necessidades da comunidade pesqueira que são 
muitas. Percebemos que eles utilizam muitas roupas para pes-
car, a fim de protegê-los do frio durante a pesca e com isso 
resolvemos ajudar não só os pecadores como as mulheres da 
comunidade e moradores locais. 

Vocês pretendem organizar esses bazares sociais 
em outras comunidades?

O nosso intuito é ajudar os pescadores, porque sabemos que a 
pesca não é certa e têm dias ou meses que o mar não está para 
peixe. O que fazer quando não tem peixe no mar? O dinheiro 
fica pouco e tudo que se ganha vai para a alimentação. A pre-
sente ONG está tentando amenizar as dificuldades das famílias 
nas comunidades pesqueiras.

Como você vê a solidariedade das pessoas e a von-
tade de ajudar o próximo?

As pessoas são solidárias, pois todas as roupas que foram doa-
das pela ONG, foram adquiridas também por doações. Com 
ajuda das redes sociais conseguimos mobilizar várias pessoas 
a cooperarem. Temos certeza que existem muitas pessoas no 
município de São Pedro da Aldeia que gostam de ajudar, mas 
nem sempre tem a possibilidade de ir até a comunidade caren-
te. Sendo assim, juntamos a boa vontade destas pessoas com 
as nossas e amenizamos as dificuldades de muitos pescadores 
e moradores próximos à comunidade. 
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Como as pessoas podem ajudar a ONG Nossa Lagu-
na Ciência e Vida?

A ONG pode ser ajudada a partir de doações de roupas, que 
podem ser entregues na sede em Campo Redondo, na Rua 
Dois Irmãos N°71 ou pelo tel: (22) 23214274/cel: (22) 997728663 
para buscar doações em seu domicílio. Também aceitamos PIX: 
41766068000163.
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Não subestime a pele 
embaixo da língua do seu 

filho

“Meu filho troca as letras ao fa-
lar” - “Meu filho engasga” essas 
são apenas duas consequências 
da alteração na pele embaixo da 
língua. Que infelizmente aconte-
ce com frequência no meu dia a 
dia aqui no meu espaço de aten-
dimento.

Te convido a observar como é 
a pele logo abaixo da língua do 
seu filho? Olhe a língua dele e 
identifique algumas característi-
cas como: Se tem dificuldade de 
tocar a ponta da língua no pala-
to (céu da boca), se a língua fica 

a maior parte do tempo baixa.
Se você suspeita de algo, não su-
bestime!
Já escutou “espere mais um pouco 
deixe seu filho crescer que melho-
ra”, “não é nada demais” ou algo 
do tipo, não dê ouvidos e siga sua 
intuição. Busque orientação do 
fonoaudiólogo mais próximo de 
você, pois esse é o profissional ha-
bilitado para avaliar a estrutura e 
a função de boca, língua e boche-
chas. Esse exame é chamado TES-
TE DA LINGUINHA (exame obriga-
tório por lei). É importante te dizer 
que não é necessário esperar o en-
caminhamento do médico.
Ainda tem alguma dúvida? Entre 
em contato será um prazer con-
versar contigo.
Essa dica foi importante para 
você? Então curta com carinho 
comente e compartilhe com quem 
precisa saber dessa informação.

Texto: 
Alessandra Lima
CRFa1-8724
Fonoaudióloga - estimulação pre-
coce/Teste da Linguinha/Terapeu-
ta Floral/Praticante de Barras de 
Acesso
Atendimento on-line e presencial 
Consultoria On-Line Para Pais Meu 
Filho Tagarela

Alessandra Lima 
Fonoaudióloga
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São Pedro da Aldeia envia 
veterinários para suporte 
de animais resgatados em 

Petrópolis

A solidariedade aldeense subiu a 
serra e chegou a Petrópolis. Após 
o envio de cinco toneladas de 
donativos arrecadados em São 
Pedro da Aldeia para as famílias 
atingidas pelas fortes chuvas, o 
prefeito Fábio do Pastel chegou 
ao município petropolitano neste 
sábado (19) com uma força-tare-
fa para ajudar na tragédia. Além 
de colocar à disposição a frota 
municipal, três veterinários volun-
tários, incluindo o secretário de 
Agricultura, Thiago Ribeiro, es-
tão em Petrópolis no suporte dos 
animais resgatados. O comboio 

aldeense levou, ainda, 400 kg de 
ração. O prefeito Fábio do Pastel 
agradeceu o apoio da população 
e de todos os parceiros que ade-
riram a campanha  “Abrace Pe-
trópolis”. “Estamos aqui para dar 
nossa força e nosso apoio à po-
pulação de Petrópolis, entregan-
do os donativos que arrecadamos 
em São Pedro da Aldeia. O trajeto 
para chegar até aqui não foi fácil, 
o que a gente vê pela televisão 
não é nada. O que conforta é ver 
que ainda existem pessoas com 
o coração muito bom, estamos 
acompanhando de perto a quan-
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tidade de pessoas trabalhando 
e de veículos chegando, o povo 
todo está se ajudando”, relatou. 
O comboio deste sábado (19) 
também levou novos donativos 
arrecadados após a primeira en-
trega. O secretário de Segurança 
e Ordem Pública, José Maria Ca-
dimo, o chefe de gabinete, Moisés 
Batista, agentes da Defesa Civil e 
da Guarda Municipal, além de vo-
luntários aldeenses, também inte-
gram a força-tarefa. ESPORTE E 
SOLIDARIEDADE
O município de São Pedro da Al-
deia continua arrecadando dona-
tivos para envio a Petrópolis. Nes-
te domingo (20), a Secretaria de 
Esportes e Lazer abre as novas 
arenas da Praia do Centro para 
atividades recreativas de futevô-
lei, frescobol, vôlei e beach soc-
cer, das 8h às 12h. Para participar, 

basta levar algum dos itens rela-
cionados abaixo para a tenda de 
coleta de donativos localizada na 
Praça Hermógenes Freire da Cos-
ta.

ESPETÁCULO SOLIDÁRIO
A campanha “Abrace Petrópolis” 
também somou forças com o Big 
Brothers Cirkus. Os moradores 
vão poder levar a família para as-
sistir ao espetáculo beneficente 
na próxima terça-feira (22), às 19h 
ou às 21h. Basta levar algum dos 
itens listados abaixo, cada doa-
ção vale um ingresso. Os tickets 
devem ser retirados no circo, no 
dia do show, a partir das 10h. 

Itens a serem doados: alimentos 
não perecíveis; água potável; rou-
pas e cobertores; itens de higiene 
e materiais de limpeza.
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O flying fox, cujo nome científico é 
Epalzeorhynchos kalopterus, é um pei-
xe asiático conhecido pela capacidade 
de comer algas em grande quantidade. 
Essa característica faz com que ele seja 
escolhido por aquaristas para garantir 
um aquário “limpo”, sem o acúmulo 
desse material orgânico. Ele tem um 
temperamento calmo, mas pode apre-
sentar comportamento agressivo com 
outras espécies. 

O flying fox é nativo de regiões de água 
doce do sudeste da Ásia. Mais especi-
ficamente, países como Tailândia, Ma-
lásia, Indonésia, ilhas de Bornéu, Java e 
Sumatra. No entanto, como é um peixe 
ornamental, ele também passou a ser 
comercializado como animal de esti-
mação e é bem popular entre os cria-
dores brasileiros e em outros lugares 
do mundo. 

Tanto na natureza quanto em cativeiro, 
o flying fox é um peixe pacífico e so-
litário. Ele é compatível com algumas 

PET

 Flying fox
Por Renato Fulgoni outras espécies, podendo compartilhar 

o mesmo aquário sem grandes proble-
mas, mas é importante verificar a com-
patibilidade para que não haja brigas 
por disputa de território. No geral, vá-
rios machos do tipo flying fox não se 
dão bem juntos. 

As características físicas do flying fox 
são muito interessantes. Ele é um pei-
xe único, sendo que alguns detalhes 
são fundamentais para diferenciá-lo de 
outras espécies semelhantes. Com um 
corpo longo e achatado, esse animal 
não costuma ser maior do que 12 cen-
tímetros de comprimento (em alguns 
casos pode ser encontrado com cerca 
de 15 centímetros). 

A reprodução em cativeiro é incomum, 
mas consiste em separar um casal que 
esteja apto para a fecundação em um 
aquário próprio. Nesse espaço, quando 
a fêmea estiver com os ovos prontos, 
a oxigenação do tanque deve ser au-
mentada. Os pais não cuidam dos filho-
tes após o nascimento e eles devem ser 
imediatamente separados.
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BICHO GEOGRÁFICO 
NA CRIANÇAS

Crianças adoram areia, seja ela 
da praia, jardim, praça, parques 
ou até mesmo em construções 
como ocorre aqui no meu con-
domínio. Os pequenos se diver-
tem fazendo casinhas, escorre-
gando em montes de areia e se 
enterrando na praia. Enfim, tudo 
é diversão, mas isso é muito co-
mum trazer problemas de pele.  
 
Uma das preocupações é o apa-

recimento de larva migrans ou 
“bicho geográfico”, um parasita 
intestinal encontrado em fezes de 
cães e gatos depositadas na areia. 
 
As crianças ou mesmo adultos 
pegam quando as larvas das fe-
zes dos animais presentes na 
areia penetram na pele e essa 
larva caminha causando mui-
ta coceira e deixando seu ras-
tro como um mapa na pele, por 
isso o nome “bicho geográfico”. 
 
Quem já teve sabe o quan-
to incomoda quando entra 
nos pés, mas pode penetrar 
em qualquer área do corpo. 
 
Para o tratamento a pediatra deve 
avaliar cada caso, pois poderá ser 
prescrita pomada local e em al-
gumas situações medicação oral.  
 
Se você acha que seu filho pode 
estar com alguma lesão de pele 
semelhante ao que falei, marque 
uma consulta comigo para que eu 
possa avaliar e ajudá-lo. 

 DICAS DE SAÚDE

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

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

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

Mauri Nelson, 
cantor,  é o 

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

Spotify: @palcodogroove 

“UM DOS DIRETORES DA GRAVADORA, DISSE QUE MEU TRABALHO TINHA 
SIDO SELECIONADO” (Mauri Nelson)

Não é difícil que um artista descubra seu dom já na 
infância. Você além de descobrir seu talento mui-
to cedo, se apresenta no palco de uma Rádio aos 6 
anos? Que personalidade hein!

REALMENTE MARCELLO, FOI UMA SURPRESA PARA TODOS DA 
FAMÍLIA, QUEM CANTAVA NA ÉPOCA ERA MEU PAI, EU ERA SEU 
MAIOR ADMIRADOR, E ACOMPANHAVA SEMPRE SEUS ENSAIOS 
ANTES DA SUA APRESENTAÇÃO. CERTO VEZ, ELE PERCEBEU 
QUE EU ESTAVA CANTANDO JUNTO COM ELE, A MÚSICA QUE ELE 
ESTAVA ENSAIANDO COM MEU TIO AO VIOLÃO. ENTÃO ELE SE 
VIROU PARA MIM E DISSE: AMANHÃ CEDO VOU TE LEVAR NUM 
LUGAR. FOI QUANDO PELA PRIMEIRA VEZ SUBI AO PALCO NO 
PROGRAMA DE AUDITÓRIO, NA RÁDIO DIFUSORA DE PETRÓPO-
LIS, E LOGO PASSEI A SER ATRAÇÃO DO PROGRAMA.

O TALENTO JÁ NASCEU COM ELE, BUSCOU SEU 
ESPAÇO COMO COMPOSITOR, MAIS FOI 

INSPIRADO NO MESTRE CARLOS COLLA QUE SUA 
CARREIRA DESLANCHOU! 
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Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

Spotify: @palcodogroove 

Você também começou a compor muito cedo (in-
clusive Samba Enredo) porém, focou suas apresen-
tações e sua carreira nos sucessos consagrados. Por 
quê?

BEM, EU SEMPRE FUI AMANTE DA MÚSICA, ENTÃO COMECEI A 
COMPÔR ALGUMA COISA, AOS MEUS 14 ANOS JÁ ERA COMPO-
SITOR DE BLOCO E ESCOLA DE SAMBA. CHEGUEI A SER CAM-
PEÃO UMA VEZ PELA ESCOLA DE SAMBA DO MEU BAIRRO, E 
OUTRAS VEZES APENAS CHEGUEI A FINAL. NOS FESTIVAIS DE 
MPB, NUNCA FUI VENCEDOR, MAS DIVERSAS VEZES, FUI MELHOR 
INTÉRPRETE DO EVENTO. OS ANOS SE PASSARAM, QUANDO CO-
MECEI A SER CROONER DAS MELHORES BANDAS DE BAILES DA 
CIDADE, QUANDO ENTÃO GRAVEI MEU PRIMEIRO E VINIL COM O 
CONJUNTO SIBORG 009. E COMO TODO CROONER, NÃO TEMOS 
ESTILO MUSICAL, PRECISAMOS AGRADAR O PÚBLICO E CANTAR 
TODOS OS ESTILOS MUSICAIS.

E quando se fala em sucessos consagrados você se 
espelha e tem um carinho muito grande pelo com-
positor Mestre Carlos Colla. Como e quando ele pas-
sou a ser sua referência?

ENTÃO, COMO EU RESPONDI NA PERGUNTA ANTERIOR, COMO 
CROONER DE BAILE, EU PRECISA TER UM GRANDE REPERTÓ-
RIO, E PERCEBI QUE A MAIORIA DAS MÚSICAS QUE EU CANTAVA, 
COMO POR EXEMPLO: MÚSICAS GRAVADA POR ROBERTO CAR-
LOS, ALCIONE, CRISTIAN E RALF, ZEZÉ DE CAMARGO E LUCIANO, 
BRUNO E MARRONE ETC ETC ETC, ERAM DELE. FOI AI QUE EU 
PASSEI A ADMIRAR SEU TRABALHO COMO COMPOSITOR, E HOJE 
PARA MINHA ALEGRIA, ACABEI GANHANDO UMA DAS SUAS MÚ-
SICAS PARA SER CONHECIDA NA MINHA VOZ.
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ENTREVISTA

Siga no Instagram, 
Facebook, Youtube e 

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

ENTREVISTA

Você esteve muito próximo de assinar contato com 
uma grande gravadora, por que não assinou?

ENTÃO, EU CERTO VEZ TIVE UM CONTATO COM UM GRANDE 
COMPOSITOR, ALVARO SOCCI, QUE JÁ TEVE ALGUMAS MUSI-
CAS GRAVADAS PELA APRESENTADORA XUXA, ELE ME PASSOU 
DUAS DAS SUAS MÚSICAS, A BANDA TRILHA SONORA A QUAL 
EU ERA CROONER, FEZ OS ARRANJOS, TEVE TAMBÉM UMA MÚ-
SICA DO MEU PRIMO LUCIANO, E O SEU AMIGO OSÓRIO. MANDEI 
UMA DEMO PARA BMG ARIOLA, E TIVE A GRATA SURPRESA DE 
RECEBER SEU TELEFONEMA PARA UMA REUNIÃO COM UM DOS 
DIRETORES DA GRAVADORA, QUE  DISSE QUE MEU TRABALHO 
TINHA SIDO SELECIONADO, QUE IRIA PASSAR POR UMA VOTA-
ÇÃO ENTRE OS DIRETORES. INFELIZMENTE NÃO FOI APROVADO, 
MAS PRA MIM FOI UMA GRANDE VITÓRIA.

Você participou de alguns Programas de Auditório, 
e esses programas acabam dando uma boa visibili-
dade, como foi nos bastidores? Tem histórias dessas 
experiências?

ENTÃO, TIVE ALGUMAS EXPERIÊNCIAS MARCANTES, A PRIMEI-
RA FOI COM O CLUBE DO BOLINHA, QUE INFELIZMENTE VEIO 
A FALECER NA SEMANA EM QUE EU ME APRESENTARIA. A SE-
GUNDA FOI NO PROGRAMA DA GLOBO NO QUADRO ( NOVOS 
TALENTOS DO FAUSTÃO ) ME CLASSIFIQUEI, MAS NÃO CHEGUEI 
ME APRESENTAR, TENHO APENAS UM VÍDEO GRAVADO EM VHS 
DA REPETIDORA REGIONAL DA GLOBO. A TERCEIRA VEZ FOI NO 
PROGRAMA DO RAUL GIL NA RECORD TV RECORD, FOI ONDE 
ALCANCEI MAIOR VISIBILIDADE NO MEU TRABALHO. NA MINHA 
CIDADE JÁ ME APRESENTEI EM QUASE TODAS AS EMISSORAS DE 
RÁDIO E TV.
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ENTREVISTA

Em quase todos os festivais de MPB que você parti-
cipou, foi eleito o melhor intérprete, ali você teve a 
certeza que estava no caminho certo? Conta sobre 
esses festivais e como eles agregaram em sua car-
reira!

COMO EU DISSE, OS FESTIVAIS FORAM SIM MUITO MARCAN-
TES NA MINHA CARREIRA, MAS NÃO FOI A MAIOR INFLUÊNCIA, 
A MINHA MAIOR INFLUÊNCIA COMO DISSE NO INÍCIO, FOI MEU 
VELHO, ESSE SIM, CANTAVA MUIIIIIIIIIIITOOOOO, SEU NOME ERA 
WALDIR, MAS NAQUELA ÉPOCA TINHA QUE USAR UM PSEUDÔ-
NIMO, E PASSOU A SE CHAMAR PAULO CESAR, QUE É MEU TIO, 
SEU IRMÃO.

Mauri Nelson meu querido amigo, muitíssimo obrigado por me dar 
a Honra dessa entrevista para a Coluna Palco do Groove!
Marcellão, Marcellão! Eu é que agradeço por mais essa oportunidade de divul-
gar meu trabalho aqui na Coluna Palco do Groove e na Revista Aldeia Magazi-
ne, grande abraço e tudo de bom, ótima leitura!  

Siga o Cantor Mauri Nelson nas Redes Sociais:

Instagram: @mauri_cantor
facebook.com/mauri.nelson.9  
Youtube: Mauri Cantor 
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Frescobol, futevôlei, boxe e circuito 
funcional movimentam São Pedro da 
Aldeia

As novas turmas de frescobol, circuito fun-
cional e futevôlei movimentaram a areia da 
Praia do Centro de São Pedro da Aldeia 
nesta segunda-feira (14). As modalidades 
atendem tanto ao público infantil quanto 
aos adultos que desejam praticar ativida-
des esportivas com o cenário convidativo 
das águas calmas da Lagoa de Araruama 
ao fundo. Tradicionalmente praianos, o 
frescobol e o futevôlei trabalham o senso 
de coletivo dos alunos além de desenvol-
ver o equilíbrio e funções cognitivas. As 
noções de atividades em grupo, agilidade 
e resistência também são foco do circuito 
funcional. 
Os moradores do bairro Balneário São Pe-
dro II também tiveram uma novidade es-
portiva. As aulas de boxe são direcionadas 
para quem tem mais de 15 anos e promo-
vem a melhora da saúde cardiovascular e 
da autoestima. Dentre os benefícios, o es-
porte também reduz o estresse e tonifica 
os músculos.  

Frescobol para todas as idades
O instrutor de frescobol, Jefferson Leal, 
aponta que a primeira aula da turma kids 
foi proveitosa. “Trabalhamos com a parte 
lúdica do frescobol na aula das crianças. 
Fizemos uma recreação envolvendo o es-
porte. Em parceria com a professora Kelly 

CIDADE

ESPORTE

Gonçalves, trabalhamos o equilíbrio e a 
coordenação motora das crianças, e em 
paralelo apresentamos os conhecimentos 
técnicos do frescobol para os alunos terem 
o conhecimento do esporte e começarem 
a praticar desde cedo”.

Demais bairros também iniciam novas mo-
dalidades
Os bairros Alecrim, Balneário das Conhas, 
Balneário São Pedro II, Botafogo, e Rua do 
Fogo também foram contemplados com 
novos núcleos esportivos. Além das ativi-
dades já em andamento, o projeto Aldeia 
em Movimento inicia as aulas de futebol 
de campo, beach soccer, circuito funcional 
e boxe a partir desta segunda-feira (14). 
Esse é o compromisso da gestão Fábio do 
Pastel de levar o esporte a cada vez mais 
bairros e proporcionar qualidade de vida 
aos moradores de São Pedro da Aldeia. 
Com o apoio do Governo do Estado, o mu-
nicípio de São Pedro da Aldeia conta com 
suporte na contratação dos profissionais e 
também com o material esportivo para a 
implementação das novas modalidades. 

Confira os bairros, dias e horários das no-
vas modalidades:
Alecrim (Campo do Maquininha)
Segundas e quartas-feiras: 

78

Aldeia 
                      Magazine



CIDADE

ESPORTE Circuito Funcional
Manhã: 7h às 8h
Tarde: 17h30 às 18h30

Futebol de Campo (categorias sub-11 e 
sub-13)
Manhã:  8h às 9h30 
Tarde:  15h30 às 17h

Futebol de Campo (categorias sub-15 e 
sub-17)

Manhã:  9h30 às 11h 
Tarde:  14h às 15h30 

Botafogo (Campo do Botafogo)
Segundas e quartas-feiras 
Futebol de Campo (categorias sub-11 e 
sub-13)
Manhã:  8h às 9h30 
Tarde:  15h30 às 17h
Futebol de Campo (categorias sub-15 e 
sub-17)
Manhã:  9h30 às 11h 
Tarde:  14h às 15h30 

Circuito Funcional
Manhã: 7h às 8h
 Tarde: 17h30 às 18h30

Balneário das Conchas (Campo do Cance-
la)
Terças e quintas-feiras 
Futebol de Campo (categorias sub-11 e 
sub-13)
Manhã:  8h às 9h30 
Tarde:  15h30 às 17h

Futebol de Campo (categorias sub-15 e 
sub-17)
Manhã:  9h30 às 11h 
Tarde:  14h às 15h30 
Circuito Funcional

Manhã: 7h às 8h
Tarde: 17h30 às 18h30

Balneário São Pedro II
Segundas, quartas e sextas-feiras 

Boxe
Tarde: 16h às 17h
Noite: 17h30 às 18h30
 
Centro

Segundas e quartas-feiras

Circuito Funcional
Manhã: 7h às 8h
Futevôlei (turma kids)
Manhã: 8h às 9h 
Noite: 18h às 19h

Futevôlei (adulto)
Manhã: 9h às 10h 
Noite: 19h às 20h | 20h às 21h

Frescobol (turma kids)

Manhã: 8h às 9h
Noite: 18h às 19h

Frescobol (adulto)
Manhã: 9h às 10h
Noite: 19h às 20h

Beach Soccer  
Terças e quintas-feiras 
Noite: 17h às 18h30 (categorias sub-11 e 
sub-13) 
Noite: 18h30 às 20h (categorias sub-15 
e sub-17)
Consulte outras localidade e modalida-
des na secretaria de Esporte
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Bromélia 
Aechmea 
Fasciata

MEU JARDIM

Eu amo as bromélia e nesse artigo vou falar da Aechmea. Ela é 
uma das plantas que fazem parte da família das bromeliáceas. 
A maioria delas apesar de não ser parasita, vive em árvores e 
apresenta hábitos de plantas epífitas. A minha está plantada na 
borda do meu lago, entre as pedra que ornamentam o local. 

A planta que tem como característica grandes folhas que for-
mam uma roseta, são consistentes e possuem algumas man-
chas cinzentas têm origem na América do Sul nas suas florestas 
úmidas. Essas folhas formam um tipo de calha e essa leva a 
água para um “copo” central. 

Quando a aechmea fasciata chega à idade adulta ela exibe um 
longo pendão cheio de flores, porém, isso acontece uma única 
vez e logo elas morrem. Antes dessa floração, crescem rebentos 
e são eles que garantem que a espécie se reproduza.

Típicas da restinga da costa do Atlântico. Cresce no Brasil, espe-
cialmente no estado da Bahia.

A aechmea deve ser plantada com uma mistura de areia e com-
posto orgânico e esse cultivo deve acontecer durante a prima-
vera. Ela deve ser colocada de forma bem firme na terra e deve 
ficar em um lugar que receba bastante luz natural. 

A floração ocorre quando a planta está madura e recebeu ilu-
minação e nutrientes suficientes. Após a floração a planta emite 
brotações laterais e morre. 

Ela Deve ser cultivada em substrato para epífitas, como casca e 
fibra de côco, areia, entre outros materiais, sempre à meia-som-
bra, irrigadas regularmente.

MEU 
JARDIMJARDIM

82

Aldeia
                      Magazine



ESPECIAL

83

Aldeia
                       Magazine



84

Aldeia 
                      Magazine



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 
PREFEITURA DE SAQUAREMA DÁ 

INÍCIO AO PAGAMENTO DAS 
PROPOSTAS CONTEMPLADAS PELO 
PRÊMIO SAQUAREMA CULTURAL II

REGIÃO

As propostas premiadas do edital Nº 
05/21, Prêmio Saquarema Cultural II, 
lançado pela Secretaria Municipal de 
Cultura, já estão sendo contempladas. 
A partir de 16 de fevereiro, os agentes 
culturais locais selecionados no edital 
começaram a receber o pagamento 
que tem como principal objetivo so-
correr os trabalhadores da cultura e da 
arte, atingidos em seus trabalhos em 
decorrência da pandemia de Covid – 19 
e ativar o mercado cultural no municí-
pio. As propostas foram avaliadas por 
comissões especialmente criadas para 
tal fim.

Foram premiadas 30 propostas com R$ 
10.203,27 (dez mil duzentos e três reais 
e vinte e sete centavos) cada uma. Ou-
tros agentes que tiveram suas propos-
tas selecionadas, em breve, também 
receberão o prêmio ao qual fazem jus. 
Entre as propostas selecionadas estão 
espetáculos de teatro e dança, e-book 
de poesia, projeto animação, entre ou-
tros.

“Em 2022, Saquarema terá uma pro-
gramação cultural ímpar. Os contem-
plados nos Editais Saquarema Cultural 
II – LAB, Circulação de Espetáculos de 
Artes Cênicas e Exposição de Quadros, 
Esculturas e Artesanato proporciona-
rão ao munícipe um rico calendário de 
cultura e arte. Está em andamento o 
edital Saquarema Musical, o qual soma-
rá a este calendário 33 shows e apre-
sentações musicais. Este está com ins-
crição aberta até 31 de março de 2022. 
Não dá para perder! Serão 53 projetos 
ofertados no somatório dos três proje-
tos finalizados e mais 33 shows musi-
cais, ou seja, Saquarema terá um ano 
bem agitado, com uma programação 
cultural e artística de 83 projetos”, ex-
plica Carlos Henrique Pimentel, presi-
dente da Comissão de Avaliação dos 
Editais da Cultura.

Conforme complementa o Secretário 
Municipal de Cultura, Manoel Vieira, 
“Esta programação poderá ser enri-
quecida com projetos do Governo Es-
tadual, do Edital Retomada Cultural II, 
ao qual a Secretaria de Cultura de Sa-
quarema emitiu mais de 100 cartas de 
anuências. Ou seja, a Cidade poderá re-
ceber ainda vários outros projetos caso 
sejam contemplados pela Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do Estado 
do Rio de Janeiro.”

Mais informações sobre o Edital nº )5/21 
e os contemplados podem ser obtidos 
em saquarema.rj.gov.br/cultura.
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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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“Nós somos a primeira geração a ter 
detonado o aquecimento global, mas 
nós talvez sejamos a última a poder fa-
zer algo para evita-lo”. O discurso do 
ex-presidente estadunidense Barack 
Obama na 21° Conferência do Clima 
em Paris tornou-se visível em diversos 
pré-anúncios para consequências cli-
máticas que já vivemos hoje em tem-
pos contemporâneos. Malgrado a sua 
influência não somente no âmbito po-
lítico, o discurso não se restringe so-
mente a isso, tendo em vista o cenário 
depreciativo que milhares de cidades 
e estados brasileiros vivem, seja pelo 
baixo incentivo de políticas ambientais, 
seja pela negligência pública e priva-
da das ações de combate aos desas-
tres naturais ou pela atividade humana.  

É fundamental pontuar que a falta de 
motivação pela causa ambiental ratifica 
esse cenário. Para a jovem ativista Gre-
ta Thurberg o perigo real acontece nas 
relações de enganação que os pacotes 
de políticas públicas ambientais são 
demonstrados às pessoas. Correlato a 
sua fala, é possível perceber a resposta 
que o meio ambiente trás, através de 
suas manifestações, como os desastres 
acontecidos no dia 15/02/2022 na ci-
dade de Petrópolis, região serrana do 
estado do Rio de Janeiro e em outros 
estados brasileiros. Assim, é impossível 
pensar no futuro da humanidade, sem 
repensar nas atitudes e consequên-
cias que as decisões politicas possuem. 

Deve-se destacar, a despreparo público 
para o combate à esses desastres, tal 
como a o setor privado que não aderiu 
ao modelo de continuidade ambiental 
do planeta. Dentre aos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
estabelecido pela ONU até 2030, as 
ações contra as mudanças climáticas 
indicam a real necessidade de imple-

COLUNISTA

AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
SOB A SÍNTESE HUMANA

POR ALEX TERRA

Técnico em Administração, 
Parlamentar Juvenil por São 

Pedro da Aldeia, 
Empreendedor Digital, 
Criador de Conteúdo 

Sociopolítico, Membro da 
Comissão OAB Vai à Escola e 

ECA, Ativista Social pela 
Educação e Diretos das 

Crianças, Jovens e 
Adolescentes.
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mentação de um novo modelo de vida 
para os brasileiros e para o mundo. 
Portanto, se não vemos mudanças vin-
do da nossa política, da empresa onde 
trabalhamos ou da sociedade que nos 
cerca, ela precisa começa por aqui e 
por nós.
 
Torna-se claro, desse modo, que o con-
flito dos desastres seja pela ação hu-
mana ou natural, só é evitado por ações 
de combates que evitam que aconteça 

na intensidade que tem acontecido. 
Somente dessa forma podemos evitar 
a insegurança ambiental e das pes-
soas, assim como o desespero que as 
tomam nos momentos de inundação e 
insegurança alimentar provenientes da 
mudança do clima. Torna-se questioná-
vel saber-se, através de tudo que ob-
servamos e vivemos, será que estamos 
dispostos a findar essa mudança que 
segrega tanto o ambiente sustentável?
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Sede da Fecomércio RJ recebe 
cerimônia de encerramento do 

Sesc Verão 2022

Na próxima segunda-feira (21 de feve-
reiro), a partir das 10h, a sede da Feco-
mércio RJ, no Flamengo, recebe a ceri-
mônia de encerramento do Sesc Verão 
2022. O evento reunirá os prefeitos 
dos destinos que receberam esta edi-
ção do projeto, os gerentes das unida-
des Sesc RJ, além de todo o staff do 
festival. Na ocasião, todos serão recep-
cionados pelo presidente da Fecomér-
cio RJ, Antonio Florencio de Queiroz 
Junior, e pela diretora regional do Sesc 
RJ, Regina Pinho.

Depois de uma versão online em 2021, 
o Sesc Verão retornou este ano ao mo-
delo presencial. Ao longo dos meses 
de janeiro e fevereiro, o Sesc RJ levou 
seus serviços a cerca de 30 pontos de 
realização no estado do Rio de Janeiro 
com o objetivo de proporcionar ainda 

mais lazer, bem-estar e qualidade de 
vida à população.

Na capital, os locais contemplados fo-
ram a Praia de Copacabana, Madureira, 
Tijuca, Engenho de Dentro e Ramos, e 
na Baixada Fluminense – São João de 
Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias 
e Mesquita. Já no interior do estado, 
entre as cidades que receberam estru-
turas temporárias do projeto estão Rio 
das Ostras, Campos dos Goytacazes, 
Petrópolis, Teresópolis, Barra Mansa e 
São Gonçalo.
 
Por mais de 40 dias, o público pôde 
contar com uma ampla programação 
gratuita destinada a toda a família, re-
pleta de atrações musicais, práticas 
esportivas e diversas atividades educa-
tivas. Pelo palco de Rio das Ostras pas-
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saram artistas como Vitor Kley, Rober-
ta Sá e a banda Ira!; em Copacabana, 
os destaques foram o técnico olímpico 
Bernardinho, Mestre Lau e Fernando 
Pinduka; já em Campos, teve show de 
Fernanda Abreu e a presença do gran-
de esportista Giovane Gávio.

Uma praia artificial foi instalada na ga-
leria do Sesc Tijuca em uma manifesta-
ção artística contemporânea com ele-
mentos característicos do verão para a 
mostra “Vai dar Praia!”. Em São João de 
Meriti, a programação incluiu as expo-
sições “Conhecendo a Cultura Maker – 
Instalação Mundo 3D/Mais Leve que o 
Ar” e “ACT Arena Gamer – RPG e Board 
Games”, além do Sarau de Slam Poe-
tas Compulsivos e campeonato de bas-
quete 3x3. Como forma de zelar pela 
segurança do público, foram seguidos 

todos os protocolos sanitários ao longo 
de todo o evento com a obrigatorieda-
de do uso de máscara, do distancia-
mento social e a distribuição de álcool 
em gel 70%.

“A cada ano, buscamos levar o Sesc 
Verão a mais pontos de nosso esta-
do, sempre refletindo a importância do 
poder da cultura, do lazer e do espor-
te na vida das pessoas. E o verão, que 
personifica tão bem o Rio de Janeiro, 
é a estação ideal para esse projeto tão 
edificante, que nos dá tanto orgulho. 
E que tenhamos tantas outras edições 
exitosas como foi a de 2022!”, celebra 
Antonio Florencio de Queiroz Junior. 
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DE REPENTE 15

COLUNISTA

Eloise Gomes
  
(Laranjeiras, RJ, 06/03/2007) é estudante 
do Colégio Pensi – Cabo Frio - RJ e escri-
tora mirim, tendo em sua jornada partici-
pado de Antologias Poéticas no Brasil e 
em Portugal. É membro honorário da ALA-
CAF - Academia de Letras e Artes de Cabo 
Frio; Neo-Acadêmica na Academia Lumi-
nescence da Devoção às Artes e Letras 
- Sucursal Brasil e é membro do Rotaract 
Distrito 4751 Cabo Frio · parceiro do Ro-
tary Internacional. Também recebeu alguns 
títulos:  Miss Iguaba Grande 2018, Miss Rio 
de Janeiro 2019, Soberana da Beleza Con-
tinental 2020 e Embaixadora do Meio Am-
biente 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 
deseja ser uma grande escritora e influen-
ciadora de sucesso.

O baile de debutantes é uma tradição 
muito comum na América Latina, ten-
do se originado no México. Trata-se de 
um rito de passagem no qual as meni-
nas são submetidas ao completarem 15 
anos. Nesta ocasião pede-se uma linda 
festa de comemoração, onde a ado-
lescente é apresentada oficialmente à 
sociedade, passando a frequentar reu-
niões sociais, usar roupas mais adultas 
e ganhar permissão para namorar. É no 
momento da valsa da meia noite que 
ocorre a representatividade da menina 
que ficou para trás. Nasce uma mulher.
A real intenção por trás desses bailes 
era de arranjar bons pretendentes para 
as moças, que carregavam nas costas a 
missão de perpetuar boas alianças en-
tre as famílias nobres. Felizmente, com 
o tempo, isto mudou bastante.
 Diante dessas informações, eu 
pergunto: e se a menina não quiser fes-
ta de 15 anos? E se ela não quiser se 
transformar nesta mulher apenas em 
uma noite, como num conto de fadas? 
Na minha opinião esta idade é extre-
mamente simbólica e nada mais. As 
mudanças são internas e acontecem a 
cada dia, gradativamente. Não quero 
pular etapas. Não quero avançar o si-
nal. Tudo a seu tempo. Não é esta a fra-
se que deveria ser? Logo, qual a razão 
de ser apresentada para a sociedade? 
Não preciso que me apresentem, eu 
mesma o faço. 
 Fiz algumas reflexões e descobri 
que amadureci ao longo de algumas 
velinhas apagadas. Aprendi e aprendo 
a cada dia: vivendo, observando, lendo, 
escutando conselhos, ouvindo relatos 
reais sobre a vida e a experiência das 
pessoas. Mas a verdade mesmo é que 
descobri que foi na troca com as ou-
tras pessoas, no convívio do dia a dia, 
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na doação, no olhar para o outro, isto 
é, na empatia, que cresci e me desco-
bri. Neste lugar único comemorei todos 
os meus aniversários, sem exceção. E a 
cada um deles, um presente indescrití-
vel.  Descobri que o importante é você 
se sentir bem com você mesma, cui-
dando de você e dos que lhe rodeiam, 
realizando todos os desejos. E o mais 
importante, sendo você mesma! E se 
pararmos para observar, as mudanças 
acontecem a vida toda independente-
mente da idade.
Concluo que não preciso de festa de 15 
anos para ser menos ou mais feliz. Nem 
preciso valsar com meu pai usando um 
vestido branco e luvas compridas pois 
imagino que ele nem saiba dançar uma 
valsa, e isto também não é relevante. 
Para que trocar sapatos baixos por al-
tos? Isto eu também já faço e há muito 
tempo. Símbolo de nobreza, sério isso? 
Nobreza é a do coração! E o ritual de 
passagem da boneca para uma mais 
jovem? Minha madrinha tem quase 50 
anos e ganhou uma Barbie de presente 
de natal. Não entendo mesmo. Tudo é 
convencionado. E eu não sigo conven-
ções, porque sou irreverente e única. 
Dizem que 15 anos só se faz uma vez. 
E os outros não? E que cerimonial de 
debutantes é puro glamour. Para mim 
glamour significa ter saúde, capaci-
dade, inteligência, poder estudar num 
colégio da minha escolha, ter excelen-
tes professores e mestres, que engran-
decem o meu espírito e elevam o meu 
coração. Glamour é ter amigos de ver-
dade que vão ao shopping, ao cinema, 
à praia e até ao McDonald’s. Glamour 
é ter pessoas que não são consanguí-
neas, mas capazes de fazer o impossí-
vel só para te ver sorrir. Glamour é ser 
feliz com o pouco que temos. Glamour 
é ter perdido um avô e nem ter conhe-

COLUNISTA

cido o outro e a vida lhe oferecer um de 
bandeja. Glamour é ter uma avó mara-
vilhosa que mesmo de longe vibra pelas 
suas conquistas e envia um bom dia no 
seu WhatsApp fazendo toda a diferen-
ça. Que move o mundo para fazer um 
bolo gigante em forma de livro com um 
poema, independente de quantos anos 
você esteja completando. Glamour é 
ter a oportunidade de fazer amigos de 
várias idades e perpetuar ao longo dos 
anos. Glamour é poder com a ajuda da 
sua mãe decidir sobre a sua própria 
vida! É saber que ela estará sempre do 
seu ladinho se você acertar ou errar. E 
você, sabe o que é glamour?
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FAÇA-NOS UMA VISITA
📍RUA SILVA JARDIM, 790. NA PRAÇA DO BAIRRO CAMPO REDON-

DO, SÃO PEDRO DA ALDEIA.
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RESENHA E CITAÇÕES DO 
FILME INFILTRADO NA KLAN

Imagina estar na década de 1970 nos 
EUA, em pleno movimento dos Direi-
tos Civis, um policial negro e um ju-
deu se infiltrarem na Ku Klux Klan?   
 
Para quem não sabe o que é essa 
organização que infelizmente exis-
te até hoje e atua em vários lugares: 
 
A Ku Klux Klan (KKK) ou Klan é uma 
organização terrorista que foi funda-
da em uma pequena cidade do Ten-
nessee, Estados Unidos, entre os anos 
de 1865 e 1866. Essa organização, que 
se pauta pelo supremacismo bran-
co, promovia e promove atos terro-
ristas contra pessoas negras e sim-
patizantes dos direitos dos negros.   
 
Fonte: Mundo da Educação. 
 
O filme fala sobre Ron Stallworth, um 
policial negro no Colorado. Lá ainda es-
tavam começando a recrutar policiais 
afroamericanos, então ele sofre discri-
minação na instituição em que traba-
lha. Porém, se mantém firme. Quando 
descobre que pode se infiltrar na Klan, 
ele finge por telefone e cartas ser um 
branco racista e até faz amizade com o 
líder da Klan no estado. Ele também en-
tra infiltrado no movimento dos Pante-
ras Negras, onde conhece a bela Patri-
ce, que o faz repensar muita coisa. Ele 
nunca tinha pensado em se posicionar 
e defender a causa negra. Mas percebe 
que isso é importante, principalmente 
naquele momento, onde aconteciam 
vários ataques e injustiças contra ne-
gros sem nenhuma punição efetiva. 
Quando Ron precisa se apresentar à 
Klan, ele envia seu colega de trabalho 
Flip Zimmermman que é judeu. Incrível 
que eles não notam que ele se parece 
um judeu, apenas um membro descon-
fia. Porém com a pose e as falas precon-
ceituosas Flip os convence. Ele também 
não tinha notado o impacto negativo 
tão grande daquela organização e nem 
se posicionado como alguém da sua re-
ligião. É bastante difícil para ele e Ron. 

Redes sociais: 
Instagram: 
https://www.instagram.com/na-
thleitora/ 
 
https://www.instagram.com/es-
critoranathaliadoamaral/ 
 
YouTube: 
https://youtu.be/O8aTZ8Ci6F8 
 
Facebook: 
https://m.facebook.com/
Nathleitora/?ref=bookmarks 
 
Skoob: 
https://www.skoob.com.br/usu-
ario/5707711
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POR NATHÁLIA DO AMARAL
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Por fim, eles conseguem evitar um 
grande ataque. No entanto, é um filme 
bem profundo e que nos leva a refle-
tir no hoje, como ainda existem pes-
soas que discriminam pela cor, religião 
e são tomadas pelo ódio e intolerân-
cia, às vezes até usando a bíblia para 
ferirem os outros. Uma total ironia. 
Assistam! Está disponível no Prime Video. 
 
Observação: O filme é baseado numa 
história real e Ron escreveu um livro 
sobre isso.
Quotes:
“Leva tempo para rejeitar a mais impor-
tante mentira: que o preto não pode 

fazer as mesmas coisas que o branco.” 
 
“Nossos lábios são grossos. Nos-
sos narizes largos. O cabelo é rebel-
de. Somos pretos e somos lindos!” 
 
“Queremos ser tanto como os bran-
cos que nos oprimem neste país. 
É por causa do ódio deles, e da 
vergonha de nossa descendên-
cia, que nós mesmos nos odiamos.” 
 
Fonte: Querido Jeito.
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“Meninos de Fevereiro” foi divulgada 
no projeto musical “O Canto do Pesca-
dor” e estará nas plataformas digitais

O artista cabo-friense Azul Puro Azul 
lançou, nesta sexta-feira (18), sua mais 
nova canção de trabalho, intitulada 
“Meninos de Fevereiro”. A música é o 
primeiro single do álbum “Alma de Bei-

REGIÃO

ra da Praia”, que o músico vai gravar 
neste ano. A canção foi tocada ao vivo 
pela primeira vez no projeto “O Canto 
do Pescador”, realizado pela Prefeitura 
na Praça Porto Rocha.

O single estará disponível nas principais 
plataformas digitais de streaming nos 
próximos dias. Todo o material foi todo 
produzido por artistas cabo-frienses. 
Azul Puro Azul, compositor e intérpre-
te da faixa, assina a direção musical e 
gravou os violões. A produção musical 
é assinada por ele e por Danniel Coe-
lho, que também gravou contrabaixo e 
saxofone. João Victor Oliveira gravou 
congas, agogô e efeitos.

Músico cabo-friense Azul 
Puro Azul lança nova 
canção de trabalho
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O videoclipe pode ser acessado no 
YouTube, no canal “Azul Puro Azul” 
(Meninos de Fevereiro - Azul Puro Azul 
(434Hz)). O vídeo é uma produção de 
Felipe Henriques, foi gravado na Praia 
Grande, em Arraial do Cabo, e conta 
com a presença dos “meninos de fe-
vereiro” e de Kristina Mendonça, filhos 
e companheira de Azul. Em um clima 
de imagens envelhecidas, o vídeo dá 
o tom de lembranças da infância de 
quem cresceu à beira mar.

“É uma canção em homenagem aos 
meus dois filhos, Valentim e Benito, 
que nasceram em fevereiro. A música é 

também um tributo a todas as crianças 
nascidas no mês do carnaval, da batu-
cada no tambor, de iemanjá, e acima de 
tudo, é uma exaltação ao amor familiar. 
É a nossa família que está no vídeo, mas 
estamos representando a memória e as 
lembranças de milhares, até milhões de 
famílias que dividem momentos jun-
tos”, diz o artista.
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Gn 01:01 -02b” No princípio criou Deus 
os céus e a terra, porém a Terra era 
sem forma e vazia,”

 
           

A criança e o sábio 

Um dia uma criança chegou dian-
te de um pensador e perguntou-
-lhe : “que tamanho tem o universo? 
“ Acariciando a cabeça da criança 
, ele olhou para o infinito e respon-
deu:” O universo tem o tamanho do 
seu mundo. “Perturbada , ela nova-
mente indagou: “Que tamanho tem o 
meu mundo? O pensador respondeu” 

QUAL O TAMANHO DO 
SEU SONHO?

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU
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:  “ Tem o tamanho dos seus sonhos. “ 
       Se seus sonhos são pequenos, sua 
visão  será pequena, suas metas serão 
limitadas, seus alvos serão  diminutos,  
sua estrada será estreita, sua capacida-
de de suportar as tormentas sera frágil.  
         O sonho de Deus de encher e da 
forma a terra,  foi realizada através de 
suas palavras, basta você sonhar , pla-
nejar , obedecer e entregar nas mãos 
de Deus, que na hora certa Ele  enviará 
uma palavra de vitória para você so-
mente creia  nao deixe de sonhar que 
Deus e FIEL.
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Pegasus e a Rebelião dos 
Titãs - Vol.5

Aproveite essa na oferta na Livraria da 
Aldeia. 

De: R$ 32,99
Por: R$ 20,99

Acesse o link e confira - livrariadaaldeia.
meloja.com.br
Ou compre pelo WhatsApp (22) 99983-
6366, através do pix.

“Junte-se a Emily e Pegasus em mais 
uma aventura épica no Olimpo! Ao uti-
lizar seus poderes para ajudar a amiga 
Alexis, Emily não imaginava que pode-
ria reavivar a antiga guerra entre Júpi-
ter e Saturno e, assim, ameaçar a paz 
no Olimpo. Agora, no en ta nto, os titãs 
têm uma arma secreta ? tão podero-
sa quanto a Chama do Olimpo. E, com 
ela, Saturno pretende retomar o poder 
e destruir todos os que lutaram contra 
ele. Em meio a essa disputa que traz a 
mitologia antiga para os dias atuais, os 
pode res d e Emily estão cada vez mais 
fracos? E, para restaurá-los, ela terá de 
buscar ajuda no Havaí, no vulcão Dia-
mond Head, com os deuses Pele e Nã-
-Maka. Numa corrida contra o tempo, 
Emily e Pegasus, seu cavalo alado, te-
rão de recuperar os seus podere s ante 
s que os titãs ou a Unidade Central de 
Pesquisas os alcance. O quinto volume 
da bem-sucedida série ?Pegasus?, mui-

to aguardado pelos leitores, chega para 
contagiar os fãs de mitologia e fantasia, 
e é perfeito para quem leu e gostou da 
série ?Percy Ja ckson?. Afinal, como 
avaliou o autor Rick Riordan, ?os fãs de 
mitologia grega encontrarão muita pai-
xão em ?Pegasus?. Uma mistura vence-
dora entre aventura moderna e fantasia 
clássica?. “ 
Kate O Hearn, 304 páginas, publicado 
em 2017
Editora: LEYA - CASA DA PALAVRA

103

Aldeia
                       Magazine



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

104

Aldeia 
                      Magazine



105

Aldeia
                       Magazine



CIDADE

106

Aldeia 
                      Magazine



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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 ESCRITORA MAURA PONTES. EU DESEJO... FICAR - POR APE-
NAS R$ 38,50 EM NOSSA LIVRARIA VIRTUAL

NA HISTÓRIA, HELENA FOI CRIADA NA CIDADE GRANDE. FILHA DE PAIS RICOS, 
QUE PODIAM LHE DAR DE TUDO, ELA CRESCEU EM UMA FAMÍLIA CHEIA DE 

PRINCÍPIOS. AS CONVICÇÕES DE SEU PAI A AFASTARAM DE GUTO, QUANDO OS 
DOIS ESTAVAM VIVENDO O INÍCIO DE UM ROMANCE ADOLESCENTE. LONGE DE 
SEUS AMIGOS E DE SEU GRANDE AMOR, HELENA CONHECE ÍTALO, O FILHO DE 
UM GRANDE AMIGO DE SEU PAI, QUE A APRESENTA AO MUNDO DAS DROGAS. 

SUA VIDA, ENTÃO, VIRA UM INFERNO.  EM MEIO A TANTOS CONFLITOS E SOFRI-
MENTOS, HELENA REENCONTRA SEU GRANDE AMOR DO PASSADO E RECEBE A 

OPORTUNIDADE DE CONHECER O LADO BOM DA VIDA.
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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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Juventude Aldeense
 com Wagner Muniz

PARTICIPAÇÃO 
SOCIOPOLÍTICA, 

ATIVISMO NEGRO E O 
DIREITO AO VOTO
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De acordo com o marco histórico e 
em relação à participação sociopolí-
tica dos cidadãos negros nos espa-
ços discussões públicas e de poder, 
afim de garantir e assegurar os seus 
direitos constitucionais de modo no 
qual atingisse a eficácia plena da nor-
ma, muitas vidas foram ceifadas e si-
lenciadas para possibilitar tal acesso 
político-jurídico. A título de exemplo, 
temos Martin Luther King Jr. (1929-
1968), que foi um ativista norte-ame-
ricano, que lutou contra a discrimina-
ção racial e tornou-se um dos mais 
importantes líderes dos movimentos 
pelos direitos civis e de cidadania dos 
negros nos Estados Unidos e rece-
beu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. 
 
No filme ‘Selma: Uma Luta pela Igual-
dade’ (2014), podemos acompanhar ao 
longo da obra a perseverança do ati-
vista social contra a segregação racial, 
no qual restringia o acesso aos direi-
tos fundamentais para a comunidade 
afro-americana que estava em busca 
de direitos eleitorais. Entre as cidades 
de Selma, no interior do Alabama, até 
a capital do Estado, em Montgomery, 
Dr. King acompanhou as marchas his-
tóricas realizadas por ele e manifestan-
tes pacifistas em 1965 como forma de 
protesto às práticas de exclusão so-
cial e discriminatórias que impediam 
os afro-americanos de votarem, o que 
resultou na comoção da opinião pú-
blica norte-americana e convenceu o 
presidente Johnson a implementar a 
Lei dos Direitos de Voto em 1965, que 
ajudou a solidificar as conquistas do 
movimento dos direitos civis dos EUA. 
 
Nesse sentido, as práticas de discrimi-
nação e segregação racial contidas no 
filme são evidentes e muitas das ve-
zes, partem não somente de pessoas 
da sociedade civil, mas de autoridades, 
que em tese, deveriam proteger os ci-
dadãos e a sociedade. Um adendo, não 
obstante, ocorre quotidianamente no 
Brasil. Ainda nos dias atuais, o cenário 
brasileiro apresenta um número ínfi-
mo de negros em espaços de poder, 
sejam eles: políticos, históricos, eco-
nômicos e de ascensão social. Quanto 
à participação sociopolítica democrá-
tica nos espaços de discussões pú-
blicas, essa busca torna-se diuturna, 
para que a ascensão social do povo 
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negro, quilombola e minorias sociais 
tenham vez, espaço e principalmen-
te oportunidade dentre os cenários 
supramencionados, pode-se acres-
cer que, o legado do ativista norte-a-
mericano vive também no nosso País. 
 
Outrossim, percebe-se que, a forma-
ção política anda em conjunto com a 
formação histórica, para que possa-
mos compreender o cenário brasileiro 
como um todo, temos que observar e 
levar em consideração todo o contexto 
histórico-social no qual vivemos e es-
tudamos, a nível nacional e internacio-
nal. Portanto, o Princípio da Isonomia 
pressupõe que as pessoas colocadas 
em situações diferentes sejam trata-
das de forma desigual: “Dar tratamen-
to isonômico às partes significa tratar 
igualmente os iguais e desigualmente 
os desiguais, na exata medida de suas 
desigualdades”.

Wagner Muniz

Graduando em Direito 

(Universidade Estácio de Sá 

— RJ), Estagiário da Justiça 

Federal (TRF-2, SJRJ), 

Palestrante, Ativista Social 

pela Educação, Informação 

e Participação Sociopolítica 

Juvenil, Influenciador Digital 

e Empreendedor. Wagner é 

morador de São Pedro da 

Aldeia - RJ e atua em prol da 

Defesa dos Direitos Humanos 

de Crianças, Adolescentes e 

Jovens.
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 ARRAIAL DO CABO
Guarda Mirim distribui 

pulseiras de identificação para 
crianças nas praias

Nesta sexta-feira (18), a Guarda Mirim 
de Arraial do Cabo, iniciou, pelo quinto 
ano consecutivo, o Projeto Resgata. O 
objetivo é identificar crianças nas pra-
ias com pulseiras que contém informa-
ções dos responsáveis, facilitando a 
busca em casos de menores perdidos. 
A equipe iniciou a ação pela Prainha, 
onde foram distribuídas 1.500 pulseiras 
de identificação. 

O projeto é desenvolvido através de 
parceria com a Defesa Civil e Guarda 
Civil Municipal. Os responsáveis pelas 

crianças também recebem orientações 
sobre segurança na praia e segurança 
pública. 

Carnaval

Durante o período do Carnaval, as 
pulseiras serão distribuídas no sábado 
(26) e domingo (27), na Prainha. Já na 
segunda-feira (28) e terça-feira (1), as 
equipes estarão na Praia Grande.
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 Araruama 
Prefeitura inaugura a Nova 
Praça do bairro Mataruna

Lazer, cultura e integração social; 
tudo em um mesmo espaço. Com 
essa proposta, a Prefeitura de Ara-
ruama inaugurou nessa sexta-feira, 
18, a nova Praça do bairro Mataruna 
Vereador Arino Dias de Oliveira.

Uma obra moderna com mais de 
2.800 metros quadrados.

Ela conta com parquinho, lindos jar-
dins e uma Concha Acústica, onde 
serão realizados diversos eventos e 
atividades de entretenimento, como 
teatro, apresentações culturais, mu-
sicais e exposições, promovendo, 
assim, a integração de crianças, jo-

vens, adultos e idosos.

Pensando na sustentabilidade ambi-
ental a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente plantou árvores frutíferas 
e não frutíferas, que no futuro vão 
proporcionar sombra e contribuir 
com a arborização do município.

A Nova Praça do Mataruna é mais 
uma obra concluída e que já estava 
prevista no plano de governo da 
prefeita Livia de Chiquinho; além de 
fazer parte das comemorações pelo 
aniversário de 163 anos de Ararua-
ma.
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Neste mês de fevereiro, comemoramos 
100 anos da Semana de Arte Moderna.
A Semana de Arte Moderna foi um mo-
vimento artístico que aconteceu em 
São Paulo, entre os dias 13 a 18 de fe-
vereiro de 1922. Foram alguns dias de 
exposição artística dos mais variados 
segmentos, como  literatura, dança, 
pintura, esculturas e música. 
O principal objetivo da Semana foi tra-
zer para o público brasileiro o que ha-
via, até então, de vanguarda na arte. O 
movimento rompia drasticamente com 
os padrões clássicos predominantes e 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”

COLUNISTA

abria as portas para o Modernismo no 
Brasil. Foi organizado por uma elite 
cultural brasileira composta por diver-
sos nomes, entre eles Mário de Andra-
de, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, 
Di Cavalcanti, Heitor Villa-Lobos, Me-
notti Del Picchia, Graça Aranha, Plínio 
Salgado e Victor Brecheret.
Como acontece em toda ruptura de 
padrões, essa movimentação artística 
incomodou os artistas conservadores 
e tradicionais, gerando polêmicas e 
críticas ferrenhas de alguns. Podemos 
dizer que o movimento trouxe uma 
menor preocupação com a forma e 
maior atenção à ideia transmitida. Por 
meio de uma linguagem mais colo-
quial, expunha-se, preferencialmen-
te, assuntos corriqueiros da realidade 
brasileira.
Entendo o movimento como uma es-
pécie de retirada da arte de dentro da 
“bolha”, ou seja, a arte deixava de re-
presentar um conceito fechado dentro 
de regras pré-estabelecidas e adqui-
ria um conceito mais amplo, inovador 
e mais receptivo à criatividade artís-
tica. O movimento foi, com certeza, 
um salto na evolução da arte, abrindo 
espaço para uma experimentação ar-
tística mais criativa que possibilitou o 
engrandecimento da cultura brasileira 
e a revelação de novos talentos artís-
ticos que acabaram tornando-se reco-
nhecidos mundialmente.
Abaixo segue o poema “Seiscentos e 
Sessenta e Seis”, conhecido popular-
mente como “O Tempo”, de autoria de 
Mário Quintana, um dos poetas da 2ª 
geração do Modernismo:

100 Anos da 
Semana de Ar te 

Moderna
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“Cantinho das Ideias”

SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa.

Quando se vê, já são 6 horas: há tempo…
Quando se vê, já é 6ª-feira…

Quando se vê, passaram 60 anos!
Agora, é tarde demais para ser reprovado…

E se me dessem - um dia – uma outra oportunidade,
eu nem olhava o relógio

seguia sempre em frente…

E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.

Mário Quintana

Mário 
Quintana
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Diante de tantas catástrofes, 

doenças e mortes nesses 

últimos anos, há quem diga 

que tudo isso nada mais é do que 

um prenúncio do Apocalipse.    O 

que me parece, no entanto, é uma 

forma de tirar a responsabilidade da 

humanidade sobre as consequências 

de seus próprios atos. As chuvas de 

Petrópolis são um bom exemplo disso. 

Já houve um evento semelhante em 

2011 na mesma Cidade e quase todos 

os anos caem barreiras e barrancos 

Ilton Santos

Sinal dos tempos?

COLUNISTA

naquela região, agravado esse ano 

por fenômenos climáticos, aumento 

da população e consequentemente 

mais habitações construídas de forma 

irregular, bem como a falta de um plano 

eficaz de emergência para algo que 

vem se repetindo ano após ano. Sem 

contar os desmatamentos, destruição 

do ecossistema por dinheiro, desprezo 

e desrespeito à natureza ocasionando 

efeitos como terremotos, tsunamis, etc.  

   Mas e quanto a violência, a banalização 

do sexo,o desprezo pela vida e o 

esfriamento do amor? Existe violência 

desde que o mundo é mundo. Tivemos 

duas guerras mundiais, genocídio em 

todas as partes do Globo orquestrados 

por tiranos omicidas. Mulheres eram 

mais cortejadas, mas não tinham 

direitos e eram vistas apenas como 

objeto seja para procriar, seja para dar 

prazer.Os homens eram mais educados 

e formais, mas escravizaram pessoas. E 

pelo visto, não me parece que o amor 

era mais "quente" do que é agora. 

A grande diferença é que a notícia 

chega mais rápido em nossos dias. 

   Mais fácil do que assumir a culpa pelas 

consequências dos atos e mudar os 

hábitos, é se acomodar em um destino 

apocalíptico inevitável e nada fazer.
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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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Uma empresa é criada para gerar 
lucro, e disso todos nós sabemos. 
O que muitos empreendedores não 
sabem ainda é a diferença entre lucro 
e faturamento.

Faturamento é todo dinheiro que 
entra na empresa por meio da venda 
de produto ou serviço que ela oferece 
dentro de um período. Em geral, 
as empresas utilizam o mês como 
medida para o faturamento porque o 
pagamento de impostos (PIS, COFINS, 
ICMS) também deve ser feito todos os 
meses, assim fica mais fácil controlar 
as finanças do negócio.

O cálculo do faturamento é simples, é 
necessário multiplicar o números de 
produtos vendidos dentro do mês e o 
preço de cada um deles, ou serviços 
realizados.

O faturamento varia de acordo com 
a forma de pagamento ofertada ao 
cliente. Se a venda é realizada em 
dinheiro, débito automático, Pix, Ted 
ou Doc, esses valores entram no caixa 
da empresa em um período curto de 
no máximo vinte e quatro horas. Nas 
vendas a prazo, os valores do crédito 
parcelado entram no caixa dependendo 
do contrato com a operadora. Em 
casos de antecipação até quarenta e 
oito horas, em trinta dias ou parcelado 
de acordo com o acordado com o 
cliente. Nas vendas em boleto bancário 
a empresa só tem acesso ao dinheiro 
trinta, sessenta ou noventa dias depois 
dependendo da negociação com 
o comprador e se ele não pagar, a 
empresa fica no prejuízo. 

Você gera lucro ou 
só faturamento?

RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE

O lucro  representa a quantia de 
dinheiro que sobrou no caixa depois 
da realização dos pagamentos das 
despesas fixas e variáveis, impostos, 
fornecedores, funcionários, fabricação 
de produtos, soluções para realizar 
serviços e etc. Cabendo ao dono 
ou sócios a decisão de como será a 
utilização desse dinheiro.

O meu objetivo neste texto é 
conscientizar  você que costuma 
acompanhar as vendas do seu 
empreendimento e não acompanha 
outras métricas entre elas, os 
recebíveis.

Ter ciência do tempo que cada 
modalidade oferecida ao seu 
cliente leva para chegar ao caixa da 
empresa influencia diretamente na 
lucratividade e consequentemente 
na  tomada de decisões porque te 
ajuda a manter um negócio muito 
mais saudável com capital de giro 
suficiente, controle de inadimplência 
e menos dores de cabeça na gestão 
do seu empreendimento e com tempo 
para se dedicar a outros objetivos.

 

126

Aldeia 
                      Magazine



CIDADE

127

Aldeia
                       Magazine



Ar
ra

ia
l d

o 
Ca

bo

Com certeza um lugar sensacional. Pegamos o carro no domingo 
depois do almoço e fomos dar um passei em Figueira, Arraial 
do Cabo. Andando por alguns minutos na parte da praia que é 
banhada pelo Oceano Atlântico, resolvemos conhecer a parte 
que é banhada pela Lagoa de Araruama. Eu e minha família 
percebemos que estávamos em Monte Alto.

Belezas Naturais

Andamos por 10 minutos e avistamos a linda Lagoa de Araruama. 
A água estava cristalina e alguns pássaros tornaram a paisagem 
mais bela. Arraial do Cabo é assim... O mar dividido pelas areias 
brancas com uma lagoa de águas cristalinas, em um ambiente 
eleito um dos melhores lugares para a prática do kitesurf e 
esportes náuticos.

Gastronomia
Assim como em Figueira, Monte Alto tem inúmeras opções de 
restaurantes e lanchonetes. O Centro do bairro fica próximo à 
Lagoa de Monte Alto.

Dicas

Para quem gosta de observar a vegetação, tanto a flora, como 
a fauna, a Lagoa de Monte Alto fica na região da Restinga da 
Massambaba. 

Acesse nosso blog e conheça os locais que visitamos.

LAGOA DE MONTE ALTO 

F
o

to
 R

e
n

a
to

 F
u

lg
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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A Covid 19 consiste em um vírus 
conhecido como Coronaviridae de 
RNA de fita simples. O Surto da 
cepa Coronavírus trata-se de uma 
emergência de saúde pública de 
preocupação global, esta doença 
acomete o trato respiratório, 
conhecida como Sars e Mers. O Meio 
de transmissão desta doença são por 
transmissão direta quando envolve 
a população, seja por meio de tosse, 
espirros e perdigotos ou ainda por 
contato com a mucosa oral, nasal e 
ocular. Já os profissionais da saúde 
em especial odontólogos, auxiliares 
de dentistas e TSB são grupos 
que se enquadra, de alto risco de 
contaminação tornando também linha 
de frente na odontologia considerando 
que o ambiente favorece a infecção 
cruzada permitindo o maior índice 
de contagio viral devido o contato 
face a face exposição a aerossóis 
compostos de saliva sangue e outros 
fluidos. Devido ao alto risco de 
contaminação protocolos rigorosos 
e eficientes são necessários para o 
controle da transmissão. Os cirurgiões 
dentistas tem um papel importante no 

SAMMY 
ODONTOLOGIA NA CORRIDA CONTRA 

A COVID 19
controle da transmissão dessa forma 
os cirurgiões dentistas devem priorizar 
tratamento de emergência. 

 

Emergências odontológicas (situações 
que apresentam risco de morte):

• Sangramentos não controlados;

• Celulite ou infecções bacterianas 
difusas, com aumento de 

volume (edema) de localização 
intraoral ou extraoral, e potencial risco 
de comprometimento da via aérea dos 
pacientes;

• Traumatismo envolvendo os ossos da 
face, com potencial 

comprometimento da via aérea do 
paciente.

Urgências odontológicas (condições 
que priorizam atendimento 
odontológico):

• Dor odontológica aguda, decorrente 
de inflamações da polpa dentária 
(pulpite);

• Cárie extensa ou restaurações com 
problemas que estejam causando dor;

• Pericoronarite ou dor relacionada a 
processos infecciosos envolvendo os 
terceiros molares retidos;

• Alveolite pós-operatória, controle ou 
aplicação medicamentosa local;

• Abscessos (dentário ou periodontal) 
ou infecção bacteriana, 

resultando em dor localizada e edema;

• Fratura de dente, resultando em dor 
ou causando trauma do 

tecido mole bucal;

• Cimentação ou fixação de coroas ou 
próteses fixas caso a 
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restauração provisória ou definitiva 
estiver solta, perdida, quebrada ou 
estiver causando dor e/ou inflamação 
gengival;

• Ajuste ou reparo de próteses 
removíveis que estejam causando 
dor ou com a função mastigatória 
comprometida;

• Troca para medicação intracanal, para 
endodontia, caso o paciente esteja com 
dor;

• Necroses orais com dor e presença de 
secreção purulenta;

• Ajuste, troca ou remoção do arco 
ou dispositivo ortodôntico que estiver 
ulcerando a mucosa bucal;

• Trauma dentário com avulsão ou 
luxação.

 Até o atual momento o curso clínico 
da doença é heterogêneo sendo que 
uma parcela dos pacientes apresenta 
curso clínico assintomático enquanto 
outra parcela evolui com quadro clínico 
classificados de leves/moderados 
ou severos, conforme gravidade do 
comprometimento clínico. 

Dentre os principais sinais e sintomas 
destacam-se: febre, anosmia) e 
alteração ou diminuição e/ou perda 
total do paladar (disgeusia/hipogeusia/
ageusia), insuficiência renal e doença 
respiratória aguda com necessidade 
de ventilação mecânica invasiva. A 
perda do paladar e de olfato são 
considerados sinais comuns e devem 
ser questionados na anamnese pelo 
Cirurgião dentista. 

A doença respiratória aguda foi 
detectada pela primeira vez em Wuhan, 
Hubei, China, a partir do aumento do 
número de casos de pneumonia de 
etiologia desconhecida, seguida por 
disseminação e crescimento expressivo 
do número de casos em outras regiões e 
países do mundo, sendo desconhecidas 
as características do vírus.1,2,4,5. 
Considerando que o SARS-CoV-2 foi 
identificado na saliva de pacientes 
infectados, o surto da COVID-19. 

Existem três hipóteses para que o 
SARS-CoV-2 seja detectado na saliva, 
como: primeiro, o vírus presente no trato 
respiratório inferior e superior entra em 

contato direto com a cavidade oral, 
contaminando segundo, o vírus presente 
no sangue pode acessar a cavidade oral 
via fluido crevicular gengival, através 
do exsudato específico que contém 
proteínas locais derivadas da matriz 
extracelular e proteínas derivadas do 
soro; terceiro, o SARS-CoV-2 pode 
estar presente na cavidade oral pela 
infecção das glândulas salivares 
menores e maiores, com subsequente 
liberação de partículas virais na saliva.

Contudo é importante que o 
profissional e o paciente estejam 
cientes dos procedimentos e cuidados 
na hora de realizar procedimentos para 
que o contágio não se dissemine na 
hora do atendimento, protocolos de 
biossegurança para a segurança do 
profissional e paciente devem ser feitas 
rigorosamente.

  

Samantha Carla Ramos, estagiária e 
estudante de odontologia da faculdade 
União de Araruama.

Sigam meu Instagram para mais 
informações @ramosodontology
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Um dia desses, em uma conversa 
despretensiosa sobre a pandemia, 
minha mãe trocou o termo “baixa 
imunidade” por “baixa humanidade”. 
A confusão com as palavras provocou 
boas risadas entre nós, mas me fez 
refletir profundamente sobre a grande 
verdade que acabara de ouvir. Dona 
Dalva, sem saber, acertou ao errar e 
me inspirou.

O mundo está, de fato, muito doente, e 
não faltam “sintomas” que confirmem 
o triste diagnóstico. Achávamos estar 
“vacinados” contra essa peste chamada 
desumanidade, em suas várias formas 
“virais”. Em alguns casos, acreditamos 
até numa erradicação. Foram tantas 
doses históricas, com tantos mortos 
e sequelados, que nos iludimos ao 
pensar que não seria possível o registro 
de novos casos.

Mas nos enganamos. As “pandemias” 
e “endemias” vividas não deixaram 
todos imunes. Alguns casos parecem 
crônicos. Noutros, as “cepas” evoluíram 
ou sofreram mutação, tornando-se 
mais resistentes às vacinas produzidas 
no passado. Os “assintomáticos” 
seguem circulando por aí, jurando 
estar saudáveis, sem perceber que 
estão contaminados e contaminando.

De forma leve ou agressiva, o 
preconceito, por exemplo, continua se 
propagando e fazendo suas vítimas, 
sob os aplausos de outros doentes. 
Algo que faria Martin Luther King, se 
vivo fosse, nos indicaria doses diárias 
de igualdade e transformaria em #tbt 
sua frase célebre: “O que me preocupa 
não é o grito dos maus, mas o silêncio 
dos bons”. 

COLUNISTA

CUIDADO COM AS DOENÇAS 
CAUSADAS PELA 

“BAIXA HUMANIDADE”

Monica Marinho
Jornalista, escritora, 

graduada em Comunicação 
Social pela Universidade 

Gama Filho em 98, e pós-
graduada em Ciências 

Políticas pela Estácio de 
Sá em 2019. Atuante no 

mercado há 28 anos.
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As ditaduras, não diferentes, ganham 
força e se expandem em velhos e novos 
formatos. Em ambientes propícios e 
até nos mais blindados, detectamos 
vestígios de tirania, fragilizando 
sistemas democráticos e colocando 
liberdades na UTI.  

Eu poderia enumerar os incontáveis 
casos de “doenças” geradas pela 
“baixa humanidade”, como o recente 
assassinato do congolês Moïse 
Kabagambe, agredido brutalmente 
até à morte, por achar que não havia 
problema, em pleno século 21, cobrar 
pelos dias trabalhados. E em pensar 
que ele fugiu do seu violento país, 
acometido por constantes conflitos 
armados e com níveis alarmantes de 
sofrimento, para morrer onde achou 
que encontraria paz e segurança: a 
Cidade Maravilhosa. 

O fato é que a “baixa humanidade” 
está aí, com suas consequências 
latentes ou explícitas, endêmicas ou 
epidêmicas, isoladas ou coletivas, em 
versões antigas ou atuais. E, como toda 
doença com alta transmissibilidade 
e letalidade, é preciso que estejamos 
com a vacina em dia e prevenidos, 

seguindo os protocolos de proteção e 
atentos aos sintomas. 

Aos primeiros sinais de desrespeito, 
ódio e banalização da vida, recorramos 
à vitamina E, de empatia, com 
exercícios diários de inspiração. Nada 
como pessoas e ações inspiradoras 
para elevar nossos níveis de esperança. 
Aliado a isso, recomenda-se a leitura 
terapêutica de livros de História, com 
sessões esporádicas e equilibradas de 
choques de realidade. 

É importante entender que 
existem vários mundos e histórias 
enriquecedoras aqui fora, além da sua 
bolha e do seu teclado.  Mesmo em 
mundos virtuais, as pessoas são reais, 
com seus sofrimentos e superações. 
Colocar os pés no chão de vez em 
quando faz bem a saúde, eleva 
as defesas da alma e ajuda a criar 
“humanidade”.

COLUNISTA
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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.

Por definição, o passado é o que não 
é mais, o futuro, o que ainda não é, e o 
presente é o que é, porém, o instante 
presente, quando percebido, já 
passou. Como compreender a relação 
entre passado, presente e futuro? O 
que é o tempo? É possível recuperar 
o tempo perdido? A resposta pode 
ser cruel para muitos, mas a verdade é 
que não é possível recuperar o tempo 
perdido. O tempo quando nos é tirado, 
jamais pode ser devolvido. O tempo é 
esgotável. 

Basta olhar para o calendário ou 
escutar um tic tac para percebermos 
o quanto o relógio é implacável e vai 
dilapidando sorrateira e continuamente 
nossa suposta reserva de tempo.

Quem nunca sentiu vontade de 
controlá-lo? Quem nunca desejou 
viajar no tempo? Voltar no passado 
ou ir para o futuro? Basta lembrar da 
trilogia de ficção científica lançada 
nos anos 80 e que continua sendo até 
hoje uma das mais famosas e amadas 
de todos os tempos. E mesmo tendo 
sido cogitada a produção do quarto 
filme dando sequência na história 
não haveria esta possibilidade, pois, 
os atores principais já passaram dos 
sessenta anos e um deles sofre de 
Parkinson. 

É sabido até nas letras de música que 
“não temos mais o tempo que passou, 
mas temos muito tempo, temos todo 
o tempo do mundo” ... e não é para 
resgatar, mas sim viver, explorando 
todas as possibilidades. 

E como diz Caetano Veloso: “ tempo... 
tempo ... tempo ... compositor de 

COLUNISTA

O tempo 
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destinos, tambor de todos os ritmos ...” 
Quem me dera poder fazer um pedido 
ou entrar num acordo contigo...  

Uma frase para refletir:

“Oportunidades são únicas! ”

E ainda sintetizando o tempo pela 
análise do filósofo francês Henri 
Bergson: “do ponto de vista da 
multiplicidade, por menor que seja o 
espaço temporal considerado, ele será 
composto por um número ilimitado 
de momentos, o que significa que 
nenhum momento dura, cada um é 
“instantâneo”, o tempo pulveriza-se e 
o psíquico começaria e recomeçaria a 
cada instante. ” 

O tempo de Bergson não é o tempo 
espacial, esse “vazio” no qual os 
acontecimentos se sucederiam. O 
filósofo propõe que desviemos nosso 
olhar e consideremos os próprios 
acontecimentos, sejam eles psíquicos 
ou físicos. É aí que descobriremos 
o tempo real, cujas propriedades 
fundamentais são a sucessão, a 
continuidade, a mudança, a memória 
e a criação.

E se perguntarem quanto dura o tempo, 
responderei que quando assistimos a 
um movimento muito rápido, como o 
de uma estrela cadente, distinguimos 
nitidamente a linha de fogo, divisível à 
vontade, da indivisível mobilidade que 
ela subentende: é esta mobilidade que 
é pura duração. Portanto, o tempo que 
há dentro de nós ou aquele fora de 
nós, não é mensurável.

O filósofo ressalta que os eventos físicos 
têm um ritmo que lhes é inerente. Por 
exemplo, a dissolução do açúcar na 
água leva um determinado tempo, do 
mesmo modo que os movimentos de 
rotação da Terra em torno dela mesma 
e de translação em torno do Sol. Mas a 
nossa percepção dessa duração como 
sendo mais ou menos rápida depende 
da relação que estabelecemos com 

estes fenômenos em função de 
nossos interesses da vida prática. Se 
estamos atentos a todos os detalhes 
de um acontecimento, ele parece ser 
mais demorado. Se desviamos nossa 
atenção, pensando em outra coisa, ele 
nos parece ocorrer mais rapidamente.

Finalizo este emblemático tema com o 
poema de Mário Quintana:

“O Tempo“
A vida é o dever que nós trouxemos 
para fazer em casa.

Quando se vê, já são seis horas!

Quando se vê, já é sexta-feira!

Quando se vê, já é natal…

Quando se vê, já terminou o ano…

Quando se vê perdemos o amor da 
nossa vida.

Quando se vê passaram 50 anos!

Agora é tarde demais para ser 
reprovado…

Se me fosse dado um dia, outra 
oportunidade, eu nem olhava o relógio.

Seguiria sempre em frente e iria jogando 
pelo caminho a casca dourada e inútil 
das horas…

Seguraria o amor que está a minha 
frente e diria que eu o amo…

E tem mais: não deixe de fazer algo de 
que gosta devido à falta de tempo.

Não deixe de ter pessoas ao seu lado 
por puro medo de ser feliz.

A única falta que terá será a desse 
tempo que, infelizmente, nunca mais 
voltará.

Silvilene Gomes

COLUNISTA
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VIVER,
PENSAR, 
POETIZAR.

COLUNISTA

( LU PENSADORA).ESCRITO-
RA, POETISA E COLUNISTA.  
FORMAÇÃO ACADÊMICA EM 
ODONTOLOGIA. PÓS GRA-
DUANDO EM FILOSOFIA E 
SOCIOLOGIA. MEMBRO DA 
ACADEMIA DE LETRAS DE 

CABO FRIO (ALACAF). 

AUTORA DOS LIVROS CAFÉ 
POESIA E FLORESCER PEN-

SAMENTOS. POSSUI PAR-
TICIPAÇÃO EM DIVERSAS 
ANTOLOGIAS, INCLUINDO 

ANTOLOGIA POÉTICA LUSO-
-BRASILEIRA 2020-2021.

 Luciana
 Mendonça

Desgovernança e 
os Desgovernados

Caros leitores, mediante tantas 
atrocidades, ameaças de ataques, 
catástrofes, falta de segurança e 
descaso de nossas autoridades 
para conosco- população; com-
partilho com vocês, nesta edição, 
um poema que fiz para que seja 
uma reflexão e o reflexo do que 
passamos e pouco podemos fa-
zer além de tomar uma consciên-
cia eleitoral no momento de nos-
sos votos.
Desgovernança e os Desgoverna-
dos
O que fazer quando vivemos num 
mundo com tantas desigualda-
des?
Quando vivemos numa completa 
desordem?
Quando o caos é instaurado pelo 
próprio governo?
O que fazer quando vivemos no 
meio da desgovernança ?
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Quando encontramos um gover-
no desgovernado?
Onde somos roubados por quem 
nos deve segurança 
Onde temos um desgoverno que 
nos tira a esperança
Onde não temos mais os direitos 
que nos foram tirados.
Onde seres de bem foram con-
taminados pela discórdia e arro-
gância 

O que fazer com tanta indiferen-
ça à dor do outro?
O que fazer quando muitos não 
recebem educação? 
E os que receberam, perderam!
 Em prol de uma dura razão. 
Herança de uma triste e injusta 
colonização, que herdamos no 
viés da história.
Muita ganância, muitas injustiças 
Já vieram tatuadas em nossas raí-
zes 

- Esse País não tem jeito!
 É o que muitos dizem
Fomos criados em meio à  humi-
lhação de nossos ancestrais
Esta Colônia que abraçou muitos 
povos 
De trabalhadores a fugitivos e ex-
ploradores
E hoje nós que somos os explo-
rados, 
Num País desgovernado, 
Por sermos tão incapacitados, 
Diante de tanta desgovernança.
“- A voz do povo é a voz de Deus!“

Não concordo, já que o povo vive 
calado
Perante à corrupção, vendo mui-
tos sendo comprados 
Pois somos um povo segregado, 
dividido diante de tanta indecisão 
Não me orgulho de fazer parte, 
Da parte que me cabe,
De não poder fazer muita coisa 
com essa realidade.
Um povo mutilado, por esse sis-
tema de saúde que não atende à 
nossa população
E a ironia disso tudo é dizer que 
somos uma grande nação!
O povo precisa de representativi-
dade e voz 
Mas a desgovernança é a única 
herança que deixaram para nós!
Assim sendo, não nos vejo se-
guindo em frente
E infelizmente, 
Apenas vejo o pior de nossa his-
tória, acontecendo novamente. 
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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.

Acorda, toma banho, veste o uniforme, 
toma café da manhã, arruma o 
material, vai até a escola, encontra os 
amigos e professores, aprende, brinca. 
Essa pequena rotina do dia a dia 
escolar é muito mais que apenas uma 
forma de disciplinar as crianças. Ela 
é fundamental para trazer equilíbrio 
emocional para os pequenos. Por 
isso, a volta às aulas precisa ser 
encarada como um momento cheio 
de possibilidades de desenvolvimento, 
não apenas intelectual.

Depois de praticamente dois anos de 
pandemia, com períodos de maior ou 
menor distanciamento social, esses 
pequenos hábitos se tornam ainda 
mais relevantes para a saúde mental 
das crianças.

Um dos ganhos mais significativos 
para a saúde mental infantil se dá pela 
convivência diária com outras crianças 
da mesma idade. Não é à toa que 
a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) traz, mais de uma vez, essa 
exigência entre as competências 
gerais. Ainda que os professores 
e a equipe pedagógica sejam os 
“guias” dos pequenos no caminho do 
conhecimento, há muitas lições que 
só podem ser aprendidas quando eles 
convivem com seus pares.

Voltar para a sala de aula também 
contribui para reduzir o tempo gasto 
em frente às telas. Principalmente nos 
últimos dois anos, muitos estudantes 
só puderam estudar, conversar com 

VOLTA ÀS AULAS 
CONTRIBUI PARA SAÚDE 
MENTAL DAS CRIANÇAS
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seus amigos e familiares e se divertir 
por meio da TV, do computador ou 
do celular. Substituir essas atividades 
por conversas presenciais, exercícios 
físicos e leituras analógicas é uma 
necessidade.

Rotina é parte de uma vida saudável

Além disso, é muito importante que 
a criança, desde cedo, tenha horários 
determinados para as atividades do dia. 
E isso a escola faz de forma inigualável. 
Afinal, é preciso acordar na hora certa, 

respeitar o tempo de aula, aguardar 
pelo intervalo e desenvolver outros 
pequenos hábitos inerentes à realidade 
escolar. Tudo isso ensina disciplina e 
ajuda a educar seres humanos mais 
conscientes de seu papel na sociedade.

 

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

Monique Bittencourt (Criadora do Blog 
Mãe ao Cubo) 
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As gotas embelezam as pinturas – 
isso é uma verdade incontestável. 
Desenhar e pintar gotas não é tarefa 
difícil se conhecemos sua constituição 
e comportamento. Entendendo a gota

O formato
Como é possível uma bolinha de água 
ou de outro liquido qualquer exibir 
tanta beleza? A primeira característica 
que devemos entender é o formato. 
Pode ser semelhante a uma bolinha, se 
está estacionada sobre uma superfície 
plana ou no formato de gota, se está 
num plano inclinado com possibilidade 
de escoar – forma mais comum. As 
moléculas de líquidos permanecem 
agrupadas em porções maiores ou 
menores, dependendo da tensão 
superficial do composto e da superfície 
onde estão depositadas. No caso de 
água gotejando de um bico, o tamanho 
da gota será determinado pelo 
diâmetro do orifício por onde escoa. 
No caso das pinturas, é mais comum 
a representação de gotas de orvalho, 
lágrimas, seiva, e aí por diante.

Luz e sombra
Sem luz não há imagem que possa 
ser representada. A visão humana 
é inteiramente dependente da luz – 
nossos olhos captam a luz refletida pelos 
objetos. As sombras são produzidas 
por obstáculos que bloqueiam, de 
modo total ou parcial, a passagem 
dos raios luminosos. Bem, não é tão 
simples assim, pois a luzes refletidas 

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

GOTAS – COMO DESENHAR E PINTAR
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também influenciam na formação 
das sombras, mas isso estudaremos 
noutra oportunidade.

Nesse pequeno tutorial que fiz, há 
dois desenhos representando uma 
gota. No primeiro vemos uma fonte 
luminosa incidindo diretamente sobre 

COLUNISTA

a gota depositada numa superfície 
plana, como uma mesa. Assim, ela 
está em repouso, o que facilita nosso 
estudo. Há duas sombras principais: 
a primeira, no interior da gota e a 
segunda, na área externa, sendo sua 
projeção sobre a mesa. Gota funciona 
como lente irregular – através dela 
vemos as imagens ligeiramente 
distorcidas. Já experimentaram olhar 
através de uma garrafa transparente 
cheia de água? A gota funciona do 
mesmo modo, em menor escala, 
pois seu tamanho é reduzido. Assim, 
a mesa onde está depositada será 
iluminada pela luz que a atravessa. Se 
estivéssemos pintando, deveríamos 
usar a mesma cor da mesa, porém 
mais clara, ou como se diz na pintura, 
com “maior valor” (estudamos isso 
no artigo “Perspectiva atmosférica“). 
A superfície será mais iluminada do 
que o restante da mesa porque e gota 
está atuando como lente, alterando os 
raios luminosos. O ponto de entrada 
da luz é a parte mais iluminada, 
porém pequena (um pontinho), e fica 
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localizada na área de sombra interior.

O segundo desenho mostra um corte 
da gota. De modo simplificado, vemos 
que os raios luminosos sofrem o 
fenômeno da “refração” e “reflexão“. O 
pintor não precisa ser especialista em 
óptica ou qualquer outra área da física, 
mas entender seus rudimentos facilita 
sobremaneira a produção de boas 
obras. Podem argumentar que alguns 
grandes pintores nada entendiam de 
física ou química. Isso é verdade. Mas 
uma coisa podemos garantir: tinham um 
senso de observação muito aguçado 
e muito treinamento na técnica que 
empregavam, o que implica em 
longo tempo de aprendizado. O que 
estamos tentando fazer aqui é pegar 
um atalho. Por último, trataremos dos 
“reflexos“. O desenho representa o 
reflexo dos raios luminosos pela mesa. 
Há ainda o espelhamento de objetos 
externos, já que desempenha também 
a função de espelho. Reflete imagens 
deformadas, devido a seu formato 
esférico. A grande maioria das vezes 
não podemos representar os reflexos 
dos objetos exteriores, pois as gotas 
são muito pequenas. Nesse caso, o 
cérebro do observador “completará” o 
desenho.

Pintando gotas
Podemos pintar gotas sobre qualquer 
superfície, não obstante sua cor. 
Basta que usemos as mesmas cores, 
variando os “valores”. De modo geral, 
podemos usar a cor mais clara e a 
mais escura presentes no objeto. Se 
a gota estiver sobre uma folha de 
planta, a cor mais escura será a que 
pintamos a área de sombra e a mais 
clara, a mesma com que pintamos a 
região mais iluminada da folha. Caso 
a luz venha de cima, com a cor escura 
traçamos um semicírculo na parte 
superior interna da gota (semelhante 
a uma “boca de zangado”) e outro 
semicírculo invertido na parte inferior 

da gota (semelhante a “boca de feliz”), 
representando a sombra externa. 
Na parte iluminada usaremos a cor 
clara. Usando o bom senso, podemos 
esfumar ou realçar alguma área para 
dar maior noção de realidade, mas 
de modo geral, essa é a técnica mais 
usual. Ah! faltou o pontinho luminoso, 
a “cereja do bolo”: basta um pinguinho 
de tinta branca aplicado com pincel 
bem fininho na parte onde entra a luz, 
na sombra interna da gota. Um erro 
comum de principiante é a inversão 
das áreas iluminadas. Agora, faça 
chover! Cuidado para não chorar, mas 
saiba que lagrimas ficam muito bem 
na pintura.
Referências
Jaime Trindade: https://youtu.be/0pP3ndOOooA

Jaime Trindade: https://www.youtube.com/
watch?v=5RYqyZioidU

Nacho Quiroga: https://youtu.be/M7ZYbx7COFE 

Zé Arantes: https://youtu.be/2WZ6w3AwKfA

Educa Mais Brasil: https://www.educamaisbrasil.
com.br/enem/fisica/refracao

Brasil Escola: https://brasilescola.uol.com.br/
fisica/a-refracao-luz.htm
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VASO COM GIRASSÓIS – AST – 
PAINEL 20X30 (PAULO JORGE)
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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 
procurar. Temos uma equipe totalmente especializada e capacitada 

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