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Como cuidar de um 
furão

Divertidos, curiosos, agitados e dóceis, 
os furões, também chamados de Fer-
ret, têm uma personalidade muito pe-
culiar e são considerados companhei-
ros ideais para quem está em busca 
de um animal de estimação simpático. 
Confira algumas das principais e comu-
nique seu veterinário se qualquer delas 
estiver presente na rotina do seu furão:

• Qualquer tipo de anormalidade, vô-
mitos, tosses e espirros;

• Problemas apresentados na caixa de 
areia: estranhezas na urina ou nas fezes 
do furão podem significar problemas 
de saúde;

• Orelhas coçando e balanço frequente 
de cabeça: esses sinais podem identifi-
car a presença de ácaros nos ouvidos 
do furão;

• Mudança de pelos e pele: pelo do bi-
chano mais grosso do que o habitual;

• Apresentar a alimentação pode aju-
dar o veterinário a montar uma dieta 
balanceada para a melhora da saúde 
do bichinho, assim como sua rotina de 
atividades.

Cuidados com a higiene do bichano

Para todos os animais a higiene é fun-
damental – e com os furões isso não

poderia ser diferente. É importante 
manter sua gaiola limpa, assim como a 
rede

em que eles costumam descansar. Os 
pelos devem ser devidamente escova-
dos e as

unhas, aparadas.

Investir em uma vasilha sanitária ou 
em uma caixa

de areia natural (própria para furões) 
também é uma dica. Vale lembrar que 
as

caixas de areia para gato não são reco-
mendadas, já que o pó fino pode cau-
sar

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

tade como se estivesse em casa. 
 

Delivery Whatsapp 22 2320-0270  
Av. São Pedro, 85, Centro, São Pedro da Aldeia.
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SÃO PEDRO DA ALDEIA 
NÃO REGISTRA NOVOS 
CASOS DE COVID-19 HÁ 

14 DIAS

SA
Ú

D
E

São Pedro da Aldeia continua com baixos índices 
de contaminação pelo coronavírus, sem registrar 
novos casos há 14 dias. Neste período, ocorreu 
apenas 1 óbito pela doença no município. Desta 
forma, os leitos reservados especificamente aos 
pacientes agravados têm se mantido vagos. A 
queda nas notificações é atribuída ao crescente 
número de aldeenses imunizados com pelo menos 
duas doses da vacina contra a Covid-19 na cida-
de. A Secretaria de Saúde alerta que a população 
deve procurar os pontos de atendimento e seguir 
o cronograma de vacinação observando os prazos 
entre as doses. A prefeitura ressalta que a campa-
nha de imunização continua aberta para todos os 
cidadãos acima de 5 anos de idade. A vacinação 
do público infantil é realizada exclusivamente no 
São Pedro Esporte Clube – SPEC, já para os maio-
res de 12 anos, a imunização ocorre nos postos de 
saúde de diversos bairros.

Por conta dos índices em queda, a gestão munici-
pal decidiu, através do Decreto nº 050, flexibilizar 
o uso de máscaras na cidade. A secretária de Saú-
de, Maria Márcia Sampaio Fontes, comentou sobre 
a melhora do cenário epidemiológico no municí-
pio: “Estamos confiantes na superação dessa fase 
pandêmica e continuamos atentos aos indicado-
res e às orientações da Secretaria de Estado e Mi-
nistério da Saúde para a proteção da nossa popu-
lação”, destacou.
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ALUNOS DE SÃO PEDRO DA 
ALDEIA ASSISTEM AO 

ESPETÁCULO “CADÊ O AMOR 
QUE ESTAVA AQUI?”

A quarta-feira (16) foi especial para os 
estudantes da E. Mz. Manoel Moraes 
da Silva, no bairro Campo Redondo, e 
E. M. Antônio Vaz da Silva, no Recan-
to do Sol. O espetáculo teatral itine-
rante “Cadê o amor que estava aqui?”, 
da CiaVip Cultural, movimentou o dia 
dos alunos com quatro apresentações 
gratuitas, sendo duas em cada unidade 
escolar. A ação é fruto de uma parceria 
entre a Secretaria Municipal de Educa-
ção, a CCR ViaLagos e o Instituto CCR. 

O secretário de Educação, professor 
Elias Valadão, falou sobre a iniciativa. 
“Nós temos uma boa parceria com a 
CCR ViaLagos e o Instituto CCR, que 
vêm contribuindo com a formação dos 
nossos estudantes por meio dos seus 
projetos sociais. Ficamos muito felizes 
em receber eventos como este, que re-
sultará em ótimos frutos para a Educa-
ção”, comentou.

O espetáculo lúdico tem o objetivo de 
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desenvolver a cidadania das crianças 
e abordar temas como inclusão social 
e diversidade. A peça conta a história 
de um dedicado professor deficiente 
visual, que se depara com a missão de 
incentivar seus alunos a apresentarem 
boas ideias em prol de um mundo mais 
justo e unido. Influenciados pela cam-
panha “Corrente do Bem”, professor 
e alunos percebem que o trabalho em 
grupo, realizado com força de vontade 
e solidariedade, é capaz de transformar 
positivamente a vida das pessoas ao 
redor.

Coordenadora de Programas Federais 
do município, setor responsável pela 
viabilização do evento, Suely Mônica 
falou sobre a programação. “A apre-
sentação no Manoel Moraes aconteceu 
pela manhã, com turmas do 1º ao 5º 
ano. Já os estudantes do Antônio Vaz 
acompanharam o espetáculo no tur-
no da tarde, também com turmas do 1º 
ao 5º ano e alguns alunos do segundo 
segmento. Todos ficaram maravilhados 
com o espetáculo teatral e interagi-
ram bastante, com perguntas e algu-
mas reações. Foi muito interessante de 
acompanhar”, afirmou.

da, que tocou muita MPB. Para a secre-
tária municipal de Turismo, Andrea Ti-
noco, a chegada do projeto representa 
a oportunidade de divulgar o que São 
Pedro da Aldeia tem de melhor e mo-
vimentar a economia da cidade, apro-
veitando o fluxo de turistas e visitantes. 
“O ‘Verão #tônoRio’ é uma iniciativa 
maravilhosa da Secretaria Estadual de 
Turismo, no governo Cláudio Castro e 
na pessoa do nosso secretário Gustavo 
Tutuca, que vem atuando para fortale-
cer o turismo no interior do estado. O 
projeto chegou a São Pedro da Aldeia 
para fortalecer nosso artesanato e di-
vulgar nossos serviços turísticos; temos 
uma excelente gastronomia, meios de 
hospedagem maravilhosos e atrativos 
incríveis”, afirmou. No sábado (26), o 
público curtiu o som de Vinny Mendon-
ça, que alegrou os presentes com Rock 
Nacional e Internacional. O contêiner 
conta, ainda, com um espaço a céu 
aberto, onde acontecem as apresenta-
ções musicais. No local, o visitante pode 
registrar sua participação por meio de 
imagens de drone. Os integrantes do 
trade turístico de São Pedro da Aldeia, 

que estejam inscritos no Cadastur, po-
dem deixar suas peças de divulgação 
no espaço. Representando o prefeito 
Fábio do Pastel, o chefe de gabinete, 
Moisés Batista, convidou a todos para 
participar do projeto, que promove um 
ambiente para toda família, e conhecer 
o trabalho dos artesãos. “Em nome do 
prefeito, quero parabenizar e agrade-
cer ao governador Cláudio Castro e o 
secretário Gustavo Tutuca, que tiveram 
um olhar diferente para São Pedro da 
Aldeia, trazendo o projeto ‘Verão #tô-
noRio’ para o trade turístico da nossa 
cidade”, destacou.

Marcando presença no primeiro dia 
do projeto em São Pedro da Aldeia, o 
assessor especial da Secretaria de Es-
tado de Turismo, Júnior Arruda, desta-
cou que o contêiner já passou por ou-
tras cidades da Costa do Sol e também 
tem um posto fixo em Copacabana. “O 
projeto está rodando os principais des-
tinos turísticos do nosso estado, onde 
os visitantes podem receber informa-
ções turísticas, e a van do artesanato 
oferece a oportunidade para o artesão 
expor o seu produto”, comentou. A 
chegada do “Verão #tônoRio” também 
está beneficiando o artesanato de São 
Pedro da Aldeia. A loja itinerante do 
Programa Estadual do Artesanato está 
estacionada ao lado do contêiner, para 
exposição e venda dos produtos al-
deenses. Integrantes da Associação de 
Artesãos de São Pedro da Aldeia, do 
projeto “Arte no coco” e artistas inde-
pendentes se revezam no atendimento. 
O coordenador do Programa Estadual 
do Artesanato, Marcel Vasconcelos, fa-
lou da iniciativa.

“A nossa loja itinerante tem a capaci-
dade de fomentar o artesanato local. A 
Prefeitura de São Pedro da Aldeia, com 
a militância da Andrea Tinoco, colocou 
os artesãos desse município no calen-
dário estadual do artesanato. O prefei-
to Fábio do Pastel está fazendo a dife-
rença na organização desse artesanato, 
que é fundamental para a retomada do 
turismo e da nossa economia”, disse. 
A realização contou com o apoio da 
Guarda Municipal.
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FAZENDA CAMPOS NOVOS, EM 
CABO FRIO, RECEBE A VISITA 

DE ESTUDANTES DA REDE 
MUNICIPAL DE BÚZIOS

A Fazenda Campos Novos, no distrito 
de Tamoios, recebeu a visita de estu-
dantes de escolas municipais de Arma-
ção dos Búzios na última quinta (17) 
e sexta-feira (18). Ao todo, 135 alunos 
do Ensino Fundamental conheceram a 
sede, a Igreja de Santo Inácio e outros 
atrativos do complexo, entrando em 
contato com a história local.

As visitas foram agendadas em come-
moração ao Dia Municipal Quilombola 
de Armação dos Búzios, comemorado 
na última quarta-feira (16), e as escolas 
selecionadas são localizadas em áreas 
quilombolas do município.

A secretária de Agricultura e Pesca, 
Katyuscia Brito, que também acumu-

la a pasta de Turismo, Esporte e Lazer 
reforça que a Fazenda Campos Novos 
está aberta para o público.

“Ficamos muito felizes de ver as pes-
soas tendo interesse e querendo co-
nhecer a Fazenda Campos Novos e a 
sua história. É sempre um momento de 
muita satisfação e alegria para todos”, 
afirma Katyuscia Brito.

O complexo da Fazenda Campos No-
vos está disponível para receber visitas 
de grupos pequenos ou grandes, todos 
os dias da semana, gratuitamente. Os 
grupos maiores devem fazer o agenda-
mento da visita pelo e-mail agricultu-
raepesca@cabofrio.rj.gov.br. C
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ALEXANDRE MARTINS 
FISCALIZA OBRAS DA ESCOLA 

MUNICIPAL NICOMEDES 
THEOTÔNIO VIEIRA EM BÚZIOS

O prefeito Alexandre Martins, junto 
com a secretária de Educação, Ciência 
e Tecnologia, Carla Natalia, e a Comis-
são de Educação da Câmara Municipal 
de Búzios fiscalizaram nesta sexta-fei-
ra (18) as obras da Escola Municipal 
Nicomedes Theotônio Vieira, em Man-
guinhos. Na ocasião, o gestor vistoriou 
as reformas, atento aos detalhes em 
prol das melhorias da Unidade Escolar. 
Também ouviu atentamente as suges-
tões dos vereadores e da secretária da 
Pasta em determinados locais do co-
légio. Segundo Alexandre Martins, as 
obras estão adiantadas, com algumas 
salas prontas e o piso de porcelana-
to todo colocado. “Queremos fazer a 
inauguração em meados de abril. Pe-
dimos um pouquinho de paciência e 
compreensão aos pais e alunos, pois 
em breve nossa rede de ensino esta-
rá totalmente adequada para atender 
nossos alunos com mais conforto e 

qualidade”, disse o prefeito. Ainda de 
acordo com o gestor, o município está 
adquirindo aparelhos novos de ar-con-
dicionado para as salas de aula, e que 
em algumas unidades existem a neces-
sidade de aumento da capacidade ins-
talada da rede elétrica, que é respon-
sabilidade da Enel. Também realizou 
a aquisição de mais sete (07) ônibus 
escolares para atender toda a deman-
da do município. Outra novidade é o 
kit alimentação que será distribuído na 
próxima semana. Logo após a fiscali-
zação na Nicomedes, o grupo seguiu 
para o espaço da futura Escola Muni-
cipal Nobelina, onde está funcionando 
provisoriamente as aulas da Nicome-
des, na Ferradura. Acompanharam o 
prefeito Alexandre Martins nesta visto-
ria, os vereadores Victor Santos, Gugu 
de Nair, Niltinho de Beloca e Uriel, além 
do subsecretário de Comunicação, Pr. 
Marcelo Rocha.
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População de Iguaba passa a ter 
atendimento oftalmológico em 

Hospital especializado na Região 
dos Lagos

A população de Iguaba Grande, que neces-
sita de tratamento oftalmológico, começou 
a ser atendida no Hospital do Olho Lagos, 
em São Pedro da Aldeia. O convênio per-
mitirá a realização de procedimentos que 
não são contemplados pelo hospital oftal-
mológico na cidade de Niterói.

De acordo com a secretaria de Saúde, a 
unidade atenderá a cidade com 36 tipos 
de exames, entre eles correção cirúrgica 
de entrópio e ectrópio; tomografia de coe-
rência óptica; ultrassonografia de globo 
ocular; biometria ultrassônica; topografia 
computadorizada de córnea; cirurgia de 
pterígio; mapeamento de retina, entre ou-
tros.

A prefeitura manterá, ainda, o atendimento 
de pacientes na cidade de Niterói, com a 
realização do transporte. Não será possí-
vel a escolha de qual cidade ou hospital o 
paciente será atendido, devido às especia-
lidades serem diferentes em cada unidade 
médica.

“Estamos dando mais um passo para a 
evolução da área da saúde de Iguaba Gran-

de. Esse novo convênio com mais uma ins-
tituição médica traz uma maior quantida-
de de exames e, assim, resolve o problema 
de uma demanda que estava suprimida 
aguardando atendimento, além de ser um 
hospital de altíssimo nível. Estou muito feliz 
com essa conquista.” Comentou o prefeito, 
Vantoil Martins.

“Esse novo convênio vem para ampliar a 
demanda de especialidades médicas e de 
exames oftalmológicos para a nossa po-
pulação. A demanda de atendimentos é 
muito grande e a variedade de exames é 
ainda maior. Tínhamos uma demanda que 
aguardava a muito tempo a realização de 
alguns exames que não eram feitos no con-
vênio que temos com a unidade hospitalar 
em Niterói, agora essas pessoas poderão 
ter seus tratamentos com qualidade, tudo 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).” Re-
forçou o secretário de Saúde, Valdecir Ju-
nior.

Nesta sexta-feira (18) foram realizados os 
primeiros atendimentos. Ao todo foram 25 
pacientes acolhidos, entre primeiras con-
sultas e realização de exames.

IGUABA GRANDE
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CABO FRIO
Prefeito de Cabo Frio visita Mesquita 
para conhecer sistema de gestão de 

Saúde

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, es-
teve no município de Mesquita, na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta 
quinta-feira (18), acompanhado da secre-
tária municipal de Saúde, Erika Borges. O 
objetivo foi conhecer o sistema de gestão 
implantado nos serviços de saúde, que 
resultaram no desenvolvimento de ações 
inovadoras.

A comitiva cabo-friense foi recebida pelo 
prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, e pelo 
deputado federal Júlio Lopes.

“Estamos atentos às boas práticas em mu-
nicípios que podem servir de exemplo para 
nós. Agradeço ao prefeito Jorge Miranda 
e ao deputado Júlio Lopes pela recepção. 
Foi um momento muito produtivo para a 
nossa equipe”, declarou o prefeito cabo-
-friense, José Bonifácio.

De acordo com a secretária de Saúde de 
Cabo Frio, um dos destaques na agenda foi 

o trabalho desenvolvido nas Unidades Bá-
sicas de Saúde.

“A ideia é compartilhar a experiência de 
projetos e boas iniciativas desenvolvidas. 
No caso do município de Mesquita, bus-
camos, principalmente, as evoluções tec-
nológicas incluídas dentro dos serviços de 
saúde. Entender como as equipes vêm se 
desenvolvendo, e de que forma essas ino-
vações tecnológicas podem aprimorar a 
execução das ações e o trabalho das Uni-
dades Básicas de Saúde, tanto no que se 
refere ao planejamento, passando pela im-
plantação das ações, até o monitoramento 
contínuo”, considerou Erika Borges.

A equipe de Cabo Frio foi integrada tam-
bém pela secretaria adjunta de Atenção à 
Saúde, Priscila Dantas, a superintenden-
te de Atenção Básica, Débora Lima, e o 
supervisor de Tecnologia da Informação, 
Gustavo da Silva.

19

Aldeia
                       Magazine



TURISMO

O Conselho Municipal de Turismo 
de São Pedro da Aldeia elegeu 
sua nova diretoria para o biênio 
2022/2023 em reunião ordinária, 
promovida na quinta-feira (17). O 
novo presidente do COMTUR é 
Fábio Valente, representante do 
segmento de serviços turísticos. 
Douglas Cardozo, representante 
do poder público, e a artesã Doris 
Elizabeth Souza foram eleitos 1º e 

CONSELHO MUNICIPAL 
DE TURISMO ELEGE NOVA 

DIRETORIA
2º secretários, respectivamente. 

 A secretária municipal de 
Turismo, Andrea Tinoco, destaca 
que essa é a primeira eleição 
para o COMTUR em cinco 
anos e reforça que um órgão 
tão importante para a cidade 
necessita de atividade plena. 
“O Turismo é uma importante 
ferramenta de desenvolvimento 
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social e econômico, geração de 
emprego e renda e fortalecimento 
da cidade. Em 2021, pudemos 
reorganizar o COMTUR, que não 
possuía sequer as atas publicadas. 
Hoje, poder público e sociedade 
civil estão alinhados para o 
fortalecimento do setor, que vive 
uma nova perspectiva. Parabéns 
aos eleitos”, declarou. 

A nova diretoria foi eleita por 
aclamação, em votação entre 
os integrantes do Conselho. O 
presidente eleito, Fábio Valente, 

falou sobre o trabalho à frente 
do órgão. “É uma honra assumir 
a presidência do COMTUR, um 
Conselho tão importante para 
a nossa cidade. Nosso objetivo 
é incentivar, cada vez mais, o 
desenvolvimento do turismo em 
São Pedro da Aldeia, deliberando, 
consultando, fiscalizando e 
assessorando tanto a sociedade 
civil quanto o poder público. O 
setor vive um momento especial 
com esta nova diretoria”, afirmou.
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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MICRO E PEQUENAS EMPRESAS TÊM ATÉ 
31 DE MARÇO PARA REGULARIZAREM O 

SIMPLES NACIONAL

Os micro e pequenos empreendedores 
que optaram pelo Simples Nacional têm 
até o dia 31 de março para regularizarem 
sua situação. A data limite foi prorrogada 
até o final deste mês pela Receita Federal. 
Em São Pedro da Aldeia, os empresários 
podem buscar o suporte na Sala do 
Empreendedor, localizada na sede da 
prefeitura. É necessário suprir as pendências 
que impeçam o enquadramento no regime 
tributário simplificado antes do prazo. 

São consideradas irregularidades os 
débitos não quitados que ultrapassem o 
valor limite da receita bruta anual, ou, ainda, 
que não constem na entrega da GIA-ICMS 
e/ou arquivos da Escrituração Fiscal Digital 
(EFD). As micro e pequenas empresas que 
apresentarem restrições relacionadas ao 
cadastro como, por exemplo, ter inscrição 
estadual cassada também devem buscar 
atendimento para regularizarem sua 
situação até o fim deste mês. 

Com a nova data limite para regularização 
das pendências, também foram alteradas 
as datas para publicação do Termo 
de Indeferimento, assim como para 
protocolar os recursos. Dessa forma, o 
Termo de Indeferimento da opção pelo 
enquadramento no Simples Nacional será 
emitido pela Coordenadoria de Cadastro 
da Superintendência de Informações da 

Receita Pública (CCAT), a partir de 18 de 
abril de 2022. 

As causas do indeferimento serão 
divulgadas até o dia 26 de abril. Já o 
recurso da decisão poderá ser protocolado 
até o dia 31 de maio. 

Conheça a Sala do Empreendedor aldeense

Dentre os serviços que a Sala do 
Empreendedor de São Pedro da Aldeia 
oferece aos empresários está a emissão de 
boletos para pagamento. Os interessados 
podem, ainda, parcelar as dívidas. Todo 
procedimento para emissão de alvará 
de localização, certidões em geral, de 
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e das 
taxas pertinentes também podem ser 
realizados no setor. Os empreendedores 
podem buscar orientação quanto ao 
Simples Nacional, e realizar procedimentos 
referentes à fiscalização unificada. No 
caso da certidão negativa, os interessados 
devem emitir a certidão de forma online 
(clique aqui), na opção Certidão - Emissão. 
Para os cadastrados no Simples Nacional, o 
prazo é de 48 horas para a resposta fiscal.

A  Secretaria de Fazenda aldeense oferece 
o cadastramento mobiliário de todas as 
atividades econômicas da cidade. Além da 
possibilidade de atendimento via chat, estão 
disponíveis aos Microempreendedores 
Individuais os serviços de formalização, 
emissão de DAS, declaração anual, 
parcelamento de débitos e baixa. 

Na Sala do Empreendedor, o público tem 
acesso, ainda, à assessoria em geral sobre os 
programas de incentivo ao empreendedor, 
promovidas pelo Governo do Estado. 

Os empresários também podem entrar em 
contato por meio do telefone (22) 2621-
1559 ramal 234 ou pelo email alvara@
pmspa.rj.gov.br. O setor atende ao público 
das 9h às 16h50. A Prefeitura de São Pedro 
da Aldeia fica na Rua Marques da Cruz, nº 
61, no Centro da cidade.
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SOU APENAS UM 
BÊBADO

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Peguei um copo, coloquei a cer-
veja! Para muitos... eu não tenho 
mais opinião... que legal! Posso 
falar à vontade e amanhã todos 
vão dizer que só falei por que es-
tava bêbado...  Então eu vou falar, 
pois sou apenas um Bêbado!
Fui no mercado e o quilo da ce-
noura estava R$15,00. Como as-
sim? Colocaram a culpa no fertili-
zante que a Rússia não irá vender 
para o Brasil. Gente! Que país é 
esse que tem um dos maiores ter-
ritórios do Mundo e depende de 
outro país.   Segundo os dados da 
balança comercial brasileira, 62% 
das importações de produtos rus-
sos foram de adubos e fertilizan-
tes químicos em 2021. A Rússia 
é o maior fornecedor do insumo, 
fundamental para o agronegócio 

COM A PALAVRA, O EDITOR
brasileiro. Até quando o Brasil vai 
depender de outros países para 
sobreviver? 
Essa é uma pergunta de um bê-
bado... gente... a cevada vai ficar 
mais cara... vão aumentar o preço 
da cerveja?
Bebi mais uma... e continuo per-
dendo a razão...
A gasolina rompeu os R$ 8,00 
por litro... um absurdo! Não pos-
so mais andar de carro... antes era 
por causa que eu estava bêbado, 
hoje é por causa do preço da ga-
solina, fala sério... prefiro beber um 
litrão... e depois vou de ônibus... 
espera aí... no começo de março, 
as passagens aumentaram e ago-
ra custam R$ 6,00... acho que es-
tou ficando bêbado, mas espero 
que com todo esses aumentos... o 
meu salário também acompanhe 
a “tal” da INFLAÇÃO ... ou ela só 
serve para me FU.... 
Acho melhor pedir a saideira para 
o garçom. Afinal... um bêbado 
nunca tem razão.
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SOU APENAS UM 
BÊBADO

COLUNISTA
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Tomei a decisão de romper a inércia, 
caminho todos os dias pela manhã. Re-
vezando itinerários próximos a minha 
casa. Num destes vou até ao final da 
rua onde fica o canal do Itajuru. Per-
cebo uma quantidade considerável 
de lixo de todos os tipos. Jogados a 
esmo provavelmente dos carros que 
aqui transitam, ou resultado de ataque 
dos vira latas e outros animais (gatos e 
gambás) as lixeiras. 
Esse descarte de lixo sem nenhum cui-
dado ultrapassa a falta de educação, e 
chega à falta de consciência ambiental. 
Há diversas desculpas para essa prá-
tica, como: A inexistência de lixeiras 
públicas a principal delas, há que ain-
da afirme sem nenhum rubror no rosto, 
que está ajudando a dar emprego ao 
município, pela necessidade dos cata-
dores, alias não vejo nenhum varredor 
de rua pelo bairro há no mínimo dois 
anos.
Impressiona a diversidade de resíduos 
espalhados pelo caminho e muito mais 
os que encontro à beira do canal, em 
um trecho curto; todos os dias se re-
novam, e no meio da caminhada vou 
recolhendo e descartando nas lixe iaras 
existentes. Somente no trecho que per-
corro das margens são três, próximas 
uma das outras. Ainda assim o lixo não 
vai para no ambiente em torno, descar-
tado ou chegado através das marés. 
Recentemente dois fatos se desta-
caram durante essas caminhadas. Na 
quarta feira de cinzas voltando para 
casa encontrei garrafas de cervejas jo-
gadas no canteiro, recolhi-as e pensei 
em descartar na lixeira do condomínio, 
no entanto, vi na porta de uma residên-
cia uma embalagem de piscina, dessas 
que as crianças adoram ter no quintal, 
achei melhor colocar as garrafas ali 
mesmo, fui surpreendido, encontrando 

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.

Caminhadas 
COLUNISTA
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COLUNISTA

dentro da caixa um saco de cinco qui-
los de arroz. Quem poderia nesses tem-
pos jogar comida fora? Continuando 
o retorno observei um senhor na casa 
vizinha, e perguntei se ele conhecia o 
morador daquela residência, de fato Sr. 
Joaquim que mora há trinta cinco anos 
no bairro conhecia a proprietária, infor-
mou que ela estava muito doente, e os 
filhos alugam a casa por temporada. 
Falei para ele sobre o tesouro encon-
trado, animou-se de dar o arroz para as 
galinhas criadas por ele. Eu ressaltei a 
ele que se tratava de arroz em embala-
gem limpa, acho que entendeu e rece-
beu aquele presente com muita alegria.
Na semana passada outra descoberta, 
nas margens do canal começou a cos-
tumeira garimpagem pelo lixo deixado, 
e encontrei entre a vegetação do man-
gue um pneu de bicicleta, certamente 
trazido pela maré, e pela presença im-
pregnada, devia estar à deriva há mui-
to tempo. Recolhi de coloquei na lixeira 
maior próximo a guarita que controla o 
acesso a Ilha do Japonês. Impressionou 
muito esse resíduo encontrado, essa 
área é de mangue, berço de carangue-
jos, siris e espécies de peixes. Tenho 
retirado do meio da vegetação coisas 
como: Chinelos, embalagens de comi-
da, copos, garrafas de refrigerante e 
cerveja, pedaços de mangueira de jar-
dim, guimba de cigarro, canudos (não 
estão proibidos), etc. Agora um pneu 
de bicicleta no estado encontrado, com 
vegetação, chama a atenção para o 

fato que não limite no que se descar-
tam no mar, nos rios, lagoas, e nas ruas 
da cidade.
O lixo torna-se um problema sem solu-
ção, e sempre com desculpas ou trans-
ferências de responsabilidades, onde 
não há culpados, a constituição nos 
informa que é nossa responsabilida-
de primária zelar pelo meio ambiente 
para as futuras gerações, isso indepen-
de de governos, cada um deve fazer a 
sua parte, e são atitudes simples como 
descartar o lixo adequadamente, e de-
pois cobrar das autoridades municipais 
a implantação de sistemas efetivos de 
coleta seletiva. Cuidar de nosso quintal 
é primordial, e talvez assim não encon-
tre mais nas caminhadas comida des-
cartada como lixo, ou pneus usados 
abandonados nos mangues.
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LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves

Ingredientes
• 500g de feijão-de-corda 
seco
• 2 colheres (sopa) de óleo
• Meia xícara (chá) de bacon 
picado
• 1 cebola ralada
• 2 dentes de alho amassados
• Meia colher (sopa) de coen-
tro picado
• 2 xícaras (chá) de arroz la-
vado e escorrido
• 1 tablete de caldo de carne
• 1 colher (chá) de sal
• 1 xícara (chá) de queijo coa-
lho picado

Modo de preparo
Em uma panela, cozinhe meio 
quilo de feijão de corda (deixa-
do de molho na véspera) com 3 
litros de água fria por cerca de 40 
minutos.
Em outra panela, aqueça o óleo e 

Baião de Dois

Olá meus queridos leitores, espe-
ro que esteja tudo bem com vo-
cês,
Esse mês é o mês do consumidor, 
e pensando nisso me veio à men-
te a união mais que perfeita para 
essa data: o Baião de 2.

Quem é que não gosta daque-
le arroz com feijão preparado no 
grau, não é verdade?!
 
Mas como sempre toda receita 
tem sua variação, e não seria di-
ferente dessa. Pois apesar de a 
maioria das versões da receita de 
baião de dois apresentar charque 
(carne-seca) e até bacon, tudo 
refogado na manteiga de garrafa, 
no estado do Ceará não se adicio-
nam essas carnes, para a alegria 

dos vegetarianos. Todos podem 
se deliciar, porque tem versão 
para todos os gostos.

Quando se trata de comida boa, 
não gosto de enrolação, então 
mãos a massa, para que possa-
mos nos deliciar já já.
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doure o bacon, a cebola e o alho. 
Acrescente o coentro e o arroz.
Refogue bem e adicione o feijão 
cozido com o caldo, o tablete de 
caldo de carne.
Tampe a panela e cozinhe, em 
fogo baixo, por cerca de 15 minu-

tos ou até que o arroz fique cozi-
do e úmido.
Misture o queijo coalho picado e 
tampe a panela para que o vapor 
derreta o queijo. Sirva.
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LITERATURA
CULTURA

A Academia de Letras e Artes de 
Cabo Frio - ALACAF - vai realizar 
a ação sociocultural com as crian-
ças da ONG CAJEF, no bairro Ja-
caré em Cabo Frio, no dia 13 de 
abril e contamos com a sua ajuda.

Vamos fazer uma grande festa 
celebrando o verdadeiro sentido 
da Páscoa. Vai ter muita música, 
contação de histórias, pintura de 
rosto, balão, um lanchinho espe-

cial e muito mais.
Quem puder contribuir doando 
uma caixa de bombom será ma-
ravilhoso! 

“É só entrar em contato para 
combinarmos a entrega.
Participe com a gente! Vamos 
propagar o amor, a arte e muita 
doçura”, disse Jaqueline Brum.

Páscoa Solidária
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Decoração 
Arquitetura contemporânea 

X Arquitetura moderna
Apesar de serem confundidas e 
uma complementar a outra, a ar-
quitetura moderna e contempo-
rânea não são a mesma coisa. A 
arquitetura moderna surgiu na 
década de 50, revolucionando as 
construções civis por influência 
de algumas tecnologias introdu-
zidas pela Revolução Industrial.

Já na arquitetura contemporânea 
os elementos da moderna ganha-
ram uma nova interpretação, vis-
to que alguns artistas gostam de 
misturar os dois conceitos em um 
único projeto, a exemplo de Mar-
cos Kogan. 
Das características da arquitetu-
ra moderna estão o uso de linhas 
simples, puras, quase sempre re-
tilíneas e o uso de materiais como 
o concreto, o vidro e o metal no 
seu estado mais puro. A contem-
porânea, por outro lado, está rela-
cionada a um estilo mais recente 
de manifestação, propondo uma 
liberdade maior para o uso de 
formas e cores.

Ela se diferencia da moderna 
porque prioriza o cotidiano das 
pessoas, analisando suas necessi-

DECORAÇÃO

dades, rotinas e gostos, basean-
do-se na mistura de elementos, 
formas, tendências e técnicas da 
atualidade. 

É possível ver a arquitetura con-
temporânea representada em di-
versos projetos desde que ela se 
expandiu pelo mundo, na década 
de 90, até os dias atuais.  O esti-
lo contemporâneo baseia-se nos 
aspectos da arquitetura moder-
na, porém com um novo olhar. 
Isso acontece porque, diferente 
do estilo moderno, esse tipo de 
arquitetura está pautado na intro-
dução do pluralismo, ou seja, na 
adoção de diferentes interpreta-
ções, de modo que o artista seja 
livre para aprimorar as tradições 
da arquitetura moderna (passa-
da) à sua maneira, sem ter a obri-
gação de fazer isso sempre.

Dessa forma, a arquitetura con-
temporânea é caracterizada pelo 
uso de traços mais distorcidos, 
formas arredondadas, introdução 
de novas tecnologias, uso de co-
res neutras e de materiais reutili-
záveis, além da valorização da luz 
natural nos ambientes.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Paula Azevedo, 
cantora e musicista,  
é a entrevistada de 

Renato Fulgoni
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Paula Azevedo, 38 anos, cantora 
e musicista, nascida e criada em 
São Pedro da Aldeia, município 
do Rio de Janeiro, cidade onde 
veio seu primeiro contato com a 
arte. 
“Foi graças a Casa da Cultura Ga-
briel Joaquim dos Santos, ainda 
muito jovem, que conheci a mú-
sica, que se tornou minha paixão 
e hoje também o meu meio de 
vida”, disse Paulinha.
Paula é cantora profissional e 
atualmente se apresenta regular-
mente em bares em São Pedro da 
aldeia, além de vários outros lu-
gares, esporadicamente. 
“E através da música que trilho 
meu caminho e muito me orgu-
lho de poder viver daquilo que 
amo, sendo instrumento da arte, 
levando alegria as pessoas”, disse 
a cantora.
Ao longo da sua carreira, se apre-
sentou em diversos lugares, com 
muitas pessoas talentosas e a 
cantora pode levar sua música 
aos mais variados púbicos. 
Em dezembro de 2021, a Secreta-

PAULA AZEVEDO CONTA UM 
POUCO DA SUA CARREIRA 

MUSICAL E OS DESAFIOS DA 
NOVA COORDENAÇÃO 

LGBTQIA+

ria de Assistência Social e Direi-
tos Humanos de São Pedro da Al-
deia anunciou o nome da Cantora 
como a nova Coordenação LGB-
TQIA+. A cantora Paula Azevedo 
assumiu o cargo com a responsa-
bilidade de lutar por políticas pú-
blicas para o setor.
“Agradeço a oportunidade de 
assumir esta coordenação, com 
muito respeito, amor e dedicação 
ao ser humano, na condição de 
lésbica, negra e chefe de família, 
me sinto preparada para conduzir 
a pasta. Índios, negros, brancos, 
LGBTQI+ e héteros, tem o dever 
e o compromisso, de ter uma so-
ciedade despida de preconceitos 
e vaidades, porque somos todos 
iguais,” declarou Paulinha.
Em fevereiro de 2022 a apresen-
tação da cantora Paulinha Azeve-
do encerrou o Projeto “Verão #tô-
noRio” em São Pedro da Aldeia. 
O público se emocionou e cantou 
junto com a Cantora Aldeense, 
sucessos de Ivete Sangalo, Banda 
Eva, Benito de Paula, entre outros.
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Acompanhe a entrevista de Paula Azevedo, 
cantora e musicista, com Renato Fulgoni:

Você é uma pessoa apaixonada por música. Qual é 
o Top 3 dos estilos musicais que você mais gosta de 
cantar?

Sou apaixonada sim... Samba, Axé e MPB.

Você é uma pessoa que sempre está sorrindo e é 
muito simpática. O que faz a Cantora Paula Azevedo 
ser tão feliz?

Eu sou feliz por tudo! Pela vida, pela música e pelo amor.

Paula e sua esposa Mônica Azevedo

ENTREVISTA
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Quais músicos te inspiram?

Elis Regina, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho.

Seu primeiro contato com a música foi, ainda mui-
to jovem, Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos San-
tos. Quais as políticas públicas podem ser aplica-
das para que novos talentos sejam revelados, assim 
como você?

Devem oferecer oficinas de artes de todos segmentos nas co-
munidades e nas escolas. Arte pode salvar vidas.

Uma mulher, Negra, filha da nossa amada São Pe-
dro da Aldeia, na Coordenação LGBTQIA+. Quais os 
principais desafios dessa sua nova caminhada?

Desconstruir as ideias e as visões negativas da sociedade cis-
gênera, para nossa sociedade LGBTQIA+! Somos todos gente! 
Mais respeito, amor e empatia para nós todos e todas!

ENTREVISTA
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Endereço: RJ 140 Km 2, 512 Loja 01 - Nova São 
Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ ( próximo a 

soverteria esquimó, em frente ao posto puma)
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E você  també m pode tirar todas suas dú vidas 
atravé s do WhatsApp 

 (22) 99776-1828
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São Pedro da 
Aldeia participa da 
1ª ExpoRio Turismo

O turismo de São Pedro da Aldeia 
continua ganhando destaque no ce-
nário estadual. A Prefeitura participa, 
até o domingo (27), da 1ª edição da 
ExpoRio Turismo, o maior evento do 
segmento do Rio de Janeiro. A aber-
tura do evento, realizado no Jockey 
Club Brasileiro, na capital do Estado, 
foi na quinta-feira (24), com show de 
Alex Cohen e seguiu com os shows de 

Diogo Nogueira, no segundo dia, Toni 
Garrido, no terceiro e finalizando as 
atrações e a ExpoRio, a banda Barão 
Vermelho. A participação de São Pedro 
da Aldeia também incluiu uma atração 
cultural. A apresentação de Vivia Máris 
& Banda (bossa nova e jazz) na sexta-
-feira (25), no palco Elza Soares. Para a 
secretária de Turismo, Andrea Tinoco, a 
participação em um evento desta mag-

TURISMO
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nitude é fundamental para 
alavancar as ações e fomentar 
bons negócios para o trade 
turístico aldeense. “A ExpoRio 
Turismo é um evento do porte 
que o Estado merece e preci-
sa, consolidando os destinos 
turísticos do Estado, sua bele-
za e qualidade. São Pedro da 
Aldeia recebeu destaque em 
todos os painéis da ExpoRio e 
nossa equipe está divulgando 
continuamente nossos atra-
tivos e serviços participantes 
do Cadastur, que estão tendo 
grande procura”, destacou. 

No estande da Costa do Sol, 
a Secretaria Municipal de Tu-
rismo divulga os atrativos tu-
rísticos da cidade, passeios 
e material institucional. Os 
serviços turísticos inscritos 
no Cadastur, como meios de 
hospedagem, restaurantes e 
guias, também estão receben-
do destaque. Durante os qua-
tro dias de evento, os artesãos 
locais contam com um espaço 
para expor e vender seu tra-
balho. A abertura da ExpoRio 
Turismo também marcou a 
eleição de São Pedro da Al-
deia para a vice-presidência 
do Fórum Estadual de Secre-
tarias de Turismo, pela Costa 
do Sol. Para a secretária An-
drea Tinoco, a ação consolida 
a ativa e crescente participa-
ção de São Pedro da Aldeia 
no cenário turístico do Estado. 
A ExpoRio é promovida pela 
Secretaria de Estado de Tu-
rismo (Setur-RJ) e a TurisRio, 
com apoio da Fecomércio RJ, 
e apresenta experiências fo-
cadas nos segmentos de ne-
gócios, cultura, gastronomia e 
entretenimento.

TURISMO

46

Aldeia 
                      Magazine



47

Aldeia
                       Magazine



Cantora Day fará sessão 
de autógrafos de seu livro 

em São Paulo

Por trás de toda música, existe uma 
história, às vezes triste, as vezes alegre 
e, muitas vezes, de aprendizado. Essa 
é a mensagem que a cantora Day quer 
passar em seu primeiro livro, “Esta não 
é apenas uma carta de amor”, lançado 
pela Faro Editorial, e que terá sessão 
de autógrafos no dia 07 de abril, a par-
tir das 19h, na Livraria da Vila do Sho-
pping Pátio Paulista, em São Paulo.

Escrito em paralelo ao seu primeiro ál-
bum de carreira, “Bem -Vindo ao clu-
be”, o livro levou quase 12 meses para 
ficar pronto e traz contos e poesias que 
aprofundam na história do seu primei-
ro amor e fazem um paralelo direto as 
canções lançadas em seu álbum.

Quem vê a artista de atitude, cantan-
do sobre aceitação, sendo uma das vo-
zes mais representantes do LGBTQIA+ 
dentro da música, não imagina que o 
caminho nem sempre foi tão simples. 
“O único lugar que eu tinha para sonhar 
era dentro do meu quarto. Minha mãe 
já sabia, e eu falava ‘vou vencer isso. 
Era também aquela pessoa que ficava 
pregando para as pessoas na sala de 
aula. Eu não falaria ‘pô, escuta minha 
música’. Eu chamaria a pessoa para ir 
para o encontro da Igreja. Eu era essa 
pessoa. Teve um momento da minha 
adolescência que eu estava liderando 
jovens e falando que tinha vencido mi-
nhas tentações homossexuais. Eu esta-

va mentindo para essas pessoas, sabia 
que o buraco era muito mais embaixo, 
não tinha vencido nada”, conta.

A libertação veio e com milhares de se-
guidores nas redes sociais, mais de 95 
milhões de visualizações no Youtube e 
97 milhões de streams, a artista, hoje, é 
muito segura de sua sexualidade e so-
bre a artista que é. E, agora, todos tam-
bém vão poder conhecê-la ainda mais.

 

Serviço

Sessão de autógrafos com a cantora 
Day

Lançamento do livro “Estão não é ape-
nas uma carta de amor”

Dia 07 de abril, a partir das 19h

Livraria da Vila – Shopping Pátio Pau-
lista

Rua 13 de Maio 1947 – São Paulo

*Não haverá distribuição de senhas, o 
atendimento será por ordem de che-
gada. A cantora ira autografar somen-
te os livros, que podem ser comprados 
no dia do evento ou com antecedência 
nos principais sites e livrarias do Brasil.
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O evento acontecerá no dia 07 de abril, 
na Livraria da Vila do Shopping Pátio 

Paulista
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Especialista 
explica como travesseiros e 

colchões podem 
desencadear alergias

Alergista explica como 
travesseiros e colchões 
podem ser inimigos de 

quem tem algum tipo de 
alergia 

Todos os dias você afofa os traves-
seiros, estica as cobertas e se prepa-
ra para uma noite de sono tranquila e 
reparadora, certo? Errado! Para quem 
tem alergia, a cama pode ser um dos 
piores locais da casa e a noite, uma 
hora de pesadelo e crises de espirros.

“Travesseiros e colchões juntam suor, 
saliva, células mortas da pele e essas 
substâncias alimentam os ácaros que 
acabam penetrando no tecido”, con-
ta a Dra. Brianna Nicoletti, alergista e 
imunologista pela USP, “com o tempo, 
eles acabam morrendo, mas a proteí-
na alergênica que carregam permane-
ce dentro dos travesseiros e colchões 
onde respiramos diretamente por 8 
horas (na média) por dia”.

Parece assustador? Pois aí está a im-
portância da higienização e da troca 
do colchão e do travesseiro de tem-
pos em tempos.

Segundo Dra. Brianna, os travessei-
ros devem ser trocados a cada dois 
anos, mesmo se forem higienizados a 
cada seis meses ou se usar algum tipo 
de protetor específico. “É que depois 
desse tempo, 30% do peso do produ-
to, independentemente do seu estado, 

REGIÃO

é composto por excrementos e restos 
de ácaros”, conta.

Apesar de serem feitos para durar até 
10 anos, a recomendação é que a troca 
do colchão seja feita entre 5 e 7 anos. 
E o uso “inadequado” pode encurtar 
esse prazo. Com o mau uso, a alergia 
cita dormir em um colchão que não 
oferece sustentação suficiente ou não 
fazer uma boa higienização nem o giro 
regular.

Colocar travesseiros e colchões ao sol 
de vez em quando também ajuda a eli-
minar os ácaros, mas segundo a mé-
dica, não elimina a proteína que causa 
a alergia. O ideal, para os travesseiros, 
é uma lavagem completa -- que pode 
ser feita em casa ou em lavanderia -- e, 
para o colchão, o uso de capas proteto-
ras, além do giro da peça. 

Dra. Brianna Nicoletti
Médica graduada pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Campinas (2003)
Residência médica em Medicina Inter-
na pela Universidade Estadual de Cam-
pinas (2006)
Residência médica em Alergia e Imuno-
logia Clínica pelo Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo (2009)
Associada à Sociedade Brasileira de 
Alergia e Imunopatologia
Médica Especialista em Alergia e Imu-
nologia do Corpo Clínico do Hospital 
Israelita Albert Einstein (desde 2013)
Integrante da equipe de Qualidade da 
UnitedHealth Group (desde 2011)
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FENÔMENO
 DO POP NACIONAL, CAROL 

BIAZIN ASSINA CONTRATO COM 
A UMUSIC BRASIL

Depois do sucesso do hit “Garo-
ta Infernal”, a cantora se prepara 
para o lançamento de seu pri-
meiro DVD 

Um dos principais nomes da 
nova geração do pop contem-
porâneo brasileiro, a cantora e 
compositora Carol Biazin assi-
nou, na última quinta-feira (17), 
em São Paulo, contrato com Uni-
versal Music Brasil. No encontro, 
estavam presentes o presidente 
da companhia, Paulo Lima, Pe-
dro Dash, José Peña e Marceli-
nho Ferraz, da Head Media, em-
presários da artista.

“Carol Biazin é uma das maio-
res revelações da nova geração 
de cantautoras do pop nacional. 
Ela se destacou no The Voice e 
teve um lindo início de trabalho 
com nossos queridos produtores 
e parceiros do selo Head Media, 
despontando muito rápido na 
cena. Hoje, ela chega na família 
Universal Music para completar 
nosso time de artistas talento-
sos nos quais temos a missão de 
potencializar sua carreira. Carol 
é uma artista completa: escreve, 
canta e performa. Vamos com 
tudo mostrá-la para o Brasil e 
o mundo. Carol, seja bem-vinda 

BRASIL

à família Universal Music Brasil”, 
disse Paulo Lima.

Carol também falou sobre a con-
tratação: “Quero dizer que tô mui-
to feliz de assinar esse contrato. 
Ontem foi um dia muito especial 
pra mim (…) Eu já estava sentin-
do a necessidade de expandir e 
crescer minhas estruturas. Este 
casamento com a Universal Music 
vai concretizar tudo isso e fazer 
o projeto ficar cada vez mais for-
te. Bora trabalhar, bora pra cima!”, 
celebra a cantora.

“A Head Media está muito feliz 
com esse novo e importante pas-
so na carreira artística da Carol 
e, certamente, estaremos ainda 
mais próximos daqui pra frente. 
O trabalho todo ganha escala, 
potência e performance. Novos 
sucessos virão em breve”, disse 
José Peña, um dos empresários 
da artista.

Com seu mais novo single, “Garo-
ta Infernal” (https://umusicbrazil.
lnk.to/GarotaInfernalPR), Carol 
Biazin se tornou a primeira artis-
ta brasileira a receber o suporte 
da Amazon Music, participando 
do projeto “Ecoando”, uma inicia-
tiva proveniente da iniciativa in-
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Com informações de Julies Mazarini/Foto: Da esquerda para direita: Pedro Dash (Head Media/

Los Brasileiros), Carol Biazin, José Peña (Head Media), Paulo Lima e Marcelinho Ferraz (Head 

Media/Los Brasileiros)

ternacional BREAKTHROUGH, e 
da Amazon, que visa fornecer a 
artistas emergentes mais chances 
de mostrar o talento e expandir o 
próprio alcance.

Em 2017, Carol foi finalista do The 
Voice Brasil, pelo qual disputou 
no time da cantora Ivete Sanga-
lo. Em 2019, ela foi vencedora dos 
prêmios Pop Mais, na categoria 
“Artista Revelação”, e Prêmio Jo-
vem Brasileiro, como “Aposta do 
Ano”.

Nos apps de música, Carol Bia-
zin hoje ultrapassa a impressio-
nante marca de 25 milhões de 
streamings, enquanto no You-
Tube seus vídeos passam de 99 
milhões de visualizações. Seu ál-
bum de estreia, “Beijo de Judas” 
(https://umusicbrazil.lnk.to/Beijo-
deJudas), apresentado em 2021, 
que soma mais de 24 milhões de 
streams, conta com os hits “Ten-
tação” (com Luísa Sonza), “Rolê” 
(com Gloria Groove) e “Raio X” 
(com Dilsinho).
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Tarifa Social de Energia Elétrica 
garante descontos para 

moradores em vulnerabilidade 
social de Iguaba Grande

Os moradores de Iguaba Grande, em 
vulnerabilidade social ou enquadrados 
na Subclasse Residencial Baixa Renda, 
têm direito a Tarifa Social de Energia 
Elétrica concedido através das isen-
ções aos consumidores.
Os descontos são distribuídos na ta-
rifa residencial de energia elétrica, de 
forma cumulativa, levando em consi-
deração o nível de consumo elétrico 
mensal. O abatimento máximo é de 
60% para quem consome de 0 a 30 
kWh/mês. Já famílias indígenas e qui-
lombolas inscritas no cadastro único, 
que atendam aos requisitos podem 
receber até 100% se consumirem de 0 
até 50 kWh/mês.

Estando dentro do enquadramento e 
com inscrição atualizada no Cadas-
tro Único, o morador pode solicitar 
o benefício, diretamente, na loja da 
concessionária de energia elétrica da 
cidade, localizada na Rodovia Amaral 
Peixoto, loja 2.085, Centro de Iguaba 
Grande, informando documentos pes-
soais. Vale lembrar que a inscrição 
ao Cadastro Único, deve ser feita nos 
Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS) do município.

QUEM TEM DIREITO

Para ter direito ao benefício da Tarifa 
Social de Energia Elétrica é preciso se 
enquadrar em um dos requisitos pré-
-estipulados na campanha:

- Família inscrita no Cadastro Único, 
com renda familiar mensal per capita 

menor ou igual a meio salário mínimo 
nacional;
- Idosos com 65 anos ou mais ou pes-
soas com deficiência, que recebam o 
Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social;

- Família inscrita no Cadastro Único, 
com renda mensal de até 3 salários mí-
nimos, que tenha portador de doença 
ou deficiência que requeira o uso con-
tinuado de aparelhos que demandem o 
consumo de energia elétrica.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- Identidade, CPF e RANI, no caso de 
indígenas;

- Código da unidade consumidora a ser 
beneficiada;

- Número de identificação social - NIS, 
Cadastro Único ou Número de benefí-
cio;

- Relatório e atestado médico, em ca-
sos de famílias com uso continuado de 
aparelhos;

CRAS EM IGUABA GRANDE

Cras 1 - Adilson Lessa - Estrada da Ca-
pivara, 846 - Cidade Nova

Cras 2 - Apolo Belizário - Estrada do 
Arrastão, s/n - Vila Nova

Central de Atendimento - Rua Antelin 
Teixeira de Carvalho, 248 - Centro
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BRASIL SERÁ SEDE DE 
CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE SEGURO RURAL DA ALASA 

EM 2024
A junta diretiva da Associação Latino-
-Americana para o Desenvolvimento do 
Seguro Agropecuário (Alasa) divulgou 
na noite de quinta-feira (24), na Cida-
de do México, a escolha do Brasil como 
sede em 2024 do próximo Congresso 
Internacional da entidade, que ocorre a 
cada dois anos.

A escolha pelo Brasil ocorreu com a 
apresentação dos principais apoiado-
res do evento, como o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), a Federação Nacional de Se-
guros Gerais (FenSeg) e a Federação 
Nacional das Empresas de Resseguros 
(Fenaber). A Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA) será 
uma das entidades co-organizadoras 
do Congresso.

Participam do Congresso da Alasa as 
principais seguradoras da América 
Latina e resseguradoras do mundo, 
bem como os representantes dos ór-
gãos públicos dos países da região e 
os diversos atores da cadeia de valor. 
O congresso conta com exposições e 
workshops com tópicos pré-definidos. 
Entre os expositores, há especialistas 
destacados do setor público e privado, 

que compartilham suas experiências 
com os participantes.
A cidade que sediará o Congresso da 
Alasa no Brasil ainda será definida até 
o próximo ano. “A escolha pela candi-
datura do Brasil para sediar o XVII Con-
gresso da Alasa em 2024 demonstra 
a importância que o país adquiriu nas 
políticas de gestão de riscos agrope-
cuários. É uma oportunidade de com-
partilhar conhecimento dos modelos e 
experiências internacionais de seguro 
rural. “, salienta Pedro Loyola, diretor 
de Gestão de Riscos do Mapa. A Alasa 
no Brasil contará com eventos parale-
los tradicionais como a Alasa Tech, que 
reúne empresas que ofertam soluções 
em inovações tecnológicas de gestão 
de riscos agropecuários. “Pretendemos 
ter também o Agrohackaton como 
evento paralelo, atraindo também os 
estudantes e pesquisadores de gradua-
ção e pós-graduação para o tema de 
gestão de riscos”, explica Loyola.

O Congresso é uma oportunidade de 
discutir temas importantes do seguro 
agrícola na América Latina, seu desen-
volvimento e principais entraves, mas 
também é o momento em que resse-
guradoras multinacionais e as segura-

ARTIGO
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doras de cada país fecham contratos e 
negócios.

Evento

Neste ano, o XVII Congresso Interna-
cional da Alasa ocorreu entre os dias 
22 a 24 de março na Cidade do México 
com o tema: ¨Mudanças climáticas e 
novas tecnologias: uma adaptação ne-
cessária na abordagem de coberturas¨ 
com a presença de 450 participantes 
de 22 países.

Na última qiunta-feira (24), Pedro 

Loyola realizou uma exposição sore o 
Programa Nacional de Zoneamento 
Agrícola de Risco Climático e no mes-
mo dia ocorreu a Conferência Magistral 
de Encerramento, que teve como úni-
co orador Alyson Paolinelli, ex-ministro 
da Agricultura e candidato ao Prêmio 
Nobel da Paz em 2021. O Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) é membro da Alasa e mantém 
desde 2006 o Programa de Subven-
ção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), 
atualmente o maior programa de apoio 
ao seguro rural na América-Latina. 
Além disso, o Mapa em conjunto com 
a pesquisas da Embrapa desenvolve a 
gestão das ações que definem o Zo-
neamento Agrícola de Risco Climático 
(Zarc), caracterizando as duas princi-
pais políticas agrícolas de gestão de 
riscos do ministério.

A Alasa começou no México em 1986 e 
depois foi transferida para Santa Fé na 
Argentina, sendo atualmente a sede da 
organização. A associação tem como 
missão contribuir ao desenvolvimen-
to integral do seguro agropecuário na 
América Latina e ao posicionamento 
deste instrumento como meio de pro-
teção para os produtores do meio rural. 
A visão da Alasa é contar com sistemas 
integrados de seguro agropecuário em 
todos os países de América Latina. 
Atualmente a associação tem mais de 
80 sócios-membros, dentre segurado-
ras, resseguradoras e órgãos de gover-
no.
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A Casa da Cultura Gabriel Joaquim 
dos Santos vai abrir, nesta segunda-
-feira (28), às 9h, a exposição “Artes 
da Aldeia”. A mostra, idealizada pela 
Secretaria de Cultura, reúne mais de 
500 peças artesanais, entre itens 
utilitários, roupas, artigos de deco-
ração, bijuterias e souvenirs, confec-
cionadas por artesãos de São Pedro 
da Aldeia. No espaço, os visitantes 
poderão adquirir produtos a partir 
de R$ 2. A entrada é gratuita, de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Para exposição, foram convidados 
os artesãos inscritos no Cadastro 
Municipal de Cultura, que reúne re-
presentantes de todos os segmen-
tos culturais da cidade. “O artesana-
to é um segmento muito importante 
no nosso município, que movimenta 
a cadeia não só da cultura, mas tam-
bém do turismo e do desenvolvi-
mento econômico, sendo uma ativi-

CASA DA CULTURA ABRE EXPOSIÇÃO 
DE ARTESANATO NESTA 

SEGUNDA-FEIRA (28)

dade geradora de emprego e renda 
para a população. A nossa proposta 
é valorizar a arte local, abrindo o es-
paço da Casa da Cultura para que 
esses artesãos e artesãs tenham vi-
sibilidade e possam mostrar o seu 
trabalho”, destacou o secretário de 
Cultura, Thiago Marques. No espaço, 
poderão ser encontradas peças pro-
duzidas a partir de técnicas como 
crochê, bordado, mosaico, decou-
page, biscuit e reciclagem, e uma 
variedade de souvenirs, bibelôs, 
utilitários domésticos e itens para 
decoração. Para os fãs da moda 
praia, há opções de maiôs, vestidos 
e biquínis, além de roupas infantis, 
acessórios, chaveiros, bolsas, né-
cessaires, bonecas de pano, luminá-
rias, cadernos, toalhas de prato, de 
mão e de mesa, quadros, espelhos, 
porta-trecos, caixas, potes, pesos 
de porta e tapetes. “Ficamos muito 
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felizes por receber tantos artesãos 
talentosos. A arte também repre-
senta a cultura do povo, passada de 
geração em geração, e preservar a 
prática do artesanato deve ser um 
compromisso de todos nós”, desta-

cou a diretora municipal de Cultura, 
Giselle Lima, idealizadora da mostra.
A Casa da Cultura fica localizada na 
Avenida Francisco Coelho Pereira, 
nº 255, no Centro da cidade
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CIDADE

Novos membros do Conselho 
Municipal de Educação tomam 

posse em solenidade

Na última quinta-feira (24), foram defi-
nidos os novos membros do Conselho 
Municipal de Educação de São Pedro 
da Aldeia. Por meio de votação entre 
os presentes, Caroline Felício foi eleita 
a presidente do órgão colegiado, Ro-
drigo Robaina como vice-presidente, e 
Josephane Lima para secretária da en-
tidade.

Com funções diversificadas, o Conse-
lho Municipal de Educação ajuda a es-
tabelecer um maior controle da gestão 
municipal de ensino, sendo um impor-
tante pilar de uma gestão democrática, 
com a participação da sociedade civil 
nas decisões políticas relacionadas à 
Educação. A nova presidente falou da 
necessidade de um trabalho em grupo 
para que haja resultados positivos du-

rante o mandato. “Acredito que o diá-
logo, em todas as instâncias, é impres-
cindível, pois precisamos construir 
um trabalho com uma concepção de 
ajuda mútua, tendo como estímulo a 
escuta como instrumento decisório, a 
luta incessante por um trabalho digno 
e a valorização de todos que compõe 
o colegiado”, disse Caroline.

A existência do conselho municipal de 
Educação foi respaldado por meio da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) nº 9394/96 e no Pla-
no Nacional de Educação (PNE). É pa-
pel do conselheiro articular e mediar 
as demandas educacionais junto aos 
gestores municipais e desempenhar 
funções normativas, consultivas, mo-
bilizadoras e fiscalizadoras.
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Escolas Municipais de São 
Pedro da Aldeia recebem 

campanha de vacinação contra 
HPV e Meningite ACWY

A Secretaria Municipal de Saúde 
de São Pedro da Aldeia vai pro-
mover no fim deste mês uma cam-
panha de vacinação contra HPV 
e meningite ACWY em 4 escolas 
municipais. Os pais ou responsá-
veis pelos alunos que estiveram 
no público alvo serão avisados 
com antecedência e os estudan-
tes deverão apresentar autoriza-
ção assinada e a carteirinha de 
vacinação para se imunizar. A 
dose contra o HPV é destinada às 
meninas de 9 a 14 anos e meninos 
de 11 a 14 anos, já a vacina contra a 
meningite ACWY é para meninos 
e meninas de 11 e 12 anos. 
Locais, dias e horários:

Escola Municipal Miriam Alves de 
Macedo Guimarães – Dia 28 de 
março, de 10h às 15h;
Escola Municipal Paineira – Dia 29 
de março, de 10h às 15h;
Escola Municipal do Vinhateiro – 
Dia 30 de março, de 10h às 15h;
Escola Municipal Professora Dul-
cinda Jotta Mendes – Dia 31 de 
março, de 10h às 15h.

Saiba mais sobre a vacinas:

A vacina Meningocócica ACWY 

impede a infecção por qua-
tro sorogrupos causadores da 
doença meningocócica, o A, C, 
W e Y. Além de prevenir o adoe-
cimento, a vacina impede que a 
bactéria colonize a orofaringe da 
pessoa vacinada, impedindo a 
transmissão da doença para ou-
tras pessoas. Pesquisas apontam 
que os adolescentes são os prin-
cipais transmissores da doença, 
e a vacinação desse público aju-
da a reduzir casos em faixas etá-
rias não vacinadas por haver um 
menor número de pessoas trans-
mitindo a bactéria.

Já o imunizante HPV, combate a 
contaminação causada por 4 ti-
pos do vírus (6,11,16 e 18) sendo 
que os sorotipos 6 e 11 são res-
ponsáveis por 90% dos casos de 
condiloma (verrugas genitais) 
e os sorotipos 16 e 18 estão re-
lacionados com diferentes tipos 
de neoplasias como boca, gar-
ganta, pênis e vulva. A vacina 
aplicada nas adolescentes pode 
diminuir em 70% o risco de cân-
cer de colo de útero quando es-
tiverem adultas.
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 CONHEÇA A VENDYSEGUROS 

Fundada por Douglas Trindade, ex-
-executivo de grandes operadoras 
e seguradoras no mercado de saú-
de suplementar, a primeira plata-
forma/concessionária de vendas de 
planos de saúde da Região dos La-
gos, a VendySeguros é uma corre-
tora de seguros especializada em 
produtos de saúde suplementar (pla-
nos de saúde e seguros de saúde). 
 
Uma das principais características é a 
expertise na gestão de riscos, o que tor-
na a corretora a melhor opção para as 
grandes e médias empresas da Região 
dos Lagos na administração e gestão 
do benefício saúde para seus colabo-
radores. Isto porque é a única corre-
tora especializada em grandes contas, 
levando às organizações a melhor solu-
ção quando se trata de planos de saú-
de empresariais. Assim, empresas que 
pretendem contratar um plano de saú-

de para seus funcionários ou até mesmo 
renovar ou substituir a sua atual apóli-
ce, tem a possibilidade de realizar esta 
operação agora com total segurança, 
confiabilidade e a escolha das melho-
res soluções que só uma empresa com 
alta capacidade técnica pode oferecer.  
 
Na gestão de produtos massificados, tais 
como os de micro e pequenas empre-
sas e de planos individuais e familiares, 
a VendySeguros se destaca pela qua-
lidade das parcerias com as principais 
operadoras, seguradoras e administra-
doras de benefício, mantendo contra-
tos de intermediação exclusivos, o que 
lhe permite oferecer o que há de melhor 
para a população e pequenas empresas. 
 
Mais informações: 
www.vendyseguros.com.br
 
Instagram; @vendyseguros
 
Telefone: 22 98116-7596 | 22 2321-6611
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O único caminho 
de tornar seu filho 
tagarela, é esse!

“Preciso da sua ajuda! Meu filho 
nao fala!” Diariamente recebo 
mensagens como essa. 
Eu sei que é preocupante você 
perceber que seu filho ainda não 
fala. Mas calma que eu posso te 
ensinar a ajudá-lo!
Primeiro de tudo, para seu filho 
ser tagarela, você têm que ter 
em mente que ele precisa passar 
por essas etapas do desenvolvi-
mento da linguagem de forma 
correta, um nível de cada vez. É 
assim que chegamos a tão espe-

rada fala. 
Agora diz pra min...em qual eta-
pa dessa pirâmide seu filho está 
hoje?? Eu preciso saber para te 
ajudar. Conte comigo!
No “Método Meu Filho Tagarela” já 
ajudei mais 250 crianças a se co-
municar (on-line/presencial) Quer 
saber como funciona? Acesse o 
link da bio para conversarmos me-
lhor.

Alessandra Lima

Fonoaudióloga Infantil *
Especialista em Motricidade oral 
* Teste da Linguinha * Terapeuta 
Floral * Barras de acesso

Texto: 
Alessandra Lima
CRFa1-8724

Atendimento on-line e presencial 
Consultoria On-Line Para Pais Meu 
Filho Tagarela

Alessandra Lima 
Fonoaudióloga
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Escola de Artes abre 
inscrições para oficinas 

de Dança Criativa e Ballet 
Baby Class

A Escola de Artes de São Pedro 
da Aldeia abre inscrições para 
duas novas modalidades voltadas 
ao público infantil: Dança Criati-
va, para crianças de 8 a 11 anos, e 
Ballet Baby Class, de 4 até 7 anos. 
As inscrições devem ser realiza-
das na sede da unidade, nesta 
terça (29) e quarta-feira (30), no 
período das 8h30 às 11h30 ou das 
13h30 às 17h. As vagas são limi-
tadas. O início do ano letivo está 

marcado para o dia 04 de abril.

Este ano, as aulas na Escola de 
Artes serão 100% presenciais. No 
caso do Ballet Baby Class, as tur-
mas serão divididas entre alunos 
de 4 a 5 anos e crianças de 6 a 
7 anos. No ato da pré-inscrição, 
será exigida a apresentação da 
declaração escolar da criança, 
duas fotos 3x4 e cópias das cer-
tidões de nascimento, compro-

CIDADE
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vante de residência atualizado, e 
dos documentos de identidade e 
CPF. Vale lembrar que alunos já 
inscritos na Escola de Artes em 
2021 e estudantes de escola pú-
blica terão prioridade na ordem 
do preenchimento das vagas. O 
acesso a todas as modalidades é 
gratuito. Durante as aulas de bal-
let, os alunos serão apresentados 
aos movimentos clássicos, com o 
auxílio de músicas infantis e brin-
cadeiras, com o objetivo de ex-
plorar a criatividade e a expressão 
corporal. A metodologia do baby 
class enfoca o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento das habilidades 
motoras, da coordenação e da 
capacidade de atenção, de forma 

lúdica.

Já a oficina de Dança Criativa vai 
explorar a consciência corporal 
dos alunos, por meio do ensino 
das técnicas básicas da dança, 
envolvendo movimentos espon-
tâneos e a interação natural com 
o ambiente. A modalidade tam-
bém utiliza jogos e brincadeiras, 
bem como a elaboração de co-
reografias.

A Escola de Artes Municipal fica 
localizada à Rua Francisco dos 
Santos Silva, nº 555, Nova São Pe-
dro (fundos do Teatro).
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Comportamento e convivência com 
outras espécies: É um peixe orna-
mental pacífico, mas que se torna 
bem mais agressivo e territorialista 
durante o período de reprodução. É 
uma excelente espécie para habitar 
aquários comunitários, geralmen-
te bastante calmo e até tímido em 
algumas ocasiões. Por isso, não é 
aconselhável colocá-lo com outros 
peixes maiores, de personalidade 
mais agressiva ou muito ágeis, pois 
esta espécie não é a mais rápida 
quando o assunto é a disputa por 
comida.

Ambientação do aquário: O acará 
bandeira palhaço ficará muito feliz 
se o período de exposição à luz do 
aquário imitar o da natureza, em ci-
clos de 12 horas de luz e 12 horas de 
escuridão, em média. Se você dese-
ja ter um biótopo natural, esse peixe 
é um forte candidato a habitar seu 
aquário. Folhas secas, troncos, cas-
cas e sementes podem ser usados 
na ambientação do aquário, já que 
na natureza o acará bandeira palha-

PET

 ACARÁ PALHAÇO
Por Renato Fulgoni ço habita áreas ricas em vegetação 

de várzea. Reprodução: É um peixe 
ornamental de fácil reprodução em 
cativeiro e, com uma cuidadosa ob-
servação dos exemplares adultos, 
pode-se identificar os machos e as 
fêmeas. A fêmea deposita os ovos 
em um local de aderência e o ma-
cho os fertiliza. Os pais são bastante 
cuidadosos e os ovos eclodem en-
tre 36 e 48 horas após a fertilização. 
Contudo, mantenha os pais bem 
alimentados, para evitar que devo-
rem os alevinos.  Quando nascem, 
os alevinos grudam-se ao substrato 
e, após um período médio de cer-
ca de 5 dias, desprendem-se movi-
mentando de forma brusca o corpo. 
Após 20 dias, os pais já podem ser 
separados da prole, que já está in-
dependente.

Nutrição: é um peixe onívoro. Na na-
tureza, se alimenta plantas, inverte-
brados aquáticos, pequenos peixes 
e matéria orgânica. Em seu aquário, 
recomendamos que seja alimentado 
sempre com rações de boa qualida-
de.
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SEGURANÇA NA 
CADEIRINHA DO CARRO

Em abril de 2021, o novo Código 
de Trânsito Brasileiro mudou as 
regras sobre a maneira certa de 
transportar crianças em automó-
veis. Você já está sabendo?
Com a nova lei de trânsito, até os 
10 anos, crianças que não atingi-
ram 1,45m ainda devem usar dis-
positivo próprio (cadeirinha ou 
booster/assento de elevação). Há 
a obrigatoriedade do transporte 
em banco traseiro com uso do 
dispositivo cinto, nos automó-
veis; e a proibição do transporte 
de crianças menores de dez anos 

em motocicletas. 

Prestem atenção:
• O transporte de crianças até os 
10 anos de idade deve ser feito no 
banco traseiro, com o dispositivo 
de segurança correspondente;

• Observe a adequação do dispo-
sitivo, para que seja seguro e con-
fortável: da maternidade até 1 ano 
de idade: bebê conforto; de 1 a 4 
anos: cadeirinha; de 4 a 7 anos e 
meio: assento de elevação (boos-
ter);

• Leve em conta, além da idade, 
o peso e a altura da criança, pois 
cada uma tem um ritmo de cres-
cimento diferente;

• A partir dos 7 anos e meio – e 
com no mínimo 1,45m – a crian-
ça poderá utilizar somente o cin-
to de segurança, ainda no banco 
traseiro;

Fiquem atentos ao dispositivo de 
segurança adequado para cada 
idade e estatura do seu filho. E aí, 
ainda tem alguma dúvida? Deixe 
nos comentários! 

 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

Renato Pantera, 
cantor e escritor  é 
o entrevistado de 
Marcello Lyca no 
Palco do Groove
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...o vendedor de picolé nas praias de Copacabana e Ipanema que cativava seus 
clientes com seu sorriso e simpatia, cantando grandes sucessos!

Você sempre foi muito dedicado e focado em tra-
balhar desde cedo, muitas das vezes deixando de 
curtir sua adolescência, hoje fazendo uma análise de 
toda sua história até aqui, posso afirmar que você é 
um grande vencedor, um artista e escritor bem-su-
cedido e um exemplo a ser seguido por todos (as), 
faria tudo de novo?

Faria quase tudo de novo. Mas acreditar em um estranho que 
nunca tinha visto e conheci na praia em um dia, e dois depois 
viajar com ele pra Europa não faria. Nos tempos atuais está 
muito perigosa tomar atitudes como esta devido ao grande 
tráfego internacional de pessoas que há no Brasil e no mundo. 
Hoje há que ter mais cuidado com convites e promessas mira-
bolantes vindas de pessoas que nunca vimos.

A SAGA DE UM JOVEM DAS PERIFERIAS DO RIO DE 
JANEIRO EM BUSCA DE REALIZAR SEUS SONHOS 

ARTÍSTICOS...
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Você disse que um dia o grande Mestre Jorge Ama-
do lhe disse pessoalmente que você iria escrever um 
livro. Você não acreditou e interpretou como uma 
brincadeira?

Sim. Me lembro até hoje daquele momento com muita emoção. 
A intensidade com que me olhava nos olhos me remete hoje a 
entender que ele estava lendo minha alma. 

Eis que surgiu a ideia do 1º Livro: Um romance (Ca-
minhos e Descaminhos) e por que esse título?

Porque aprendi com a minha vida e observando mundo à fora 
que ambos caminham lado à lado. Os descaminhos fortalecem 
a alma, o espírito e o coração de um ser humano resiliente em 
busca de seus caminhos em realizar metas e sonhos. Os capítu-
los mais nobres da vida são escritos após ter enxugado muitas 
lágrimas e seguir acreditando em si. Pois, quem acredita real-
mente em si sempre alcança.

Diretamente da Alemanha para a exposição no Rio-
centro na Bienal Internacional do Livro, conta como 
foi essa experiência na Bienal e de ficar frente a fren-
te com seus leitores?

Foi uma experiência maravilhosa, cheia de emoções e cons-
tatações. Autografar e posar em fotos com os dois volumes 
para leitores que nunca ouviram antes falar de mim no Brasil 
foi muito lindo e gratificante. Crianças das escolas municipais e 
estaduais, jovens e adultos levando em suas bolsas o que eu es-
crevi me fez acreditar mais ainda que estou no caminho certo. 
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Caminhos e Descaminhos 2 são os sonhos e realida-
des da história de um guerreiro, você promete uma 
viagem literária onde o leitor vai se identificar e se 
apaixonar?

Prometo. E para isso estou estudando muito buscando evoluir 
cada vez mais a minha escrita desenvolvendo uma identidade 
própria e criativa.

Parou por aqui, ou vem mais Livros por aí?  

Parei não! Caminhos & Descaminhos será publicado em cinco 
volumes. Esses dois publicados são apenas os primeiros pas-
sos. Vêm muito mais livros e diferentes títulos ainda. Estou fo-
cado em realizar este projeto Coletânea Caminhos & Descami-
nhos. Volumes de I a V. Em seguida vou escrever um outro que 
já tem o título provisório e rabiscado na mente. 

Muito obrigado mais uma vez grande Renato Pan-
tera, por me proporcionar a honra de te entrevistar! 

Não há de que. Agradeço a você Marcello Lyca por todo apoio 
cultural que me dá nos projetos musicais e literários. São pes-
soas como você que me fazem acreditar que sou capaz de ir 
muito mais além do horizonte levando minha arte musical e 
literária. 
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Siga no Instagram, Facebook, Youtube e 
Spotify: @palcodogroove 

ENTREVISTA

Siga o RENATO PANTERA isso ajuda o trabalho autoral:
Instagram: @renato_pantera
Facebook: Renato Pantera
Youtube: Renato Pantera 
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Inscrições do Fest Verão para 
futevôlei e vôlei estão abertas

As inscrições on-line do 38º Fest 
Verão de São Pedro da Aldeia, 
para as modalidades de futevôlei 
e vôlei, estão abertas. As vagas 
são limitadas e ao menos um par-
ticipante das duplas deve ser mo-
rador do município. No futevôlei 
a categoria será open, com du-
plas masculinas e mistas. No vôlei 
também será open, com duplas 
masculinas e femininas. Acesse 
o cadastro em https://festverao.
pmspa.rj.gov.br/.

CIDADE

ESPORTE

Os interessados devem se inscre-
ver até o dia 03 de abril (sexta-
-feira). Passando esse período, 
caso não haja o preenchimento 
de todas as vagas, as inscrições 
serão prorrogadas até o dia 13 de 
abril para todos os atletas do Bra-
sil. 

Lembrando que os outros espor-
tes terão as inscrições abertas a 
partir do próximo dia 1 de abril.
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Escritor Renato Fulgoni recebe Altíssima 
Comenda Princesa Isabel | ALSPA 2022

Em 20 de maio de 2022, na Histórica Casa dos Azulejos a Academia de Letras 
de São Pedro da Aldeia | ALSPA,  realizará a outorga da Comenda Princesa 
Isabel, Prêmio entregue a para autoridades civis e culturais pelo reconhecimen-
to de suas atividades em nome da cultura e história Nacional. Acompanhe os 
nomes dos agraciados; Dom André Luiz De Lima Coelho, Leovany Octaviano, 
Luzia Lina Souza Correa, Joana Darc, Mitiko Yanaga, Cynthia Porto, Pietro Costa, 
Hélio Bacelar, Ana Heloisa Rodrigues Maux, Fernando Drumond, Margarete, Edul 
Prado, Elton Dantas da Costa, Nelson de Abreu, Claudia Valeria Rojas, Jaqueline 
Brum Casañas Motta, Renato Cosme Fulgoni, Jacy Proença, Renato Lisboa, Dom 
Alexandre Camêlo Rurikovich Carvalho, Katia Regina Souza Lima, Eloise Gomes, 
Carla Neves Carvalho da Silva, Eduardo Francisco de Oliveira e Denise Felix.
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Cattleya 
Intermedia

MEU JARDIM

Eu amo as orquídeas do meu jardim e fico muito feliz 
quando uma delas floresce. No começo de março esse 
lindo exemplar de Cattleya Intermedia floresceu reve-
lando toda sua beleza. 

A orquídea brasileira Cattleya intermedia tem deta-
lhes de forma e coloração bastante variada, já foi uma 
planta bastante comum em vários pontos do litoral das 
regiões Sul e Sudeste.  A espécie ocorre como epífi-
ta (grudadas em troncos) ou crescendo em pedras ou 
sobre a areia, entre a vegetação litoranea dos estados 
de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio 
de Janeiro. 
No estado do Rio de Janeiro, ela ocorre atualmente 
apenas em um restrito trecho da Região dos Lagos, em 
área hoje incluida no Pq. Estadual da Costa do Sol.  O 
ambiente de restinga, com vegetação baixa crescendo 
sobre dunas, é de grande fragilidade, estando sob a in-
fluência de ventos constantes, alta insolação e grande 
pressão humana.

No meu jardim ela está fixada no tronco de um Jasmim 
do Caribe, que mede cerca de três metros de altura, 
onde minha esposa fixou uma grande variedade de or-
quídeas e bromélias.

MEU 
JARDIMJARDIM
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São Pedro da Aldeia - (Rua do laboratório Schirley)

(22) 33084790 ou (22) 988743061
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ExpoRio Turismo encerra 

edição marcando a grande 

retomada das atividades 

turísticas no Rio de 

Janeiro
A primeira edição da ExpoRio Turismo, maior 

evento de turismo do estado do Rio de Janeiro, 

encerrou as suas atividades na noite de domingo 

(27). Durante os quatro dias de exposição (24 a 

27 de março), cerca de quatro mil pessoas passa-

ram, diariamente, pelas áreas de atração focadas 

nos segmentos de Negócios, Cultura, Gastrono-

mia e Entretenimento. A ExpoRio Turismo mar-

cou a retomada das atividades do setor, reunindo 

os principais players da cadeia produtiva de forma 

inédita no Jóquei Clube Brasileiro.

O projeto foi realizado pela Secretaria de Estado 

de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia Estadual de 

Turismo do Rio de Janeiro (TurisRio), com apoio 

da Fecomércio RJ por meio dos seus braços ope-

racionais Sesc RJ e Senac RJ. A iniciativa ampliou a 

oferta turística fluminense na volta das atividades 

do setor e integrou ações entre os setores público 

e privado, que participaram da ação.

O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tu-

tuca, ressalta a potência do evento para a divul-

gação do estado e a retomada efetiva das ativida-

des turísticas no RJ.

– Ao longo desses dias, transformamos o Jóquei 

Clube Brasileiro na casa do turismo fluminense. 

Tivemos um resultado muito expressivo em to-

das as atividades da ExpoRio Turismo. Acredita-

mos que, a partir daqui, demos um primeiro passo 

para um legado nas ações de promoção turísticas 

do estado. Tivemos a expressiva participação dos 

municípios, que trouxeram cultura, gastronomia, 

história e atrativos. Esse é um grande passo rumo 

à retomada – ressalta o secretário Gustavo Tutu-

ESTADO
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ca. 

Balanço positivo durante os dias de evento

Nos quatro dias, a ExpoRio Turismo apresentou 

as experiências e atrativos dos 92 municípios que 

compõem o estado. Cinquenta e sete municípios 

participaram do Boulevard “Tô no Rio”, espaço 

institucional onde os representantes 

tiveram a oportunidade de mos-

trar o que há de melhor nos seus 

destinos. O encontro comercial 

“O Rio é de Vo-

cês” contou com a 

presença de 250 parti- c ipan-

tes, além de 40 expositores, reunindo operadores 

e fornecedores nas chamadas “rodadas de negó-

cios”.

O espaço “Artesanato RJ” teve a representação 

das 12 regiões turísticas do RJ em espaços ex-

clusivos. Cinquenta municípios participaram do 

pavilhão dedicado às técnicas e à pluralidade dos 

trabalhos feitos pelos artífices. No espaço do Tu-

rismo Rural, 27 agroindústrias da agricul-

tura familiar estiveram presentes 

ofertando produtos de relevân-

cia turística.

Entre os destaques deste do-

mingo, a tradicional corrida 

de cavalos do Jóquei Clube 

teve um páreo com o nome 

exclusivo do evento. No audi-

tório Fecomércio RJ/Sesc/Senac 

a mesa de debates “Petrópolis: a re-

tomada da Cidade Imperial” reu-

niu autoridades e represen-

tantes do trade turístico, 

que debateram temas 

relevantes para a re-

cuperação da cidade, 

considerada umas das 

mais importantes para 

a cadeia produtiva do se-

tor, na região da Serra Verde 

Im- perial.

O último dia de evento também apresentou uma 

ampla programação artística nos palcos “Elza 

Soares” e “Tom Jobim’’, dedicada às cidades do 

interior. O show de encerramento ficou a cargo 

da banda “Barão Vermelho”, que agitou o palco 

“Elza Soares” com clássicos da década de 80. Con-

siderada uma das bandas mais influentes do rock 

nacional, o grupo foi responsável por finalizar as 

atividades artísticas da ExpoRio Turismo.

ATRAÇÕES

Segmentos de Negócios

ATRAÇÕES

Cultura e 
Gastronomia 

ATRAÇÕES

Atividades artísticas 
e shows
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SAQUAREMA 
FIRMA CONVÊNIO COM A FIPERJ 

PARA DESENVOLVIMENTO DA PESCA 
NA CIDADE

REGIÃO

A Prefeitura de Saquarema firmou, nes-
ta quinta-feira, 24, convênio com a Fun-
dação Instituto de Pesca do Estado do 
Rio de Janeiro – FIPERJ – órgão vincu-
lado à Secretaria de Estado de Agricul-
tura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. 
Com a nova parceria, a Prefeitura po-
derá desenvolver e fomentar, de forma 
sustentável, a pesca e a aquicultura no 
município.

Viabilizado na cidade por meio da 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Pesca, o convênio 
visa prestar assistência técnica e ex-
tensão pesqueira e aquícola através de 
orientações acerca do manejo na pro-
dução, nos procedimentos para a re-
gularização das atividades, realização 
de palestras e cursos de capacitação, 
elaboração de projetos técnicos para 
acesso ao crédito rural, além de emis-
são da DAP.

Outro objetivo do convênio é a análi-
se da dinâmica pesqueira lagunar em 
Saquarema, através da caracterização 
socioeconômica e do monitoramen-
to dos desembarques pesqueiros nos 
principais pontos da cidade, visando o 
levantamento de dados e informações 
capazes de subsidiar estudos, pesqui-
sas, tomadas de decisão e elaboração 
de planos de manejo sustentáveis.

Uma das principais atividades agríco-
las do Brasil, a aquicultura vem apre-
sentando grande expansão em todo o 
território nacional, seja como atividade 
principal ou complementar, constituin-
do-se uma alternativa alimentar e de 
geração de renda para várias famílias. 
Em Saquarema, devido à ligação histó-
rica da pesca com o desenvolvimento 
da cidade, a Prefeitura espera colher, 
ou melhor, pescar bons frutos após o 
início das atividades do convênio.
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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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O acesso à educação ainda é uma 
dificuldade enfrentada por milha-
res de crianças e adolescentes em 
nosso país. Apesar dos avanços na 
educação brasileira, as desigualda-
des educacionais acabam deses-
tabilizando a continuidade peda-
gógica dos estudantes dentro da 
escola. Mesmo que existam diver-
sos fatores que influenciem as difi-
culdades da jornada estudantil, ter 
a seguridade que o caminho vai 
estar aberto e adequado para o 
estudante é o mínimo comparado 
ao que a nossa legislação ampara.  
 
O Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), a partir do artigo 53 co-
meça a explicitar a seguridade edu-
cacional dos estudantes brasileiros. 
Nosso estatuto garante que a edu-
cação tem que estar perto dos alu-
nos, contudo, uma realidade enfren-
tada por muitas crianças é as longas 
distâncias percorridas para chegar à 
escola. Diante desse cenário é pos-
sível pontuar que o problema não 
é o avanço do transporte, mas sim 
o caminho estressante que muitos 
precisam percorrer, seja estudante, 
professor ou funcionário da escola.   
 
Uma notícia divulgada pelo por-
tal G1 Paraná, trouxe as dificulda-
des que as crianças enfrentam para 
chegar até a escola. Fora a falta de 
segurança vivida no município en-
trevistado, a precariedade do ca-
minho acaba trazendo fortes con-

COLUNISTA

O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE SOB O ACESSO À 
EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA E 

DE QUALIDADE

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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sequências no aprendizado das 
crianças. Esse assunto traz refle-
xões que não são diretamente liga-
dos ao ambiente escolar ou familiar, 
mas de necessidade estudantil ou 
da comunidade que vive no local.  
 
É muito importante pontuar como a 
educação está interligada a perspec-
tiva de futuro da comunidade que o 
cerca e principalmente no desenvol-
vimento do país. Além de tudo, en-
tender a legitimidade que o estatuto 
traz, é compreender que para ga-
rantir uma educação acessível não 
basta uma estrutura escolar perfei-
ta ou um núcleo familiar apoiador, 
precisa principalmente que a ponte 
que interliga ambos – estradas, ruas 
e rodovias – esteja acessível para as 
pessoas. Subsiste em saber-se, será 
que o alerta para essa defesa pode 
contribuir para um desenvolvimento 
orgânico para saltar mais a poten-
cialidade dos estudantes brasileiros?
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Prefeitura de Cabo Frio 
promove solenidade de 

apresentação do Programa 
Patrulha Escolar

Diretores das unidades escolares da 
rede municipal de ensino em Cabo Frio 
foram recepcionados, nesta segunda-
-feira (29), na Escola Edilson Duarte, 
para a apresentação do Programa Pa-
trulha Escolar. O novo modelo de pa-
trulhamento é uma parceria entre a 
Prefeitura de Cabo Frio e o Governo 
do Estado. As atividades, segundo os 
agentes da Polícia Militar, seguem a fi-
losofia de policiamento de proximida-
de, com foco na prevenção.

A cerimonia teve início com a execução 
do hino nacional seguida da palavra 
das autoridades presentes. Os agen-
tes apresentaram o funcionamento 
do programa e exibiram dados sobre 
as ocorrências mais comuns nas esco-

las do Rio de Janeiro e dos municípios 
do interior do estado. Além disso, os 
agentes reforçaram a identidade visual 
do carro da patrulha e dos distintivos 
dos policiais que atuam no programa. 
A identificação, segundo o sargento, 
auxilia para que se faça a distinção no 
ato da ocorrência.

“A nossa meta é que se instale uma cul-
tura de paz nas unidades escolares com 
o auxílio do programa, diminuindo as 
ocorrências e buscando atuar na me-
diação de conflitos. A escola e os edu-
cadores têm um papel significativo nas 
mudanças que a sociedade tanto pre-
cisa. A rede municipal de ensino conta 
a partir de agora com o auxílio funda-
mental da Patrulha escolar”, comentou 
a secretária de Educação de Cabo Frio, 
Elicéa da Silveira. A proposta é que o 
Conselho Comunitário de Segurança 
Escolar (CCSE) seja reativado nas pró-
ximas semanas. Uma reunião está mar-
cada para o dia 26 de abril.

Estiveram presentes a secretária de 
Educação, Elicea da Silveira; a secretá-
ria adjunta de Educação em Tamoios, 
Izabel Cristina; a gestora Educacional 
da Secretaria de Educação, Márcia Tar-
delli; o representante da Guarda Mu-
nicipal, Douglas Ribeiro; o tenente da 
Polícia Militar, oficial de ligação da Pa-
trulha Escolar, Sandro; e os agentes da 
PM sargento Robson Costa e a cabo 
Andrea Pereira.
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DESTAQUE

Venha conhecer o 
Empreendimento Residencial 
Aldeia das Asas em São Pedro 

da Aldeia
Venha morar no coração da Região 
dos Lagos, perto de praias lagunares 
maravilhosas e a 10 minutos das praias 
mais bonitas do litoral brasileiro. No 
Residencial Aldeia das Asas em São 
Pedro da Aldeia você encontra unida-
des com 2 quartos com suite Pronto 
pra morar! Total infra, piscina, quadra, 
salão festa, cine e gourmet, academia, 
bicicletário, parquinho, 2 elevadores, 1 
vaga de garagem. 

Forma do financiamento:

Caixa Economica financia até 90 por 
cento do valor do Imóvel dependendo 
da renda (Sujeito a aprovação).

Entradas à partir de 10% do valor. O fi-
nanciamento inicia o pagamento à par-
tir da entrega das chaves. Durante a 
obra apenas a taxa da obra.

Taxas de Registro no ato da assinatura 
do contrato do financiamento da Caixa 
Economica em torno de 11 mil, incluem 
RGI, ITBI, taxa de abertura de Credito 
da Caixa Economica, certidoes, etc.

Entre em contato pelo telefone (21) 
99987-1950 Mário Jorge
Rua Rosa Aranha , Centro , São Pedro 
da Aldeia
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RESENHA DO LIVRO: OITO 
MESES E UMA ETERNIDADE

Autora: @isabelafreixo

O livro conta a história de Luísa, uma 
jovem cursando o último ano do en-
sino médio, bem moleca. Ela está es-
tudando para o vestibular e quer ser 
médica. No entanto, acaba engatan-
do um relacionamento sem compro-
misso com Maurício, um rapaz irres-
ponsável, imaturo e inconsequente.  
 
Luísa fica grávida de Maurício e vê seu 
mundo virar de cabeça para baixo. 
Seus amigos a apoiam, principalmente 
Fred, e a convida para a reunião de jo-
vens da sua igreja. A moça resiste muito, 
tem preconceito com os “crentes”. E se 
ressente de Deus por ter perdido o pai.  
 
Mas aos poucos ela vai conhe-
cendo o amor e a graça de 
Deus através daquelas pessoas.  
 
É uma história muito forte, en-
sina sobre o amor, a dificuldade 
que é perdoar, porém é uma ati-
tude poderosa e transformadora. 
Só não dei 5 estrelas porque tem uma re-
viravolta no final que não superei. (Risos) 
Mas super indico! 
 
“que sempre amou ler e escrever e 
me dizia que ninguém é sem graça 
demais para nunca ter o que contar.”  
 
“Já eu prefiro acreditar que Ele está 
sempre no controle de tudo, mesmo 
que algumas vezes a gente não consi-
ga entender Seus planos e propósitos.”

“Muitas vezes Deus não vai mudar a 
sua situação, mas vai usar a situação 
para mudar você.”

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

COLUNISTA

POR NATHÁLIA DO AMARAL
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A Defesa Civil de Búzios interdi-
tou nesta terça-feira (29) uma 
casa de dois andares no bairro de 
Cem Braças, com risco potencial 
da marquise desabar, colocando 
em risco os transeuntes que pas-
sam pelo local. De acordo com o 

REGIÃO

coordenador da Defesa Civil, Da-
niel Rezende, a estrutura da casa 
também está corroída. A casa é 
antiga, precisa de manutenção, 
pois, várias partes do imóvel es-
tão com as ferragens expostas. 
O imóvel foi interditado proviso-
riamente, até que, o proprietário 
realize a manutenção.

Defesa Civil de Búzios 
interdita imóvel de 
dois andares em 
Cem Braças
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A Academia de Letras de São Pedro da Aldeia | ALSPA estará pre-
sente na XXXI Feira Literária dentro das atividades de Semana de 
Teixeira e Sousa, que acontece dias 25, 26 e 27 de Março em Cabo 

Frio.
A Semana de Teixeira e Sousa é um dos  eventos culturais mais re-
levantes da Região Dos Lagos. Na ocasião à Baronesa e a ALSPA 
durante a feira irão expor algumas das placas em Homenagem ao 

Centenário da Semana de Arte Moderna.
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Nicole L.
Um estudo sobre Raabe 
Raabe é uma personagem um tanto quan-
to curiosa da Bíblia. Foi ela que escondeu 
os espiões enviados por Josué em sua 
casa e os protegeu quando o rei de Jericó 
descobriu sobre a presença deles.
 
Após os esconder, Raabe pediu para que 
eles se lembrassem dela e da família dela. 
E que os poupassem quando Jericó fosse 
conquistada pelo povo de Israel.
 
Sua declaração de fé
 
Ela era prostituta. Foi mencionada 8 ve-
zes na Bíblia e em 5 delas como “a pros-
tituta Raabe”. Ela veio de uma cultura de 
culto a outros deuses, mas mesmo assim, 
ao firmar o acordo com os espias para 
que poupassem sua família, ela fez uma 
declaração de fé na qual reconheceu a 
suprema soberania do Deus de Israel: 
 
Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês 

Raabe: uma lição de fé

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU

COLUNISTA

nos causaram um medo terrível, e todos 
os habitantes desta terra estão apavora-
dos por causa de vocês. Pois temos ouvi-
do como o Senhor secou as águas do mar 
Vermelho perante vocês quando saíram do 
Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jor-
dão com Seom e Ogue, os dois reis amor-
reus que aniquilaram. Quando soubemos 
disso, o povo desanimou-se completamen-
te, e por causa de vocês todos perderam 
a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é 
Deus em cima nos céus e embaixo na terra. 
 
Josué 2:9-11 
Uma postura que transformou sua vida 
A postura de fé de Raabe transformou 
sua vida. Ela foi poupada na conquis-
ta de Jericó, foi justificada e passou a 
fazer parte da linhagem de ancestrais 
de Jesus. Ela é inclusive mencionada 
na galeria da fé de Hebreus capítulo 11.  
 
O povo de Deus recebeu Raabe e sua família, 
reconhecendo que ela começaria uma nova 
vida entre eles. Prova disso é que ela se ca-
sou com Salmon, príncipe da tribo de Judá, e 
constituiu uma família abençoada por Deus.   
 
Conclusão 

Quando uma pessoa declara sua fé em 
nosso Senhor, ele não olha sua pro-
fissão nem a rejeita por seus peca-
dos. Deus aceitou a fé de Raabe mes-
mo ela sendo uma prostituta. Sendo 
assim, ela teve sua vida foi transformada.   
 
A história dessa mulher de fé, também nos 
mostra que não devemos fazer distinção 
das pessoas pelas escolhas erradas que fi-
zeram no tempo em que viveram longe de 
Cristo, mas sim ter um olhar de misericórdia.  
Da mesma forma que a fé transformou a vida 
de Raabe, a nossa postura de fé pode trans-
formar a nossa vida e nos levar a lugares ini-
magináveis também. A fé faz parte da nos-
sa caminhada para uma jornada relevante. 
 
Deus te abençoe!
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O Mistério dos 
Clark

Aproveite essa na oferta na Livra-
ria da Aldeia. 

Por: R$ 29,99

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

Sarah, uma jovem natalense e sua 
família vão morar nos Estados 
Unidos com a expectativa de ter 
uma vida melhor e seus sonhos 
realizados. Ao chegarem são bem 
recebidos pelos vizinhos, os Clark. 
Mas com o passar do tempo, se-
gredos são revelados. 

Escritora: Nathalia Laryssa Ama-
ral

ISBN: B07X9VDNZN

1ª Edição - Ano: 2019 

Páginas: 78

Idioma: português

Leia Também:
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Aldy Ferramentas & Cia 
Ferramentas/equipamentos -  Ferramentas em geral

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

(22) 2627-5237

Fale conosco no WhatsApp

(21) 98835-8819
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Acesse o site do Notícias de São Pedro da Aldeia e 
confira todas as edições.

www.noticiasdesaopedrodaaldeia.com.br

GOSTOU DA ALDEIA MAGAZINE?
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 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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COLUNISTA

Juventude Aldeense
 com Wagner Muniz

HUMANIZAÇÃO DA ADVO-
CACIA CRIMINAL: DIREITOS 
DO PRESO, LIMITAÇÕES DA 
PENA, SISTEMA DE PERSE-
CUÇÃO PENAL E O DIREITO 

DE PUNIR
110

Aldeia 
                      Magazine



A advocacia de defesa criminal é, sem 
a menor sombra de dúvidas, em mi-
nha concepção uma das mais belas 
formas de se aplicar o Direito em vir-
tude de alguém. Penso que, na advo-
cacia criminal, lidamos diretamente 
com a liberdade do indivíduo e por 
óbvio o advogado, em sua plenitu-
de de defesa além de colocar-se no 
lugar do então apenado e de sua fa-
mília, falamos em advocacia criminal 
humanizada, que consiste nesse con-
ceito: humanizar a prática criminal. 
 
Conforme descrito no Texto Constitu-
cional (art. 133, CRFB/88), o advoga-
do é indispensável à administração da 
Justiça, sendo inviolável por seus atos 
e manifestações no exercício da profis-
são, nos limites da lei. De acordo com 
o professor universitário e advogado 
criminalista Mestrando em Direito, Dr. 
Thiago Cabral, em seu artigo publica-
do no Canal Ciências Criminais (2019): 
“O exercício pleno da advocacia está 
resguardado por prerrogativas que ul-
trapassam o interesse individual do de-
fensor para representar a garantia do 
múnus público que a reveste, de forma 
que as normas que asseguram a ativi-
dade profissional do advogado estão 
reconhecidas na Constituição Federal, 
sendo tais normas consideradas como 
indispensáveis à administração da jus-
tiça”, ratifica o especialista em  Direito 
Penal, Processo Penal e Ciências Penais. 
 
Quando a humanidade foi criada, o ho-
mem fora feito para viver na mais per-
feita harmonia, mas com o livre arbítrio 
e o poder de deliberar por si, essa har-
monia fora colocada em risco por con-
ta do próprio homem. Não deveria ter 
problemas no convívio em sociedade. 
Levando em consideração que, vive-
mos numa sociedade plural onde pre-
senciamos as mais diversas formas de 
cultura, vivências e costumes. Partindo 
desse pressuposto que, segundo Aris-
tóteles (A Política, 1950) o homem, que 
é um animal gregário, ou seja, membro 
da sociedade e criado para viver em 
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sociedade. Assim sendo, conviver sig-
nifica superar o então isolamento exis-
tencial com uma proposta de interação 
com o outro indivíduo. Nesse sentido, 
a vida social é uma grande conquista 
do processo mais perfeito da criatura 
humana, na sucessão temporal. Essa 
pluralidade é que nos permite uma so-
ciedade multicultural. Thomas Hobbes, 
filósofo inglês disse uma frase emble-
mática: “o homem é lobo do homem”, 
ou seja, o homem é o seu pior inimigo. 
Logo, haverá conflito entre os homens 
na sociedade por conta dele mesmo. 
 
No ordenamento pátrio, há inúme-
ras legislações penais incriminadoras 
(aquela que detalha a conduta que se 
procura proibir ou impor e, em seu fa-

Wagner Muniz

Graduando em Direito 
(Universidade Estácio de 
Sá — RJ), Estudante de 
Serviço Social na UFF 
(Universidade Federal 

Fluminense), Voluntário do 
UNICEF BRASIL, 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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tor secundário, individualiza a pena) e 
não incriminadoras (não criam crimes 
e nem cominam penas). A lei penal tem 
como conteúdo uma norma que pode 
ter características proibitiva ou manda-
mental, permissiva, explicativa ou com-
plementar. As penas possuem caráter 
retributivo, preventivo e reeducativo. 
Em regra, acontece o cerceamento de 
liberdade do indivíduo mediante a re-
pressão de seus atos considerados cri-
minosos, em casos em que permitir a 
pena privativa de liberdade ou sua con-
versão. Há outros tipos de penas: priva-
tivas de liberdade, restritivas de direitos 
e multas. O Código Penal é o diploma 
oficial que prevê crimes, comina penas 
e sanções. Segundo o princípio da le-
galidade, não há crime sem lei anterior 
que o defina, nem pena sem prévia co-
minação legal (art. 5º, inc. XXXIX, da 
CRFB/88 e art. 1º do CPB). Também 
expresso no Código Penal, em seu art. 
1º, da mesma forma, chamado de lega-
lidade estrita, reserva legal ou interven-
ção legalizada.

De acordo com a Carta Magna de 1988, 
todos têm assegurado o contraditório 
e a ampla defesa (art. 5º, inc. LV), com 
os meios e recursos a ela inerentes. 
Nesse sentido, todos têm o direito a um 
julgamento justo e imparcial, o cliente 
da criminal, muitas das vezes, quando 
acusado perpassa por um juízo de valor 
perante a sociedade –um julgamento 
feito a partir de percepções individuais, 
tendo como base fatores culturais, sen-
timentais, ideologias e pré-conceitos 
pessoais, normalmente relacionados 
aos valores morais –. O fato de estar 
respondendo a um processo, ainda que 
seja inocente, o mérito que se discute 
aqui, não é culpabilidade do réu, mas 
a humanização do sistema de persecu-
ção penal e prática criminal, pois, ain-
da assim, é um ser humano. Haja vista 
que, a própria sociedade já o condena. 
 
 
O Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940, assegura: “Art. 29 - Quem, 

de qualquer modo, concorre para o 
crime incide nas penas a este comina-
das, na medida de sua culpabilidade”. 
A grosso modo, o próprio diploma pe-
nal brasileiro assegura que o cidadão 
responderá na medida de sua culpabi-
lidade. E as penas, serão proporcionais, 
sempre observando o mínimo legal, 
sendo observadas, na fixação de pena, 
pelo juiz; atendendo à culpabilidade, 
aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, 
às circunstâncias e consequências do 
crime, bem como ao comportamen-
to da vítima, estabelecerá, conforme 
seja necessário e suficiente para re-
provação e prevenção do crime. Em 
voga, aplicando de forma justa, nem 
superior tampouco inferior o limite de 
pena: adequando a sua delinquência à 
sanção cominada prevista em Lei. Por 
óbvio, observando as fases corretas 
da dosimetria (cálculo) da pena, onde 
serão observadas em cada fase: na 1ª 
fase, a fixação da pena-base (utilizan-
do-se os critérios do artigo 59 do Có-
digo Penal); na 2ª fase, o magistrado 
deve levar em consideração a existên-
cias de circunstâncias atenuantes (con-
tidas no artigo 65 do Código Penal) e 
agravantes (artigos 61 e 62, ambos do 
Código Penal). Por fim, na 3ª fase, as 
eventuais causas de diminuição e de 
aumento de pena. as causas de dimi-
nuição, aumento de pena e excludentes. 
 
O criminalista possui uma visão mais 
amparada do sistema carcerário, do 
sistema de persecução penal, mecanis-
mos de segurança pública e principal-
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mente penais, por lidar cotidianamente 
com essa seara que exige muita com-
petência, objetividade, combate ativo 
e empatia, principalmente por atingir 
diretamente a liberdade do indivíduo, 
o bem jurídico tutelado. A pena apli-
cada ao réu possui limitações (art. 5º, 
inc. XLVII), sendo vedado penas de: 
morte (salvo em caso de guerra de-
clarada, nos termos do art. 84, XIX); 
de caráter perpétuo; de trabalhos for-
çados; de banimento e penas cruéis. 
E por óbvio, não podendo ultrapassar 
o apenado. No período anterior a pro-
mulgação da Constituição Federal de 
1988, no Brasil era permitido a pena 
ultrapassar o réu, hoje, em razão da 
Constituição Cidadã, não é possível, é 
assegurado aos presos o respeito à in-
tegridade física e moral e individualiza-
ção da pena (art. 5º, inc. XLVI e XLIX). 
 
 
Pode-se afirmar que, a pena é a então 
resposta do Estado à conduta de uma 
pessoa ou pessoas que agem em desa-
cordo com às normas jurídicas vigen-
tes no ordenamento pátrio. Com isso, 
quero dizer que, a pena nada mais é 
que uma espécie de castigo aplicado 
pela então atitude negativa praticada 
pelo agente criminoso. Nesse senti-
do, Cesare Beccaria (Dos Delitos e das 
Penas, 1764), diverge, fundamentando 
em sua obra clássica que, a pena, não 
cumpre, majoritariamente a sua fun-
ção social. Entretanto, em tese a pena 
possui caráter preventivo, reeducativo 
além do retributivo. Levando em con-
sideração que, a pena visa coibir a prá-
tica de novos crimes e reforça também 
a ideia de termos um Direito Penal (ul-
tima ratio) eficaz, já que é notório que 
a prática delituosa em acarretará o 
cometimento de um crime e eventual-
mente uma pena, uma sanção penal. 
 
Nesse sentido, o jurista e magistrado 
brasileiro Guilherme Nucci destaca: “(...) 
A sanção imposta pelo Estado, através 
da ação penal ao criminoso, cuja finali-
dade é a retribuição ao delito perpetra-

do e prevenção a novos crimes. O ca-
ráter preventivo da pena desdobra-se 
em dois aspectos, geral e especial, que 
se subdividem em outros dois. Temos 
quatro enfoques: a) geral negativo, sig-
nificando o poder intimidativo que ela 
representa a toda a sociedade, destina-
tária da norma penal; b) geral positivo, 
demonstrando e reafirmando a exis-
tência e eficiência do Direito Penal; c) 
especial negativo, significando a intimi-
dação ao autor do delito para que não 
torne a agir do mesmo modo, recolhen-
do-o ao cárcere, quando necessário e 
evitando a prática de outras infrações 
penais; d) especial positivo, que con-
siste na proposta de ressocialização 
do condenado, para que volte ao con-
vívio social, quando finalizada a pena 
ou quando, por benefícios, a liberda-
de seja antecipada.”(Nucci, Guilherme 
de Souza, Manual de Direito Penal, p. 
391, 7ª Edição, 2011, São Paulo, Ed. RT) 
 
 
Logo, o Estado é o dotado de jurisdi-
ção e o direito para punir. Detentor do “ 
jus puniendi”, direito de punir, refere-se 
ao poder ou prerrogativa sancionado-
ra do Estado. Portanto, O Estado é o 
ente, na figura do jurisdicionado que 
irá aplicar a Legislação sobre o deli-
to visando coibir esse mal. Ainda que 
tenhamos fontes formais e matérias: 
doutrina, jurisprudência, entendimento 
sumular, orientações jurisprudências, 
jornadas, costumes, princípios e afins, 
o julgamento do juiz é subjetivo. Mes-
mo que, observando a escala legislativa 
de fontes do direito. Sempre depende. 
Depende de quem vai julgar, depende 
do entendimento, enfim, o entendi-
mento é intrínseco ao indivíduo e cla-
ro, da orientação doutrinária, que é co-
mum haver divergências. Tratando-se 
de julgadores mais garantistas e outros 
menos garantistas, seguindo correntes 
de Teorias: majoritária, minoritária ou 
ambas. Depende. No Direito, tudo de-
pende!
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 RIO DAS OSTRAS
recebe Corrida e Caminhada 

My Pace no domingo

Com apoio da Prefeitura de Rio das Os-
tras, por intermédio da Subsecretaria 
de Esporte e Lazer, acontece no próx-
imo domingo, dia 3 de abril, a primeira 
edição da My Pace, evento esportivo 
que reúne corrida e caminhada com 
largada, às 7 horas, na Praia de Costa-
zul, onde também se encerra o trajeto.

Serão cinco quilômetros de trajeto, 
com vários pontos de hidratação esp-
alhados pelo caminho. A programação 
prevê as modalidades de corridas de 5 
km e caminhada de 5 km para 350 atle-
tas.

Será distribuído um kit que inclui cami-
sa em poliamida de alta qualidade, com 
uma squeeze com designer arrojado, 
número de peito à prova d’água e a 
medalha finisher.
O trajeto de 5 km  inclui as Avenidas 
Governador Roberto Silveira, Bandei-

rantes e Ouro Verde, passando ao lado 
da Lagoa do Iriry e retornando à Ave-
nida Costazul, onde ficará a linha de 
chegada. No final da corrida e camin-
hada, haverá um show de comemora-
ção com a cantora Marah.

Poderão participar da corrida e camin-
hada atletas de ambos os sexos, devi-
damente inscritos de acordo com o reg-
ulamento da prova. Os três primeiros 
colocados na categoria geral masculina 
e as três primeiras colocadas na cate-
goria geral feminina receberão troféus.  
A prova vai premiar com medalhas os 
três primeiros de cada categoria. A 
classificação será pelo tempo líquido 
do atleta.

A entrega do kit do atleta e do chip de 
cronometragem acontecerá no dia  2 
de abril, das 9h às 16h, na Loja Rei do 
Matte, no Centro de Rio das Ostras.

Além do apoio da Subsecretaria de Es-
porte e Lazer, o evento conta com a 
Guarda Municipal, que participa da or-
ganização do trânsito e bloqueio das 
vias utilizadas no trajeto das provas, 
a Secretaria de Saúde, que disponibi-
lizará uma ambulância para suporte 
médico, e a equipe da Coleta Urbana, 
responsável pela limpeza das ruas e 
avenidas.

Mais informações sobre a corrida e 
caminhada podem ser encontradas na 
página oficial do evento no Instagram, 
no endereço https://www.instagram.
com/mypace_runners/.
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 Araruama 
integra Mapa do Turismo 

Brasileiro 2022

O Ministério do Turismo divulgou 
nesta segunda-feira, 28, o Mapa do 
Turismo Brasileiro 2022.

Araruama está entre os 2.542 mu-
nicípios que integram o Mapa. Isso 
só foi possível graças aos investi-
mentos da Prefeitura em ações que 
promovem o setor. Entre os eventos, 
a cidade sediou recentemente a Pri-
meira Copa Internacional de Kitesurf 
na Lagoa de Araruama. Esse tipo de 
iniciativa é importante para atrair 
visitantes e aquecer toda uma cade-

ia econômica de hotéis, pousadas, 
restaurantes e o comércio como um 
todo.

Vale ressaltar que o Mapa do Turis-
mo Brasileiro é um instrumento que 
visa a elaboração de políticas públi-
cas, além de facilitar a obtenção de 
recursos dos municípios junto ao 
governo federal para aquecer o tur-
ismo local.
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Março é mesmo cheio de importantes 
datas comemorativas, entre elas: o Dia 
Mundial do Consumidor, comemora-
do no dia 15, e o Dia Mundial da Água, 
no dia 22. Devido à relevância do tema 
“água” na atualidade, gostaria de pro-
por uma reflexão para alertar sobre a 
estreita ligação entre essas duas datas. 
Meu foco serão as responsabilidades de 
cada um, a conscientização individual.
As datas comemorativas têm como 
objetivo maior chamar a atenção para 
os temas com o intuito de propor re-
flexão, o que pode acontecer sob olha-
res diversos. O Dia do Consumidor, por 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”
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exemplo, pode nos trazer as seguintes 
indagações: o que é um consumidor 
consciente? Como tenho agido en-
quanto consumidor? Qual a importân-
cia do meu papel de consumidor pe-
rante o meio ambiente e a saúde do 
planeta? E o Dia da Água nos leva a 
questionar: o que me cabe fazer para 
evitar o desperdício no meu consu-
mo? A postura individualista do tipo 
“gasto sim o quanto eu quiser, pois 
estou pagando” garante um consumo 
eficiente? Podemos ver que, em todo 
este questionamento, o binômio água/
consumidor se faz presente.
Vivemos um tempo em que a força 
consumista é avassaladora, como uma 
onda poderosa. São utilizados for-
tes apelos emocionais e psicológicos 
para se consumir. Bens, antes durá-
veis, agora duram pouco, sendo qua-
se descartáveis. A moda, a imposição 
do capitalismo selvagem, a pressão da 
propaganda, a dificuldade e, algumas 
vezes, até a impossibilidade de se rea-
lizar a manutenção de produtos, tudo 
isso promove um consumismo dano-
so, não saudável, e causador de males 
emocionais, ambientais, financeiros e 
sociais.
E a água? Onde ela entra nessa ques-
tão do consumo? Além de analisar-
mos como andam nossos hábitos en-
quanto consumidores de água, vale 
a pena refletirmos também que tudo 
aquilo que consumimos leva água em 
seu processo produtivo. É a chamada 
“água virtual”, que significa a medida 
indireta dos recursos hídricos consu-
midos por um bem. Há discussões e 
controvérsias sobre a água virtual, 
mas fato é que, quanto mais acentua-
da a escassez de água, mais este con-

DIA MUNDIAL DO 
CONSUMIDOR E DIA 
MUNDIAL DA ÁGUA
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ceito é levado em consideração na fase 
de produção, devendo também ser pe-
sado na hora de consumir.
O consumismo exagerado é agravan-
te para a crise da água. Hoje é de vital 
importância que haja maior conscien-
tização em relação à necessidade de 
equilibrar o desenvolvimento econô-
mico com a preservação dos recursos 
naturais essenciais à nossa vida. É im-
perioso termos os pés no chão na hora 
de comprar e pensarmos: temos neces-
sidade real deste produto ou estamos 
nos deixando levar pela emoção que se 
traduz em uma falsa necessidade? Este 
produto, ou sua produção, é agressivo 
ao meio ambiente? Há outro produto 
similar cujo processo de produção seja 
ambientalmente menos agressivo?
Tanto o consumo em geral quanto o 
consumo da água são processos de 
caráter coletivo, pois ambos envolvem 
uma cadeia de fatores. Eu não produ-
zo minha própria água para utilizá-la 
individualmente na quantidade que eu 
quiser; da mesma forma, quando eu 
consumo determinado produto ele é 
derivado de toda uma cadeia de pro-
dução que utiliza capital humano e re-
cursos naturais não produzidos exclusi-
vamente por mim. Por isso, em ambos 
os casos, não cabe dizer simplesmen-
te “estou pagando, posso gastar o que 
quiser”. São questões de ordem coleti-
va, que representam uma oportunida-
de sensacional de abandonarmos nos-
so individualismo e exercitarmos nosso 
pensar coletivo.
A crise da água, também agravada 
pelo consumismo desenfreado, de-
manda união e modificação de hábitos. 
É preciso treinar um olhar mais cole-
tivo, olhar para o lado e perceber que 

o outro também é parte desse círculo, 
e, principalmente, enxergar que, nesse 
caso, nossas atitudes são parte de um 
somatório que poderá resultar positivo 
ou negativo, conforme sejam nossos 
hábitos, ou seja, nosso modo de con-
sumir interferirá drasticamente na de-
finição da qualidade do ambiente que 
se refletirá em nós mesmos, em futuro 
próximo.
As indagações e reflexões que pro-
pus acima devem ser feitas a qualquer 
tempo para avaliarmos nosso compor-
tamento dentro dessa onda de consu-
mismo que invade nossa sociedade, ao 
mesmo tempo em que sofremos carên-
cia de recursos naturais básicos, como 
a água. Aproveitemos as datas come-
morativas para acentuar a discussão e 
as campanhas conscientizadoras que 
nos levem a renovar nossas atitudes à 
luz do bom senso.
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Andando por meu antigo bairro, 
daqueles que tinha as casas todas 
iguais e foram modificadas com 

o tempo, revi pessoas queridas que não 
via há tempos.Algumas eu mal reconhecia 
em   função das reformas que o tempo 
faz em  nossas aparências. Em alguns 
casos houve até um reconhecimento 
muito, mas como nem um nem outro 
lembrava bem, de onde, deixamos pra lá. 
   Esbarrei com um casal em especial: Seu 
Tião, o Tião do gás e  Dona Dina. Nos 
anos oitenta, nove entre dez meninos 
queriam ser jogador de futebol. O seu 
Tião era dono do time mais badalado do 
bairro. Até porque,era o único organizado. 
Tinha uniforme completo, material de 
treino e não podia jogar sem chuteira. O 
sonho era jogar futebol profissional, mas 
não sem antes ser titular do time do seu 
Tião. Todo mundo queria esse status. E 

Ilton Santos

O LEGADO
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os que conseguiam eram os "famosinhos" 
do bairro. Não me lembro se de fato saiu 
algum jogador profissional dali. Eu creio 
que sim. Mas o Seu Tião com seu time, 
nos fazia sonhar em ser alguém, em nos 
esforçar tecnicamente, em ser disciplinado 
e educado para alcançar a titularidade. 
Valores como respeito, pontualidade e 
dedicação, eram ensinados ali. Seu Tião 
e dona Dina, organizavam excursões 
e passeios em que enfrentavamos os 
times locais . Isso pra nós era como uma 
viagem internacional com a grande 
responsabilidade de representar o nosso 
time, o nosso bairro. Talvez, nem mesmo Seu 
Tião e Dona Dina sabem ao todo quantas 
crianças e adolescentes passaram pelo seu 
time. E provavelmente também não fazem 
ideia do bem que fizeram nem do legado 
que deixaram. Fazíamos amigos, tínhamos 
noção de companheirismo, nos sentíamos 
parte de um grupo, um time. Aprendemos 
a trabalhar em equipe, seguir as regras 
do esporte e a competir com lealdade. 
Violência gratuita não era permitida, só 
palavrão estava liberado(nada é perfeito). 
Mas até hoje, as boas lembranças ainda 
aquecem meu coração. Seu Tião e Dona 
Dina se lembraram bem daquele menino 
que não viam a mais de trinta anos e hoje 
ostenta barba e cabelos grisalhos. Ainda 
contaram histórias e destinos de muitos 
de meus companheiros da época. O que 
me faz ficar admirado da memória de um 
senhor de oitenta e poucos anos e do 
amor que ele tinha ao fazer o que fazia, 
dedicando seu tempo e paciência sem 
cobrar um tostão. Seu Tião e Dona Dina 
imortalizaram seus nomes nos corações de 
muitos e deixaram um importante legado. 
E a pergunta que já fiz a mim mesmo, faço 
agora pra você: Qual é o seu legado?

120

Aldeia 
                      Magazine



121

Aldeia
                       Magazine



122

Aldeia 
                      Magazine



123

Aldeia
                       Magazine



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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Manter um negócio de pé já é um 
desafio, em períodos de desvalorização 
da moeda por causa da inflação, a 
dificuldade é ainda maior. A alta de 
preços não é nenhuma novidade, e 
vem afetando a todos principalmente 
o pequeno empreendedor que percebe 
a redução nas vendas de forma 
significativa, precisa se virar para arcar 
com os compromissos financeiros e 
manter o negócio funcionando de 
forma saudável.

O que é inflação?

É uma medida percentual e indica 
uma tendência de crescimento dos 
preços. Acontece justamente devido 
ao aumento generalizado dos preços 
de produtos e serviços.

Como a inflação é medida?

No Brasil existem diferentes tipos de 
índices que recolhem amostras de 
preços de produtos e serviços, sendo 
alguns deles:

• Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA): é medido 
pelo IBGE, considera os preços de 
bens adquiridos por famílias com renda 
entre um e quarenta salários mínimos 
em onze regiões metropolitanas.

• Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC): é medido entre 
famílias com renda entre um e cinco 
salários mínimos.

• Índice Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M): medido pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), este índice 

A inflação e seus impactos 
na saúde financeira da 

empresa

CIDADE

considera os preços do comércio 
atacadista, varejista e da construção 
civil. Os dados são recolhidos entre o 
dia 21 do mês anterior e 20 do mês de 
referência.

• Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-DI): 
semelhante ao IGP-M, este índice 
mede a variação de preços desde as 
matérias-primas agrícolas e industriais 
até bens e serviços para o consumidor 
final. A diferença está na recolha que 
ocorre entre o primeiro e último dia 
do mês.

Quais as principais causas da inflação?

Quanto maior o gasto público maior as 
tarifas de impostos ou alta de preços 
devido a impressão de mais dinheiro 
para arcar com esses gastos.

Os custos de produção, são repassados 
aos consumidores para que as 
empresas não fiquem no prejuízo.

A indexação da inflação é o ajuste de 
preços baseados na inflação anterior.

Qual o impacto nas empresas?

A saúde financeira da empresa é 
afetada diretamente, visto que os 
custos de produção ficam mais caros, 
as importações sofrem aumento 
devido a desvalorização da moeda, 
o poder de compra do consumidor 
é reduzido e as despesas internas 
também sofrem alterações.

Como amenizar esse impacto?

Enxergar o negócio de forma 
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE

estratégica e pensar em novas 
oportunidades de negócios é de 
extrema importância para driblar essas 
dificuldades. Repensar a precificação 
para manter o fluxo de caixa de acordo 
com o volume de vendas analisando 
de forma minuciosa a margem de lucro 
praticada. 

Um controle de estoque criterioso evita 
compras desnecessárias e contribui 

para a redução das despesas internas. 

Negociações com financeiras e 
operadoras de cartões de crédito com 
o objetivo de reduzir tarifas bancárias 
podem favorecer o seu empreendimento 
reduzindo custos e contribuindo para o 
aumento da lucratividade.
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Quem mora em São Pedro da Aldeia tem o privilégio de estar 
muito próximo da Ilha do Boi, que fica entre as Praias da Salina 
e Praia Ponta da Areia. Agora vou te apresentar um lugar 
paradisíaco que fica em Arraial do Cabo. Eu e minha esposa 
tivemos a felicidade de conhecer a Ponta da Alcaíra, mais 
conhecida como Arubinha.

Um Paraíso
Arubinha é um paraíso escondido, às margens da Lagoa de 
Araruama. Com sua geografia que parece um “quebra mar 
natural” com vários “braços” de areia branca adentrando até o 
meio da lagoa, o local atraí um grande público de vários lugares. 
No local é possível ir caminhando até a ponta, passando por um 
banco de areia cercado por águas cristalinas em ambos lados 
que pode ser percorrida a pé sem dificuldades por mais de 700 
metros. 

Gastronomia
O local é bem movimentado no final de semana e consegui 
observar duas barracas vendendo petiscos e bebidas, porém é 
aconselhado levar água para a hidratação. Não existe nenhuma 
estrutura de restaurante e quiosque no local. 

Como chegar na Ponta da Alcaíra 
A aproximadamente 28 km de Arraial do Cabo, com muita 
vegetação costeira e a grandiosa Lagoa de Araruama beirando 
a estrada. Saindo de São Pedro da Aldeia, fui pela RJ-140 até a 
polícia Rodoviária de Arraial do Cabo e no trevo fui na direção 
de Figueira. A partir daí é só ligar o GPS que não tem erro.

Dicas
A dica fica por conta do trajeto que temos que fazer de carro, 
logo assim que saímos da estrada. São cerca de 4,5 Km de chão 
de terra, que com a proximidade do local, passa a ser de areia e 
dependendo do carro, pode ficar atolado.

Preservar esse paraíso é garantia de que vamos poder visita-lo 
sempre.

Acesse nosso blog e conheça os locais que visitamos.

PONTA DA ALCAÍRA
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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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Ser mulher é bem complexo

Não é pra qualquer um

É ser forte, dentro da sua 
fragilidade

Bonita, fora dos padrões da 
sociedade,

E diferente, em sua luta por 
igualdade

Mulher não é feita de uma

Mas de muitas personalidades

Bela, fera, Cinderela

“Patricinha” ou “da favela”

Não importa o rótulo que leva

Contanto que seja ELA!

E olha que os rótulos colados são 
muitos

Ela é “Amélia” ou é “galinha”

“Barraqueira” ou “princesinha”

Pura ou Pu…Tá! Não importa!

Opinador penetra tem cota

Bem longe!

Do outro lado da porta!

COLUNISTA

SER MULHER NÃO É 
FÁCIL!

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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Entenda uma coisa, mulher

Não dá pra ser perfeitinha.

A cobrança existirá, 

Dentro ou fora da cozinha

Venha ela do macho escroto 

Ou da fêmea de carteirinha

Conquistar direitos não é fácil

Principalmente sendo mulher

Cismam em te colocar rédeas

Como se sua vida fosse sopa

Para enfiarem nela a colher

Na bolha da causa ou da casa

As regras sempre virão

Darão as coordenadas exatas

De sua imposta posição

Se trabalhando fora 

ou levantando bandeiras

Se dentro do lar, pilotando fogão

Mas não desista, mulher guerreira!

Há barreira a serem quebradas

Não sociais ou culturais

Mas com bases emocionais, 

Construídas pela estrada.

São conquistas diárias

Na guerra com você mesma

Se transformar requer tempo

Uma hora você vira a mesa.

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

Quando dizer a 
verdade pode ser 

um ato de invasão
Somos realmente muito vidrados 
na verdade.  A verdade já foi razão 
principal de muitas discussões e 
no passado, objeto principal de 
estudo de alguns filósofos.  
A verdade também está direta-
mente ligada à justiça. Para se 
fazer justiça, precisamos da ver-
dade. No campo amoroso, a ver-
dade é primordial para que haja 
confiança (a base de todo bom 
relacionamento).
Mas posso dizer, sem estar sendo 
leviana, que verdades não são de 
verdade. Simplesmente porque 
verdades podem ser apenas um 
ponto de vista. A verdade, de-
pendendo do ângulo em que for 
vista, ela terá uma interpretação 
diferente. Com isso, em determi-
nados casos a verdade não é ab-
soluta, mas sim relativa. Somos 
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COLUNISTA

pré programados a seguir um 
padrão com uma concepção já 
definida da verdade, mas fato é 
que ninguém conhece a verdade 
absoluta do universo e cada um 
vê o mundo da sua maneira, de 
acordo com a realidade em que 
vive. Por isso, a verdade pode ser 
relativa.
Nem sempre ao ser verdadeiro 
com alguém estimula a outra pes-
soa que seja o mesmo com você. 
E isto é natural, pois nem todos 
conseguem ser verdadeiros o 
tempo todo. A exemplo das redes 
sociais: quanta mentira em torno 
da aparência,  de mostrar uma 
vida perfeita, sucesso no traba-
lho entre outras coisas que exis-
tem dentro de uma rede social e 
no entanto todos continuam as-
sistindo e acompanhando a vida 
supostamente perfeita do outro. 
Como dizia a música do nosso 
ilustre cantor e compositor Cazu-
za “mentiras sinceras me interes-
sam”.
Mas veja, procurar o lado da ver-
dade e da sinceridade ainda inco-
moda muita gente. Quando você 
diz uma verdade (pelo menos 
sob seu ponto de vista), corre o 
risco de alguém se ofender ou se 
doer com o que você disse, mes-
mo não dizendo diretamente à 
ela. Provavelmente suas palavras  
a levaram à uma reflexão em que 

ela não gostaria de se deparar, 
pois ao contrário, se sua verdade 
não estivesse condizente com a 
realidade,  a pessoa certamente 
não iria se importar com o que foi 
dito.
Então quando ser sincero pode 
causar uma dor, um desconforto 
na relação, talvez seja melhor ape-
nas observar e deixar que o outro 
siga com suas próprias verdades, 
porque para José Saramago e eu 
concordo com ele,  “o trabalho de 
convecer é uma falta de respei-
to, é uma tentativa de coloniza-
ção do outro”. E o direto de pen-
sar livremente e ter suas próprias 
opiniões não deve ser tirado de 
ninguém. Precisamos reaprender 
a discordar de forma respeitosa, 
especialmente nesse ano eleito-
ral. Vamos lembrar sempre de 
que a minha verdade nem sempre 
condiz com a verdade do outro, e 
tudo bem por isso.

135

Aldeia
                       Magazine



COLUNISTA

MONIQUE BITTENCOURT

SOU MONIQUE OU MELHOR NIQUE, 

TENHO 40 ANOS, SOU MÃE AO 

CUBO DE IGOR, CECÍLIA E LETÍ-

CIA, CASADA, CARIOCA DE DUQUE 

DE CAXIAS, MORANDO NA CIDADE 

DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NA 

REGIÃO DOS LAGOS, CAPRICOR-

NIANA. ADORA CONVERSAR, MAS 

PORÉM É BEM SELETIVA COM RELA-

ÇÃO A AMIGOS. ADORO DAR RISA-

DAS, FALAR BESTEIRAS, VICIADA 

EM SERIADOS. QUER SABER MAIS, 

ME SEGUE NAS REDES SOCIAIS (@

MAAOCUBO). SOU REAL O TEMPO 

TODO.

A volta às aulas é sempre 
desafiadora para os pequenos, 
e após um extenso período em 
casa, o desafio da retomada 
presencial se torna ainda maior. 
Para ajudar as crianças nesse 
período, compartilho quatro 
livros com histórias e atividades 
lúdicas.

Abaixo, confira alguns títulos que 
podem ajudar no aprendizado e 

no retorno: 

Coleção pequenos curiosos: São 
livros interativos e lúdicos para 
estimular os pequenos, com 

4 LIVROS QUE 
REFORÇAM O 

APRENDIZADO INFANTIL
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imagens divertidas de bichinhos, 
pets, da fazenda e do corpinho, 
que são fáceis de brincar.   As 
páginas são coloridas e possuem 
desenhos que se movimentam ao 
passar o dedinho da criança. É 
indicado para bebês a partir de 1 
ano.

Timóteo vai à escola: Com cenário 
colorido e divertido, Timóteo fala 
sobre o dia a dia na escola e outros 
contextos presentes na rotina, 
além de contar com um jogo para 
recortar na parte interna do livro. 

Coleção gente pequena, grandes 
sonhos: Traz a biografia de figuras 
históricas para crianças e as obras 
pretendem despertar, desde a 
infância, o mundo mágico dos 
sonhos. Os livros trabalham a 
temática de que grandes sonhos 
foram, um dia, pequenos feitos.

Coleção abremente:  Com 
400 perguntas e respostas 
para estimular os neurônios, a 
coleção de livros de perguntas 
e respostas com diversas 
temáticas, vai desafiar e ampliar 
os conhecimentos das crianças de 
acordo com o nível e a capacidade 
de cada idade.

Todas as opções de livros podem 
ser encontradas nas principais 
livrarias do país, tanto em lojas 
físicas quanto online, além do 
e-commerce da editora no www.
catapultalivros.com.br, com 
preços sugeridos ao varejo entre 
R$27,92 e R$55,92.

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

Monique Bittencourt (Criadora do 
Blog Mãe ao Cubo)
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Todo artista quer que seu público 
observe os detalhes da sua obra. Para 
isso, há uma série de técnicas que 
podem ser empregadas. Vimos no 
artigo anterior a “Regra dos Terços”. 
Agora falaremos um pouco sobre 
outra técnica não menos importante. 
Ei, estou aqui!

A vida ensina — já dizia minha avó. 
Sim, é uma verdade incontestável. Mas 
descobrir como as coisas realmente 
funcionam na base da tentativa e erro, 
até que surja um resultado positivo, 
dá muito trabalho e demanda muito 
tempo.

Na vivência profissional, como 
funcionário público, participei de muitas 
conferências e reuniões importantes. 
Nessas oportunidades, estava sempre 
presente uma amiga, que trabalhava na 
mesma instituição — ela aparecia em 
destaque em todas as fotos, ao passo 
que eu, quase nunca, apesar de sentar 
na mesma fileira que ela. O que poderia 
estar errado? Seria a cor da roupa ou a 
postura durante o evento? Não! Após 
avaliar várias possibilidades, descartei 
todas. Certamente eu não observara 
direito. Generosamente me contou que 
buscava pontos estratégicos, para onde 
os olhares dos repórteres estariam 
direcionados – geralmente perto de 
personalidades importantes. Mas não 
era só isso — mesmo quando não havia 
“figurão” na platéia, ela era alvejada 
pelos flashes. Difícil entender…

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

COMPOSIÇÃO: LINHAS GUIA
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Direto ao ponto
BONDINHO DE SANTA TERESA

Destacar o ponto de interesse é tarefa 
importante em qualquer atividade. No 
caso de evento com platéia, o ponto 
de interesse pode estar no palestrante 
principal. Nesse caso as fileiras da 
frente serão mais fotografadas. Mas se 

COLUNISTA

a reunião tem por objetivo apresentar 
algum produto que esteja posicionado 
no fundo do auditório, é para lá que 
a atenção será desviada na parte 
culminante do evento. E lá estava essa 
minha amiga.

— E quando não identificar o ponto de 
interesse? — perguntei.

— Na dúvida, fique perto da comida. 
Será o foco da atenção em determinado 
momento — respondeu, sorridente. 
Não é que tinha razão! Aprendi muito 
com ela.

Na pintura, desenho ou fotografia 
também é interessante conduzir o 
olhar do observador para o ponto 
que queremos destacar. Podemos 
posicioná-lo utilizando a “Regra 
dos Terços”, a “Regra Áurea” ou 
simplesmente induzir o olhar do 
interessado a seguir por “linhas guia” 
até o ponto pretendido.
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Linhas guia

Linhas guia são elementos dispostos 

ordenadamente desde o primeiro 
plano até o ponto que desejamos 
destacar e pode estar localizado até 
mesmo no fundo da cena. Flores, 
vegetações ao longo de um caminho, 
uma estrada, um rio, uma rua, trilhos de 
trem e aí por diante, se prestam muito 
bem para esse papel. Essa regra pode 
ser combinada com outras, tomando 
cuidado para não exagerar nesses 
elementos de condução, pois afinal, 
queremos que o admirador cheque ao 
objeto destacado sem se perder nos 
detalhes do caminho.

O primeiro quadro apresentado chama-
se “O BONDINHO DE SANTA TERESA”. 
Pintei-o em 2020 para a gincana 
promovida pela ALeART ( Academia 
de Letras e Artes da Região dos 
Lagos). Retrata uma cena do cotidiano 
de Santa Teresa, bairro tradicional da 
cidade do Rio de Janeiro. Notemos 
que os trilhos conduzem o olhar do 
observador para o veículo, que por 
sinal, está lotado.

Na segunda tela, intitulada “ESTRADA 
DAS HORTÊNSIAS”, vemos a estrada 
— em destaque — margeada por 
hortênsias. No fundo observamos 

algumas casas ofuscadas pelo nevoeiro, 
o que traz clima frio para a pintura. A 
estrada e as flores levam o observador 
a deter o olhar no fundo do quadro. 
Notemos que o céu se mostra entre as 
árvores e ajudam nesse processo.

Cenas do próximo capítulo

Na verdade eu pretendia discorrer, 
nesse mesmo artigo, sobre a “Regra 
Áurea”. Ao escrever notei que o assunto 
ficou extenso por ser muito complexo, 
carecendo de simplificação para 
atender ao público alvo, que somos 
nós, os amantes da pintura. Então, 
vamos ao trabalho e até a próxima.

Ilustrações relacionadas 

BONDINHO DE SANTA TERESA – AST 
– 33 x 44 (Paulo Jorge) 

ESTRADA DAS HORTÊNSIAS – AST – 
50×60 (Paulo Jorge)

Referências

Leading Lines in Photography: The 
Essential Guide (https://digital-
photography-schoo l .com/how-
to-use-leading-l ines-for-better-
compositions/)

How To Use Leading Lines In 
Your Photography (https://www.
format.com/magazine/resources/
p h o t o g r a p h y/ l e a d i n g - l i n e s -
photography)

Mike Browne (https://www.youtube.
com/watch?v=Qqi5Ekc4LHs)
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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!

142

Aldeia 
                      Magazine



REMAX

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

para te atender!

143

Aldeia
                       Magazine



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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