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Veja Também
08 Esta é uma pergunta que ainda 

gera muitas dúvidas em quem 

busca aprender como criar um 

papagaio. Os papagaios são considerados aves 

silvestres no Brasil. Isso significa que eles 

fazem parte de nossa flora e ainda vivem 

em florestas do país. 

16 O prefeito de 

Cabo Frio, 

José Bonifá-

cio, retirou a obrigatoriedade do 

uso de máscaras em ambientes 

fechados. O Decreto Municipal Nº 

6.832/2022 foi publicado nesta 

quinta-feira (28).

18 Nesta quinta-feira 

(28) o prefeito Vantoil 

Martins recebeu o 

governador do Estado do Rio de Janeiro, Claudio 

Castro, em Iguaba Grande, para assinatura do Termo 

de Convênio referente ao projeto de macrodrenagem do rio Salgado 

e a pavimentação e infraestrutura de ruas dos bairros Canellas City, 

Parque Tamariz e São Miguel.

20 O comunicado foi publicado no site da Salineira 

nessa segunda-feira (25) e anuncia o encerra-

mento das atividades na cidade de São Pedro 

da Aldeia, a partir da zero hora, do dia 09 de maio de 2022.

23 O município de São Pedro da Aldeia terá o orde-

namento das vias intensificado durante o feriado 

prolongado a partir desta quinta-feira (21).
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Aldeia.

40 O movimento “make Brazil 

Emo Again” está a todo 

vapor e ganhou um incen-
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pela USP explica que os pets eliminam pelos e 

resíduos, têm descamação da pele que não 

são identificados a olho nu,. 
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nação e do estudo 

é capaz de superar 
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qualquer um tem potencial de realizar 

seus sonhos...

60 Conhecido no Brasil por 

inúmeros nomes como Cabor-

ja, Camboatá, Curite, Tamboa-

tá, Tamoatá e Tamuatá.
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Ter papagaio é 
legal?

Esta é uma pergunta que ainda gera 
muitas dúvidas em quem busca apren-
der como criar um papagaio. Os papa-
gaios são considerados aves silvestres 
no Brasil. Isso significa que eles fazem 
parte de nossa flora e ainda vivem em 
florestas do país. 

Na verdade, é por isso que esse pás-
saro foi considerado o mascote brasi-
leiro pelos estúdios Disney, na forma 
do charmoso Zé Carioca. O papagaio é 
encontrado em quase todo o território 
tupiniquim, do Amazonas ao Rio Gran-
de do Sul. Por isso, ter um papagaio 
em casa é um assunto delicado para o 
IBAMA.

A lei brasileira permite a criação de pa-
pagaios, desde que sejam criados em 
cativeiro, em ambientes fiscalizados e 
certificados. Infelizmente, ainda hoje 
encontramos o tráfico ilegal da ave, 
quando são capturadas em seu habi-
tat natural. 

Para ter certeza da procedência legal 
de seu pet, busque sempre em locais 
confiáveis. Os papagaios legais pos-
suem uma documentação específica, 
que pode ser solicitada aos lojistas. Em 
caso de dúvidas, certifique-se na Linha 
Verde do IBAMA, no 0800-618080, um 
telefone para este tipo de questões. 
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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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DIA NACIONAL DA PRE-
VENÇÃO E COMBATE À 
HIPERTENSÃO ARTE-

RIAL TEM AÇÃO EM SÃO 
PEDRO DA ALDEIA

SA
Ú

D
E

No dia 26 de abril, é comemorado o Dia Nacio-
nal de Prevenção e Combate à Hipertensão Arte-
rial, e a prefeitura de São Pedro da Aldeia promo-
veu ações de prevenção aos males causados pela 
doença. Uma delas foi realizada na Praça do Ca-
nhão, no centro da cidade. O atendimento à popu-
lação foi organizado pela Vigilância Epidemiológi-
ca e Dant, com apoio da equipe de enfermagem, 
nutrição e a parceria dos alunos do curso técni-
co de enfermagem da Unienf. Em vários postos 
de saúde também houve mutirão de atendimento 
voltado para os moradores que buscam informa-
ção a respeito da doença. Na oportunidade, os al-
deenses puderam contar com serviços de medi-
ção de PA, receberam orientações e conheceram 
métodos para manter a saúde em dia, como a boa 
alimentação, atividade física regular, além de fazer 
uso de medicamentos de controle, quando indica-
do pelo médico.  

A equipe técnica de combate ao tabagismo tam-
bém somou forças ao mutirão, disponibilizando 
profissionais para explicar o funcionamento do 
programa.  

Popularmente conhecida como pressão alta, a hi-
pertensão arterial pode afetar crianças, adoles-
centes, adultos e idosos. A doença é silenciosa e 
provoca o estreitamento das artérias, fazendo o 
coração bombear o sangue com cada vez mais for-
ça causando assim o esforço excessivo que pode 
levar a ataques cardíacos e derrames cerebrais. 

De acordo com os especialistas, existe controle da 
hipertensão arterial, mas a melhor receita para a 
prevenção é uma vida saudável. 
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Verifique sua pressão 
periodicamente; 

Não fume; 

Elimine ou reduza o consumo de 
bebidas alcoólicas; 

Faça atividades físicas regulares; 

Faça esforços para manter o peso 

ideal; 

Alimente-se de forma saudável, 
evitando o sal, frituras e dando 
preferências a frutas, legumes e 
verduras; 

Evite o estresse e dê mais aten-
ção à sua vida familiar e social. 
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38º FEST VERÃO: 
DUPLAS SOBEM AO PÓDIO NO 

VÔLEI DE PRAIA EM SÃO PEDRO 
DA ALDEIA

Muita emoção, torcida e sets acirrados. 
Assim foi a final do vôlei de praia na 
arena do 38º Fest Verão de São Pedro 
da Aldeia neste domingo (24). Nem o 
forte calor desanimou as duplas que se 
enfrentaram nas quartas de final, se-
mifinal e final. As partidas foram mar-
cadas pelo empenho dos atletas que 
animaram a torcida das arquibancadas. 
Após vencerem todas as etapas, Rocio 
Demicheli e Manu Sherman conquis-
taram o primeiro lugar na categoria 
feminina, e Allan Silva e Matheus Cor-
deiro levaram a melhor no masculino. 
Os vencedores foram premiados com 
troféus, que também foram entregues 
para os segundos colocados de cada 
categoria. Andreia Sarmento e Fran-
cisca Bezerra (Baiana) receberam a 
premiação das mãos do secretário de 

Esporte e Lazer, Ricardo Ramos. Da 
mesma forma, Pedro Henrique e Ryan 
Tavares também foram premiados. As 
equipes que passaram pela fase de 
classificação no sábado (23), competi-
ram em um set único de 21 pontos nas 
quartas de final no dia seguinte. Já na 
semifinal e na final, venceu quem saiu 
na frente no melhor de três. Os atletas 
foram premiados com troféus para o 1º 
e 2º lugar de cada categoria. Cada par-
tida contou com uma equipe de arbi-
tragem oficial de vôlei de praia.

Daniele Ferreira, Kauana da Silva e Da-
niel da Silva Ferreira levaram as peque-
nas Milena, de 3 anos, e Laura, de 1 ano, 
para assistirem as partidas de vôlei. 
“Nós somos de São Pedro e já conhe-
cemos o Fest Verão, mas é a primeira 
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vez que estamos assistindo ao vôlei. 
Está muito divertido e estamos anima-
dos para acompanhar as novas modali-
dades”, disse Daniele.

Já o Josué e a Janaina Brum, de Sa-
quarema, estão acompanhando o Fest 
Verão pela primeira vez e elogiaram a 
organização do evento. 

Homenagem

As partidas do vôlei de praia desta edi-
ção do Fest Verão tiveram um senti-
mento a mais. Além da adrenalina de 
estar em campo, cada set representou 
uma homenagem dos atletas ao colega 
Fábio Rafael Lima da Costa, que fale-
ceu na semana dos jogos.

No domingo (24), a dupla vencedo-
ra do masculino, Allan Silva e Matheus 
Cordeiro, homenagearam o amigo com 

um cartaz ao receberem o troféu de 
primeiros colocados. Fábio competiria 
neste final de semana e foi lembrado 
por todos os presentes, que se emocio-
naram e ofereceram apoio à esposa e 
aos filhos do atleta. Antes das partidas 
começarem, todos reuniram-se próxi-
mo à rede onde um cartaz com a foto 
do Fábio Rafael estava estendido e fi-
zeram um minuto de silêncio. Conside-
rado agregador, Fábio fez parte de um 
dos primeiros grupos de vôlei na cida-
de e era um amigo querido por todos. 
Uma fala constante dele repetida pelos 
companheiros foi: “O vôlei não pode 
parar”, e os sets deste sábado foram 
disputados em sua homenagem. 

Com informações da ASCOM/PMSPA
Texto: Aline Torres Guimarães
Fotos: Ascom e Léo Borges
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PREFEITURA DE CABO FRIO 
LIBERA USO DE MÁSCARAS EM 

AMBIENTES FECHADOS
O prefeito de Cabo Frio, José Bonifá-
cio, retirou a obrigatoriedade do uso 
de máscaras em ambientes fechados. 
O Decreto Municipal Nº 6.832/2022 foi 
publicado nesta quinta-feira (28), na 
edição 434 do Diário Oficial. A decisão 
foi tomada levando em consideração a 
progressão da vacinação, o número de 
casos, óbitos e de internações por co-
vid-19 na cidade.

Ainda de acordo com o novo decre-
to municipal, permanece obrigatória 
a utilização de máscaras de proteção 
facial nos seguintes casos: para acesso 
e atendimentos em hospitais, clínicas, 
laboratórios, consultórios médicos e 
unidades de saúde - públicas ou par-
ticulares; no transporte coletivo públi-
co; e nas farmácias e drogarias. Indiví-
duos com suspeita ou confirmação da 
covid-19, em ambientes fechados ou 
abertos, devem usar a proteção facial.

O uso de máscaras em Cabo Frio co-
meçou a ser flexibilizado no dia 12 de 

abril, quando o chefe do Executivo re-
tirou a obrigatoriedade em vias públi-
cas, espaços abertos e praças de ali-
mentação no município.

De acordo com o último boletim da 
Secretaria Municipal de Saúde, nos úl-
timos 30 dias, nenhum óbito foi regis-
trado em decorrência da doença em 
Cabo Frio. No mesmo período, o mu-
nicípio teve 164 casos confirmados de 
covid-19, cinco deles nas últimas 24 ho-
ras, totalizando 21.727 casos da doença 
na cidade.

A vacinação contra a covid-19 no muni-
cípio continua. Até o momento, 70,9% 
do público alvo recebeu a primeira 
dose da vacina; 63,5% a segunda dose 
e 25,8% a dose de reforço.

Para acessar o Decreto Municipal Nº 
6.832/2022, clique no link: http://
rj.portaldatransparencia.com.br/prefei-
tura/cabofrio/?pagina=abreDocumen-
to&arquivo=3FED065A804C
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ALEXANDRE MARTINS VISTORIA 
OBRAS NO ANTIGO PÓRTICO, 

SEDE DA SECRETARIA DE 
TURISMO DE BÚZIOS

O prefeito Alexandre Martins visto-
riou nesta sexta-feira (29), a obra de 
reforma que está sendo realizada na 
Secretaria de Turismo, antigo Pórtico 
de Búzios. O gestor foi acompanhado 
pelo subsecretário de Serviços Públi-
cos Marcelo Rocha e do vereador Uriel 
da Costa.

Na ocasião, o gestor conversou com o 
responsável para conhecer detalhes do 
projeto de reconstrução. Também fez 
algumas observações nos detalhes da 
reforma.
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Prefeito Vantoil Martins recebe o 
governador do Rio para 

assinatura de convênio de 
infraestrutura

Nesta quinta-feira (28) o prefeito Vantoil 
Martins recebeu o governador do Esta-
do do Rio de Janeiro, Claudio Castro, em 
Iguaba Grande, para assinatura do Termo 
de Convênio referente ao projeto de ma-
crodrenagem do rio Salgado e a pavimen-
tação e infraestrutura de ruas dos bairros 
Canellas City, Parque Tamariz e São Miguel.

O prefeito Vantoil Martins afirmou que a 
prefeitura está trabalhando para recuperar 
o tempo perdido das gestões anteriores e 
que o governo tem um olhar especial para 
a área de infraestrutura. “Quando assu-
mimos, cerca de 80% das ruas da cidade 
eram de terra. Estamos mudando essa rea-
lidade através do Programa Iguaba Melhor 
e dos convênios com o Estado. Tenho cer-
teza que essa conquista irá mudar a vida 
da população iguabense. A macrodrena-
gem do rio Salgado irá solucionar um pro-
blema que Iguaba enfrenta há muito tem-

po. Nós trabalhamos para fazer de Iguaba 
uma cidade mais justa e igualitária. Conta-
mos com o Governador e com os nossos 
deputados” Declarou o prefeito.

O governador Cláudio Castro enfatizou que 
o estado está investindo em obras nos mu-
nicípios e que esses investimentos não irão 
parar. “Todas essas obras começam dentro 
dos próximos 40 dias, porque temos uma 
população que merece um serviço público 
de qualidade. Hoje o Rio de Janeiro pode 
oferecer isso. Continuaremos trazendo in-
vestimentos para a cidade. E quero agrade-
cer ao prefeito Vantoil por ter uma gestão 
séria e de comprometimento com Iguaba 
Grande.” Anunciou Claudio Castro.

O evento contou ainda com a presença dos 
vereadores de Iguaba Grande, secretários 
municipais e estaduais, além de deputados 
de todo Estado.

IGUABA GRANDE
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ARARUAMA
Governador Cláudio Castro inaugura 

a Casa do Trabalhador e assina 
ordem de serviço e convênio para 

três obras em Araruama

Araruama vem avançando no desenvol-
vimento econômico e se destacando em 
nível nacional na geração de empregos. 
Atualmente, o município ocupa o quarto 
lugar no país na criação de novas vagas, 
segundo pesquisa da Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo. 
E agora o município ganhou mais um equi-
pamento que vai impulsionar ainda mais 
esse crescimento. Nessa quinta-feira, 28, o 
governador Cláudio Castro inaugurou em 
Araruama a Casa do Trabalhador, que fica 
na Avenida Brasil, número 50, no centro. 
Esse é um programa do Governo do Esta-
do que tem como objetivo promover ações 
de apoio ao trabalhador, orientações sobre 
primeiro emprego, estágio, elaboração de 
currículo, além de fazer parcerias com ins-
tituições formadoras de ensino para fazer 
a ponte entre elas e os candidatos a vagas 
de emprego. Durante a inauguração, o go-
vernador assinou a ordem de serviço para 
as obras de revitalização da Praia Seca, que 
contemplam acostamento, calçadão e ci-
clovia em toda a extensão do perímetro ur-
bano. Segundo o próprio governador essas 
obras vão ter início já na próxima segun-
da-feira, 02. O governador assinou, ainda, 

dois convênios para: Construção do acesso 
à Via Lagos pela Estrada da Posse, em São 
Vicente, o que vai ajudar no escoamento 
da produção agrícola do quarto distrito.

Obras de infraestrutura (drenagem e pavi-
mentação) da Rua Oscar Clark, no bairro 
Fonte Limpa, o que vai evitar os constantes 
alagamentos no local. 
O governador ressaltou que as obras só fo-
ram possíveis graças ao empenho da pre-
feita Livia de Chiquinho, que, segundo ele, 
vem transformando o município de Ara-
ruama. “Não basta só solicitar ajuda, tem 
que entender da logística pra saber o que é 
melhor para os moradores, e a prefeita me 
apresentou projetos lindos e que atendem 
às necessidades da população”, finalizou 
Cláudio Castro. 
A prefeita Livia de Chiquinho agradeceu 
imensamente o apoio e a contribuição 
do governo do Estado e destacou: “Essas 
obras vão se tornar um sonho realizado 
para todos nós e foram pensadas para fo-
mentar o turismo, o desenvolvimento agrí-
cola, além de trazer mais dignidade aos 
moradores, que ao invés de pisar na lama, 
agora vão pisar no asfalto, na rua Oscar 
Clark, na Fonte Limpa”, comemorou.
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TRANSPORTE

O comunicado foi publicado no site 
da Salineira nessa segunda-feira 
(25) e anuncia o encerramento 
das atividades na cidade de São 
Pedro da Aldeia, a partir da zero 
hora, do dia 09 de maio de 2022. 

Confira a Nota:
“Há algumas décadas, a Viação 
São Pedro iniciou as atividades no 
município de São Pedro da Aldeia, 
sendo por muitos anos, a principal 
indutora de desenvolvimento, ao 
trazer empregos, renda e acesso 
dos bairros ao centro da cidade. A 
empresa se tornou um verdadeiro 
patrimônio do município, ao 
investir em uma frota moderna 
e confortável, renovada a cada 
2 anos em média; bilhetagem 
eletrônica, sendo pioneira da 
implantação que substituiu o 
vales de papel no Estado do Rio 
de Janeiro e acessibilidade em 
todos os ônibus para atender 

EMPRESA RESPONSÁVEL 
PELO TRANSPORTE 

MUNICIPAL EM SÃO PEDRO 
DA ALDEIA ANUNCIA FIM 

DOS SERVIÇOS PRESTADOS

os portadores de necessidades 
especiais. Infelizmente, devido a 
falta de planejamento dos últimos 
governos para a mobilidade 
urbana da cidade, a Viação São 
Pedro vem sofrendo com uma 
concorrência desleal e predatória 
que tornou real, primeiramente, a 
necessidade de readequação de 
linhas e horários, com o objetivo de 
tornar possível, a continuação dos 
serviços prestados, priorizando 
a qualidade e a eficiência do 
transporte coletivo que atende 
às zonas rurais e urbanas da 
cidade. O efeito da pandemia 
COVID-19 agravou ainda mais a 
situação da empresa causando 
uma diminuição drástica no 
número de passageiros, o que 
comprometeu seriamente o 
sistema que possui altos custos. 
Foram realizados esforços diários 
e constantes para resgatar a 
empresa, como reuniões com 
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o Poder Concedente Municipal, 
associações de moradores e 
outros representantes, porém, 
a crise instaurada no transporte 
coletivo de passageiros em todo o 
país, também, reflete gravemente 
no município aldeense, e tornou 
lamentavelmente, inviável, a 
sobrevivência do sistema que 
atendia aos usuários pagantes 
e não-pagantes. Sendo 
assim, o pequeno número de 
passageiros pagantes inviabilizou 
a manutenção do padrão de 
qualidade da empresa. É com 

pesar, que a Viação São Pedro, 
vem respeitosamente, comunicar 
aos seus clientes, autoridades e 
imprensa, o encerramento das 
atividades na cidade de São 
Pedro da Aldeia, a partir da zero 
hora, do dia 09 de maio de 2022.

Agradecemos o apoio de todos!

Viação São Pedro.”
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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REFORÇO NA SEGURANÇA DURANTE O 
FERIADO EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

O município de São Pedro da Aldeia terá 
o ordenamento das vias intensificado 
durante o feriado prolongado a partir 
desta quinta-feira (21). O reforço visa 
garantir a segurança dos moradores e 
dos visitantes esperados para o feriado 
nacional de Tiradentes e o estadual de São 
Jorge. O trânsito também terá alteração e 
será interrompido em ambos sentidos da 
Avenida São Pedro no domingo (24), a 
partir das 17h, para a passagem de blocos 
carnavalescos. Os jogos do 38º Fest Verão 
continuam durante o período. Os agentes 
da Guarda Civil Municipal, Fiscalização de 
Posturas, Defesa Civil, além de vigias e 
vigilantes,  seguem em esquema especial 
de trabalho. Para o secretário de Segurança 
e Ordem Pública, José Maria Cadimo, o 
foco continua sendo o patrulhamento 
preventivo. “Tivemos os primeiros dias 
de Fest Verão tranquilos e continuamos 
com o reforço no efetivo para garantir a 
segurança e o ordenamento no município. 
Essa semana, além dos jogos, teremos 
o feriado prolongado e a passagem de 
blocos carnavalescos, por isso, nossos 
agentes estarão em deslocamento pelas 
imediações das praças, espaços públicos 
e orlas das praias aldeenses. Seguimos as 
orientações do prefeito, Fábio do Pastel, 
de reforçar a segurança da população.”, 
apontou. 

Campanha de conscientização 

A Secretaria de Segurança e Ordem 

Pública destaca que moradores e turistas 
devem estar atentos ao Código de 
Posturas Municipal, que estabelece normas 
de conduta para segurança e utilização 
correta das praias. 

É proibido o uso de churrasqueiras e de 
aparelhos de som na faixa de areia, além 
do uso de objetos de vidro. O acesso de 
veículos na faixa marginal de proteção 
também é vetado, assim como o descarte 
irregular de resíduos.

A prefeitura reforça, ainda, a sinalização 
das ruas com placas de conscientização 
ambiental nas principais praias da cidade. 
Com o feriado prolongado e a realização 
das partidas do 38º Fest Verão, a gestão 
pública intensificou as campanhas para 
sensibilizar os visitantes e moradores a 
não jogarem lixo nas ruas e nas areias das 
praias.As secretarias de Meio Ambiente e 
de Serviços Públicos iniciaram a instalação 
de placas nas entradas das praias da 
Pitória, do Sudoeste e Salinas. A previsão 
é que as praias do Centro, da Baleia, Linda, 
Balneário e Ilha do Boi também recebam a 
identidade visual com o slogan “O que não 
vai para o lixo, vai para a Lagoa”. A iniciativa 
visa conscientizar os frequentadores a não 
deixarem resíduos na praia e convoca a 
população a preservar as belezas naturais 
do município. 

ASCOM/PMSPA Texto: Aline Torres 
Guimarães / Fotos: Bruninho Volotão
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OLHA O 
GÁAAASSSSSS!!!

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Estamos vivendo uma crise cruel! 
Famílias tendo que escolher o 
que vai comprar para sobreviver. 
Vi uma reportagem falando sobre 
o preço do botijão de gás de 13 
kg que chega a custar R$ 160 na 
região Centro-Oeste do país, se-
gundo dados da ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis). Em média, o 
botijão custa R$ 112,54, contra R$ 
83,11 no mesmo mês do ano pas-
sado. A alta é de 35%.
Nessa mesma reportagem vi 
uma senhora dizendo que dei-
xou de comprar seus remédios 

COM A PALAVRA, O EDITOR
para comprar o gás. Todo mês o 
brasileiro paga inúmeros de im-
postos e contas altíssimas de luz 
e água, uma população, que em 
sua maioria, não tem saneamento 
básico, saúde e nem iluminação 
no local de suas residências. 
 A quem devemos cobrar essa 
conta?
Estamos num ano eleitoral e ago-
ra os políticos, os mesmos que a 
anos pedem seu voto, voltam em 
sua cidade para pedir seu voto. 
Essa é a hora!!!
O preço do gás já ultrapassou 
10% do valor do salário mínimo, já 
imaginou, segundo IBGE: 34,4% 
dos trabalhadores no Brasil vivem 
com até um salário... o que sobra 
de dinheiro para a comida? Para 
comprar um remédio? Para ter 
acesso a Cultura? Para ter acesso 
ao lazer?
O brasileiro tem que responder 
nas urnas!
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...és do tamanho do céu e apenas me-
nor que Deus!
Mario Quintana.

No poema do poeta gaúcho a home-
nagem singela as mães. E respeito pela 
mulher que nos trouxe à vida. Exis-
tem outros textos que expressam esse 
amor. Outros tantos poetas e cronistas 
da literatura mundial. Eu preparo a can-
ção para que todas as mães se reco-
nheçam.
Lembro-me da homenagem de Milton 
Nascimento às mães musicando os 
versos de Carlos Drummond de An-
drade, ainda que os versos não sejam 
exatamente os transcritos. Uma repro-
dução afetiva sem preocupação com a 
exatidão.
Escrevi um texto escrito na época do 
o antigo ginasial, antes das reformas 
no sistema educacional. Naquele pri-
meiro texto em homenagem as mães, 
um frescor ingênuo pré-adolescente. 
Impossível reproduzir as mesmas pala-
vras, o mesmo sentimento, depois de 
tantos anos.
Importa reconhecer o quanto é funda-
mental a presença da mãe em nossa 
vida, relação tão especial que não ex-
plicada em versos ou prosa. Quanto há 
de simbólico na presença da mãe em 
nossas vidas? Tantos exemplos rechea-
dos de amor, desprendimento, dedica-
ção, expressão do amor sacrificial.
Não nenhuma relação se aproxima da 
que liga filhos e mães, em todos os tem-
pos, em todas as nações, sem importar 
ritos culturais, trata-se de fogo eterno. 
A dependência nos primeiros anos, as 
preocupações, os cuidados: - não corre 
menino, você vai cair. Essas coisas de 

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.

Mãe 
COLUNISTA
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mãe. Era certo, todas as vezes que 
a desobedecíamos, acontecia algum 
acidente. Na hora que o medo se ins-
taurava, vinha o grito de socorro: - 
Mãe! Ecoando pela casa. Penso em 
todas as mães, e por associação nos 
que a perderam precocemente. Não 
imagino o tamanho dessa ausência.
Durante minhas pesquisas genealó-
gicas descubro o nome de muitas 
mulheres da família, e por um perío-
do longo que remete a décima quin-
ta geração ascendente, das quais 
não tenho a menor ideia do rosto, 
tantos nomes. Mulheres de tantas 
origens, base da construção de tan-
tas famílias. Herdei mais do que ge-
nética de todas.
O exercício dessas descobertas não 
descortina o que seria a vida dessas 
mulheres ao longo de cinco séculos, 
as aflições de cada época, os desa-
fios que precisaram superar. E toda a 
resistência necessária que hoje para 
que eu esteja aqui rememorando.
Tantas mulheres até pouco tempo 
totalmente desconhecida. É preciso 
compreender a importância de to-
das. Anônimas mulheres. Expressar 
de algum modo o reconhecimento 
por receber delas o folego de vida: 
Marilena, Guiomar, Leonor, Alzi-
ra, Andrelina, Anna Cândida, Maria 
Hygina, Maria José, Ephigenia, Ja-
nuária, Maria Joaquina, Anália, Joa-
quina Rosa, Marcelina, Luiza, Fran-
cisca, Claudina, Mathilde, Florinda, 
Jacintha, Flausina, Theresa, Maria 
de Magalhães, Bárbara, Domingas, 
Izabel Cunha, Apolonia, Maria Gas-
par, Maria Correia, Crisóstoma, Clara 
Afonso, Isabel Martins, Clara Pimen-
tel, Catarina Manuel, Maria de Froes, 
Maria Viana, Branca, Ana Gonçalves, 
Isabel Gonçalves, Isabel Manuel, Ma-
ria Quinõmes, Constança... 

Essa imagem, é de uma 
das mães da família. Nome 
dela era:   Urraca de León y 
Castilla. Eu na crônica listei 
os nomes até 1470. Urraca 
nasceu em 24 June 1081 

León, Castilla y León, Spain 
e morreu em 8 March 1126 
Saldaña, Palencia, Castilla 

y León, Spain, existem uma 
estátua em homenagem a 

ela na Espanha.
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LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves

Ingredientes
6 colheres de margarina bem cheias
1 tablete de 90g de chocolate 1/2 amar-
go
4 ovos
2 xicaras de açúcar 
1/2 xicara de chocolate em pó (33% ou 
50%)
3/4 de xicara de achocolatado
1 1/4 xicara de chá farinha de trigo

MAIS SABOR
Opcional
Acrescente 1/2 xicara de nozes ou cas-
tanhas de caju picadas, faça isso depois 
de pôr a massa na forma para assar.
 
Modo de preparo
1. Comece por derreter no micro-
-ondas o chocolate 1/2 amargo a uma 
temperatura de 30°C por 3 minutos. A 
cada 1 minuto retire do micro-ondas e 
mexa com uma colher, repita esse pro-
cesso até estar completamente derreti-
do.

Brownie

Ah, maio. Mês de tantos acontecimen-
tos. Já começamos logo de cara com o 
dia do trabalhador, Logo depois dia das 
Mães, em seguida, aniversário da cida-
de que digo com orgulho, minha cida-
de: São Pedro da Aldeia. Esse mês está 
bonito né, e se pararmos pra pensar, 
tem muito mais coisas pra comemorar. 
Pensando nisso, quero ensinar a você 
uma receita que vai bem com tudo, a 
qualquer hora do dia, principalmente 
lanche da tarde e sobremesa.
Por que além de fácil, é saborosa e ver-
sátil também. Estou falando do Bro-
wnie. Que literalmente vai bem com 
tudo, é só deixar a imaginação solta, 
que as combinações saborosas “vem 
com vontade”. É com morango, bana-
na, sorvete, hortelã, caldas, grãos, bri-
gadeiros e muito mais. Ai, ai, só coisas 
deliciosas. 

Já de ante mão, felicito a todos os tra-
balhadores por seu dia, e as mamães 
também, e principalmente as mamães 
trabalhadoras, por toda a sua garra, de-
dicação e amor envolvido. Parabéns a 
todos!  
Então vamos deixar de conversa, pois 
agora temos que pôr as mãos à obra, 
não é verdade?!! 
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2. Agora já como chocolate derreti-
do misture no mesmo recipiente a mar-
garina, e mexa os até estarem homogê-
neos. RESERVE OS
3. Em outro recipiente, com o auxí-
lio de uma batedeira, ponha o açúcar e 
os ovos, bata os até forma um creme 
amarelo clarinho.
4. Agora que temos essas 2 misturi-
nhas, vamos junta los e novamente dei-
xa los homogêneos. RESERVE OS 
5. É muito importante peneirar o 
chocolate em pó, pois ele acaba for-
mando alguns gruminhos difíceis de 
dissolver depois de misturados direta-
mente aos líquidos. Então antes de uti-
liza los na receita peneire, aproveite e 
peneire também a farinha de trigo e o 
achocolatado. 
6. Depois de tudo peneirado, mis-
ture os com a ajuda de uma colher de 
pau ou fue. 
7. Depois que esses ingredientes 
secos estiverem misturados, vamos uni 

los a nossa misturinha que reservamos 
antes.
8. Não se assuste, a massa é um 
pouco “pesada” assim mesmo, porque 
quase não temos adição de líquidos 
nela.
9. Despeje a massa em uma forma 
de 20cmx 30cm, untada com marga-
rina e farinha de trigo, depois leve 
para assar em forno preaquecido 
a 180°c por mais ou menos 35 mi-
nutos.

Dica

O Brownie estará pronto quando 
a parte de cima estiver levemente 
corada e ao espetar com um pa-
lito ele estiver levemente úmido. 

11. Depois de retira ló do forno 
corte os em quadradinhos ainda 
quente, e sirva com bola de sor-
vete de creme. Fica fabuloso! 
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Decoração 
3 Dicas para decorar 
varandas pequenas

1. Use e abuse do jardim vertical
A parede é um dos locais mais 
esquecidos pela maioria dos mo-
radores. Saia da tradicional deco-
ração com quadros e abuse da 
tendência do jardim vertical. Ele é 
barato, você mesmo pode instalar 
e pode ser encontrado facilmente 
em lojas de jardim e construção.

2. Crie uma área social, com mo-
biliários adaptáveis ao espaço 
disponível. Nada melhor do que 
entrar em contato com o entorno 
e a paisagem do seu apartamen-

DECORAÇÃO

to. No mercado é possível encon-
trar mesas, assentos, mini sofás e 
churrasqueiras elétricas que ocu-
pam o mínimo de espaço.

 
3. Monte o seu próprio jardim
Vasos de plantas ficam ótimos 
nas varandas. Faça uma compo-
sição com vasos, flores e plantas 
para dar o toque vibrante neste 
cantinho!
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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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Laçamento de livro e feira 
literária marcam 1ª edição 
do Projeto Literatura na 
Praça em São Pedro da 

Aldeia
Começou nessa sexta-feira (15) o Pro-
jeto Literatura na Praça em São Pedro 
da Aldeia. O primeiro dia do evento, 
que está sendo realizado na Praça 
Hermógenes Freire da Costa, na Casa 
do Artesão, Centro, São Pedro da Al-
deia, contou com o lançamento do li-

vro “A Abelha Verde” da a escritora Bia 
Fernandes. Outra atração que marcou a 
noite foi a Feira Literária, que nessa pri-
meira edição, conta com mais de 200 
exemplares de livros, nacionais e inter-
nacionais, com preços a partir de R$ 
5,00. Os visitantes e leitores participa-

LITERATURA
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ram da sessão de autógrafos 
com os escritores aldeenses 
e a escritora de Casimiro de 
Abreu, Maura Pontes. O even-
to é idealizado pelo escritor 
Renato Fulgoni e conta com 
o apoio cultural da Secretaria 
Municipal de Turismo, Casa do 
Artesão, Aldeia Editora, Livra-
ria da Aldeia, Beto Paraíba e 
do Notícias de São Pedro da 
Aldeia Editora. Nessa primeira 
edição, o evento tem a parti-
cipação de diversos escritores 
do município, como Luciana 
Mendonça, Renato Fulgoni, 
Nathália Laryssa do Amaral, 
Raquel Rosas, Andréa Rezen-
de, Marcio Silveira e Bia Fer-
nandes. “A ideia de implantar 
este projeto na Praça Hermó-
genes Freire da Costa tem o 
objetivo de estimular a leitura 
entre o público de todas as 
idades. Dessa forma, além de 
ser um espaço de lazer e para 
a prática de esportes, a praça 
também oferece como opção 
o acesso à leitura de forma 
democrática, em um ambien-
te muito agradável, que é a 
Casa do Artesão”, disse Rena-
to Fulgoni. A música ao vivo 
ficou no comando da cantora 
e escritora Luciana Mendonça, 
que destacou músicas nacio-
nais dos anos 80 e 90, além 
de sucessos da atualidade.

A 2ª edição do projeto está 
marcada para os dias 14 e 15 
de maio na Casa do Artesão, 
Praça Hermógenes Freire da 
Costa, Centro, São Pedro da 
Aldeia.

LITERATURA
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Simple Plan escolhe a 
festa Emo Revival para 

lançamento de seu mais 
novo EP

O movimento “make Brazil Emo Again” 
está a todo vapor e ganhou um incen-
tivo de peso para decolar ainda mais. 
A banda norte-americana Simple Plan 
escolheu São Paulo como uma das três 
cidades do mundo para sediar uma 
festa de lançamento de seu novo EP 
“Harder Than It Looks”. Com isso, esco-
lheu a Emo Revival, já conhecida pelos 
amantes do gênero, para sediar essa 
grande celebração. O evento acontece 
no sábado, 7 de maio, um dia após a 
divulgação do projeto em todos apli-
cativos de música, no Carioca Club, e 
já está com os ingressos quase esgo-
tados.

 

“Através de uma amiga e parceira, co-
nhecemos o representante do Simple 
Plan e descobrimos que a banda esta-
va selecionando três cidades ao redor 
do mundo para fazer a festa de lança-
mento de seu novo projeto. Entre os 
lugares escolhidos, estava São Paulo. 

Apresentamos a festa e fomos esco-
lhidos para realizar esse grande evento 
em conjunto!”, explica Marco Serra, um 
dos fundadores da Emo Revival.

 

Com essa parceria, a festa, que já se re-
inventa a cada edição, receberá vídeos 
exclusivos dos artistas da bandas, além 
de ativações que ainda são surpresa 
para o público.

 

A Emo Revival é uma festa que surgiu 
em julho de 2018 com o intuito de ser-
vir de ponto de encontro para fãs de 
Emocore, Metalcore e Pop Punk de São 
Paulo e região. Cada edição da festa 
conta com uma média de público de 
1.300 pessoas e mais de 100 profissio-
nais envolvidos na produção, direta ou 
indiretamente.

DESTAQUE
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Festa, que celebra a chegada do EP 
“Harder Than It Looks” aos aplicativos 
de música, acontece no sábado, 7 de 

maio, em São Paulo
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Médica esclarece 5 mitos e 
verdades da alergia a 

animais de domésticos
Apesar da fofura, tem gente que so-
fre com alergia a cachorros e gatos e 
chega a pensar em doar os bichinhos. 
Dra. Brianna Nicoletti alergista e imu-
nologista pela USP explica que os pets 
eliminam pelos e resíduos, têm desca-
mação da pele que não são identifica-
dos a olho nu, então por meio do con-
tato existe a inalação das substâncias 
durante a respiração.

“Para as pessoas que possuem hiper-
sensibilidade a estes resíduos inala-
dos, há uma reação inflamatória cujas 
manifestações são coceira na face 
(principalmente nariz e olhos), espir-
ros, congestão, coriza e tosse”. Conta 
a alergista.

Porém, na grande maioria das vezes 
ao seguir algumas orientações e to-
mando medicações de controle da
alergia prescritas por um médico, a in-
flamação é controlável!

Dra. Brianna desmistifica os principais 
mitos e verdades sobre reações alér-
gicas a pets e dá dicas para conviver 
com os animais sem sofrimento:

1-Animais de pelo curto são mais indi-
cados para quem tem alergia? Mito ou 
Verdade?

Mito! Dra. Brianna explica que o alér-
geno dos animais não está no “pelo” 
propriamente dito, mas sim nas célu-
las mortas da pele do animal. Também 
podem estar na saliva e urina do pet. 
Então se o pelo é curto ou longo, tan-
to faz!

2-Existem raças que causam menos 
reação alérgica? Mito ou Verdade?

Mito! “Você pode ser menos sensível 
a certas raças de animais, mas NÃO 
existe um animal de estimação verda-

SAÚDE

deiramente hipoalergênico.” Reforça a 
médica.

3- Gatos causam mais alergia do que 
cachorros? Mito ou Verdade?

Verdade! As alergias a gatos são duas 
vezes mais comuns que as alergias a 
cães, pois os felinos liberam muito mais 
alérgenos do que cachorros.

4- Evitar o contato com o pet resolve 
problemas de alergias. Mito ou verda-
de?

Em partes verdade: Um animal den-
tro de casa acumula ácaros. Os ácaros 
também se alimentam da pele do ani-
mal. O ácaro é muitas vezes o grande 
vilão da alergia respiratória. A dica da 
médica para alérgicos é: “independente 
da raça do animal, limite o contato, por 
exemplo, mantenha-o fora do quarto e 
principalmente da cama. Lave as mãos 
depois de acariciar o pet. Use um lim-
pador de ar particulado de alta eficiên-
cia (HEPA) para reduzir alérgenos na 
superfície. Aspire pisos e móveis com 
frequência. Dê banhos frequentes no 
pet - pelo menos uma vez por semana. 
Tome medicação para alergias confor-
me as instruções médicas e antes que 
os sintomas se desenvolvam, considere 
imunoterapia (vacina de alergia).” Ex-
plica a médica.

5- Apenas gatos ou cachorros podem 
provocar reações alérgicas. Mito ou 
Verdade?

MITO! Qualquer animal de pelo ou pena 
pode causar alergias: pássaros, hams-
ters, porquinho-da-índia. Além do alér-
geno específico do animal, a presen-
ça de animais no ambiente interno da 
casa aumenta a quantidade de ácaros 
(maior disponibilidade na cadeia ali-
mentar, já que ácaros se alimentam de 
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detritos de pele).

Importante destacar que é possível 
sim, um alérgico conviver com animais 
de estimação, não é necessário se des-
fazer do animal.

Ter um bichinho de estimação tem mui-
tos benefícios para saúde, já foi com-
provado cientificamente que:

-Reduz o estresse;

- Diminui a depressão e a sensação de 
solidão;

- Ajuda ao dono a manter uma vida 
mais ativa;

- Ajudam na aprendizagem de ter cer-
tos compromissos e responsabilidades.

Dentre muitos outros benefícios. 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)
 

Dra Brianna Nicoletti, alergista e imu-
nologista pela Universidade de São 
Paulo (USP)
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As florestas brasileiras naturais são 
distribuídas em 6 biomas:

1 - Amazônia
2 - Caatinga
3 - Cerrado
4 - Mata Atlântica
5 - Pampas
6 - Pantanal

Cada um destes biomas possui carac-
terísticas particulares que veremos 
todo mês em destaque na coluna 
BIOMAS BRASIL - AMÉRICA DO SUL.

A onça-pintada é o maior felino das 
Américas. Espécie emblemática das 
matas brasileiras, a onça é importante 
para as ações de conservação.

Por estar no topo da cadeia alimentar 
e necessitar de grandes áreas preser-
vadas para sobreviver, esse animal o 
mesmo tempo temido e admirado que 
habita o imaginário das pessoas é um 
indicador de qualidade ambiental. A 
ocorrência desses felinos em uma re-
gião indica que ele ainda oferece boas 
condições que permitam a sua sobe-
vivência. 
A onça-pintada é o maior felino do 
continente americano, podendo che-

BRASIL

gar a 135 kg. É um animal robusto, com 
grande força muscular, sendo a po-
tência de sua mordida considerada a 
maior dentre os felinos de todo o mun-
do. Suas presas naturais são animais 
silvestres como catetos, capivaras, ja-
carés, queixadas, veados e tatus. Outra 
característica marcante dessa espécie 
é que ela não mia como a maioria dos 
felinos. Assim como o Leão, o Tigre e o 
Leopardo, ela emite uma série de ron-
cos muito fortes que são chamados de 
esturro.

Manchas são impressões digitais 

Além da beleza estética, as manchas 
na pele das onças são uma espécie de 
impressão digital, única, que nunca se 
repete. Por isso, são utilizadas para a 
identificação dos felinos. Durante o tra-
balho de captura, os pesquisadores da 
Pró-Carnívoros fotografam a pelagem 
na lateral e também a parte da cabeça 
do animal. Desta forma, se uma onça 
for morta por um caçador e for retirado 
o colar transmissor, é possível identifi-
cá-la comparando as fotos com a pele 
do animal morto. As fotos são anexa-
das no material de pesquisa junto com 
os dados coletados.

Onça-pintada
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Saquarema 
inicia campanha Praia Limpa

A Prefeitura de Saquarema iniciou 
nova campanha educativa sobre a im-
portância do descarte correto do lixo 
nas praias oceânicas e lagunares da 
cidade. Voltado principalmente para 
quem utiliza as praias e demais áreas 
de lazer, a campanha inicia antes dos 
dois próximos feriadões de Páscoa e 
Tiradentes.

Com o conceito “Praia Limpa”, a cam-
panha visa alertar moradores e turis-
tas de que a praia é um espaço pú-
blico, de todos e democrático, mas 
que requer cuidados e ações para as 
belezas naturais serem preservadas. 
Realizada pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, a campanha segue os 
objetivos 14 e 15 ODS – ONU e conta 
com parceria das secretarias de Co-
municação Social, Esporte, Lazer e Tu-
rismo, Transporte e Serviços Públicos, 
além da chancela do Programa Ban-
deira Azul.

“Com a retomada do turismo e das ati-
vidades econômicas, muitas pessoas 
estão escolhendo Saquarema para 
passar os próximos feriados. Esse au-
mento de pessoas circulando na cida-
de (e nas praias) gera mais lixo. Por 
isso estamos iniciando esta campanha 
educativa para conscientizar os usuá-
rios das praias sobre o descarte cor-
reto do lixo, minimizando os impactos 
sobre o ecossistema local”, informou o 

Secretário Municipal de Meio Ambien-
te, Gilmar Rocha de Magalhães.

Além da campanha, a Prefeitura de Sa-
quarema está ampliando o número de 
lixeiras públicas espalhadas pelas ruas 
da cidade e nos acessos ao mar e la-
goas. Bairros como o Centro e Itaúna, 
onde ficam as principais e mais movi-
mentadas praias do município, já con-
tam com novos modelos de lixeira, com 
capacidade de 500 litros, nos pontos 
de maior movimento de pessoas.

“Adquirimos neste ano mais 1500 lixei-
ras do tipo papeleira e outras 50 uni-
dades, do tipo contêiner de 500 litros, 
para instalação em toda a cidade, prin-
cipalmente nas áreas centrais de Ba-
caxá, Sampaio Corrêa, Jaconé, Vilatur, 
Centro (Vila) e em corredores viários 
importantes, como a Avenida Saqua-
rema. Bairros próximos às praias tam-
bém receberam uma atenção especial”, 
completou o Secretário Municipal de 
Transporte e Serviços Públicos, Lindo-
nor Rezende.

Além da campanha digital, nas redes 
sociais e demais canais oficiais de in-
formação, a Prefeitura utilizará comu-
nicados em carro de som nas áreas de 
maior movimento de banhistas.

C
o

m
 i
n

fo
rm

a
ç
õ

e
s 

d
a
 G

ra
c
ie

 C
ro

c
e

46

Aldeia 
                      Magazine



47

Aldeia
                       Magazine



CMN DESTINA R$ 6 BILHÕES 
PARA FINANCIAMENTOS DO 

FUNCAFÉ PARA ATUAL 
TEMPORADA

Conselho Monetário Nacional aprovou 
a proposta do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, por meio da 
Resolução CMN nº 5.014, de 28/4/2022, 
de R$ 6.058.500.000 para atender as 
linhas de financiamento destinadas 
ao setor cafeeiro para a temporada 
2022/2023, com crescimento de 1,77% 
sobre a anterior.

Para essa safra, pela primeira vez, a dis-
tribuição por linha de crédito será feita 
por Portaria do ministro da Agricultura, 
após aprovação pelo Conselho Delibe-
rativo da Política do Café (CDPC), com 
as tratativas em fase final de elabora-
ção.

O CMN também aprovou o aumento no 
limite do crédito de custeio para coo-
perativas para R$ 50 milhões, com au-
mento de 67% sobre o ano anterior. O 
limite nas operações por cooperado foi 
mantido em R$ 500 mil. 

“A motivação para o reajuste do limi-
te foi o aumento do custo de produção 
na cultura em virtude do forte aumen-
to nos preços dos insumos, sobretudo 
fertilizantes”, explica o diretor de Co-
mercialização e Abastecimento da Se-
cretaria de Política Agrícola do Mapa, 
Sílvio Farnese.

ARTIGO

AGRONEGÓCIO
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O CONSELHO TAMBÉM APROVOU O 
AUMENTO PARA R$ 50 MILHÕES NO LIMITE 

DO CRÉDITO DE CUSTEIO PARA 
COOPERATIVAS

48

Aldeia 
                      Magazine



ARTIGO

C
o

m
 i
n

fo
rm

a
ç
õ

e
s 

d
o

 M
in

is
té

ri
o

 d
a
 A

g
ri

c
u

lt
u

ra
, P

e
c
u

á
ri

a
 e

 A
b

a
st

e
c
im

e
n

to

49

Aldeia
                       Magazine



COLUNISTA

50

Aldeia 
                      Magazine



51

Aldeia
                       Magazine



DESTAQUE

A força da determinação e do estudo 
é capaz de superar qualquer dificul-
dade e, demonstrar que qualquer um 
tem potencial de realizar seus sonhos. 
O jovem de apenas 19 anos, Rodrigo 
Porto, é a prova viva disso e se torna 
um exemplo de coragem para diver-
sos estudantes. Nascido numa região 
carente em São Gonçalo e de famí-
lia humilde, Rodrigo sempre teve em 
seu sangue o desejo de lutar por uma 
vida melhor para si e sua comunidade. 
O fato de ter crescido na periferia, em 
uma área que carece de atenção do 
poder público e pelas autoridades não 
o impediu de buscar suas aspirações. 
Rodrigo que em sua infância viveu as 
consequências da pobreza e dificulda-
des conta sua rotina cansativa de es-
tudos: “o único momento livre eram as 
madrugadas, onde eu estudava sozi-
nho no chão da minha cozinha somen-
te com um livro”. Após intensos meses 

A DETERMINAÇÃO EM BUSCA DA 
APROVAÇÃO NO CURSO DE DIREITO 

NA UFF

de estudo e trabalho árduo, Rodrigo 
prestou o vestibular alcançando 940 
pontos em sua redação e conquistan-
do uma vaga na graduação em Direi-
to na Universidade Federal Fluminense 
(UFF), em Niterói, Rio de Janeiro – RJ. 
 
 
O jovem sempre teve em seu íntimo o 
talento para a liderança, sendo proati-
vo em seu círculo social, em especial 
em sua escola, onde se destacou ra-
pidamente como Presidente do Grê-
mio Estudantil, atuando e idealizando 
projetos sociais para os estudantes e 
comunidade a sua volta. Um dos pro-
jetos que mais se orgulha foi o de ter 
ministrado aulas gratuitas de inglês em 
comunidades carentes de sua cidade. 
Ressaltando com frequência a impor-
tância da educação como ferramen-
ta transformadora de vidas. Após tais 
ocasiões, o estudante tornou se refe-
rência em sua cidade como ativista em 
prol da educação, sendo eleito para re-
presentar seu município no “Parlamen-
to Juvenil” da ALERJ, que reúne alunos 
da rede pública engajados com política 
e causas sociais. Em seu tempo como 
parlamentar, Rodrigo defendeu vigo-
rosamente propostas e programas de 
políticas públicas voltadas para a ju-
ventude. Em especial em defesa dos 
direitos da infância e da adolescência. 
Após o advento da pandemia, o jo-
vem percebeu que teria uma nova luta 
pela frente, a do vestibular. Estudando 
de forma remota, com a ajuda apenas 
de um celular e muita dedicação, o jo-
vem estudava diariamente durante a 
madrugada, único tempo livre de que 
dispunha. Dedicou-se imensamente, 
em especial a redação, durante o ano 
inteiro. Após prestar o ENEM o resul-
tado do esforço chegou. Foi aprovado 
em 3° lugar no curso de Direito da UFF 
(Universidade Federal Fluminense) e 
agora, se prepara para mais um impor-
tante passo em sua trajetória. Rodrigo 
não pretende parar por aí, agora o es-
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tudante quer ajudar outros jovens que 
estão em situação semelhante a que 
ele esteve. Realizando palestras gra-
tuitas com dicas de redação, preparo 
emocional para concursos e vestibula-
res. Rodrigo acredita que apenas com-
partilhando conhecimento poderemos 
formar um Brasil melhor, com mais li-
berdade e fraternidade para todos. 
 
 
Com a palavra, Rodrigo
 
 
Não posso dizer que foi um processo 
fácil, em muitos momentos pensei em 
desistir, mas meu sonho não me per-
mitia. Tive a sorte de ter tido apoio de 
diversos professores e mentores pela 
minha trajetória que me incentivaram 
a seguir em frente, a lutar pelos meus 
objetivos a todo custo. Por mais que 
eu estivesse em desvantagem a um 
aluno de escola particular, eu acredita-
va profundamente no poder dos meus 
sonhos. Eu gostaria que todos soubes-
sem isso: não importa quem você é, 

nem sua situação atual, se você acre-
dita intensamente, se você deseja pro-
fundamente e luta por isso, você irá al-
cançar seu objetivo. Apenas mantenha 
o ritmo, não hesite, não olhe para trás, 
continue acreditando continue seguin-
do em frente. Muitas pessoas disseram 
que eu jamais conseguiria porque era 
estudante da rede pública, porque não 
tinha um computador, porque estuda-
va em casa, mas eu não dei ouvidos a 
essas pessoas, jamais dê ouvidos àque-
les que tentam te diminuir. Lembre-se, 
você é do tamanho do seu sonho. So-
nhe grande. Corra atrás, levante a cabe-
ça e siga em frente e enfrente! Todas as 
dificuldades que passamos nos engran-
decem e pavimentam o caminho para a 
conquista, hoje tenho orgulho de trans-
mitir tais aprendizados e, ajudar sem-
pre que posso. Apenas lembre-se de 
jamais desistir e sempre compartilhar, 
ajude o maior número de pessoas e eu 
garanto que a vitória certamente virá! 
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Prefeitura de São Pedro da 
Aldeia anuncia obras de 

reforma e ampliação de escola 
no Campo Redondo

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia 
vai reformar e ampliar mais uma escola 
municipal, dando continuidade ao pa-
cote de ações que visa melhorias estru-
turais na Educação aldeense. Por isso, a 
sexta-feira (29) começou com uma boa 
notícia para os alunos e funcionários da 
Escola Municipal Luiza Terra de Andra-
de, no bairro Campo Redondo. O pre-
feito Fábio do Pastel visitou a unidade 
escolar para o alinhamento das obras 
de reforma e ampliação do prédio, que 
estão previstas para começar já na se-
gunda-feira (02/05). “Iniciar uma obra 
de escola é sempre uma satisfação 
muito grande para todos nós, especial-
mente uma que envolve ampliação do 
prédio. A nossa equipe trabalha com 
muita dedicação para oferecer um es-
paço cada vez mais digno aos nossos 

alunos e servidores e, por extensão, à 
toda comunidade escolar”, declarou 
o prefeito Fábio do Pastel. O objetivo 
da ação é garantir mais conforto, se-
gurança e qualidade de vida. A esco-
la passará por melhorias na estrutura, 
construção, troca de revestimento e 
revisão elétricas, entre outras ações. 
O prédio também receberá pintura 
geral, recebendo a nova padronização 
do governo, nas cores azul e cinza. A 
visita técnica foi feita ao lado do se-
cretário adjunto de Obras e Desen-
volvimento Urbano, Kauê Vattimo, do 
chefe de gabinete, Moisés Batista, e de 
representantes da empresa responsá-
vel pela obra. 
ASCOM/PMSPA
Texto: Gabrielly Costa
Fotos: Divulgação
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Roda de conversa abre a 
Semana de Conscientização do 

Autismo em São Pedro da 
Aldeia

Na manhã desta segunda-feira (28) a 
Secretaria de Saúde de São Pedro da 
Aldeia promoveu uma Roda de Conver-
sa a respeito da rede de atenção aos 
autistas e seus familiares, dando início 
aos eventos da Semana de Conscienti-
zação do Autismo. A conversa foi rea-
lizada no Centro de Atenção Psicosso-
cial Infanto Juvenil – CAPSi, e contou 
com a participação de profissionais da 
saúde, educação e assistência social do 
nosso município. 

A assessora especial de Gestão da Saú-
de Mental, Rosemary Calazans Cypria-
no abriu o bate-papo falando do propó-
sito do encontro, que é o conhecimento 
dos Dispositivos de Saúde Municipais 
para cuidados do Autismo. Foi aberto 
espaço para que todos os profissionais 
envolvidos no acolhimento e o papel 
de cada dispositivo dentro da rede de 
atenção fossem apresentados. Tudo 
para que as famílias possam receber os 
cuidados necessários para o desenvol-
vimento psicossocial dos pacientes e o 
acompanhamento adequado de suas 
necessidades. 

A convidada especial, Kátia Santos, da 
Superintendência de Atenção Psicos-
social e Populações em Vulnerabilidade 
da Secretaria Estadual de Saúde, foi a 
debatedora do tema ressaltando a im-
portância de se acompanhar não só ao 
autista, mas a família, dando a elas a 
oportunidade de expor suas dificulda-
des e mostrando a possibilidade de um 
desenvolvimento saudável a todos os 
envolvidos no processo, enxergando o 

usuário como um todo. Ela ressaltou 
ainda a necessidade de um olhar de 
amplitude, com uma rede de atenção 
multidisciplinar, com embasamento de 
profissionais qualificados e prepara-
dos em todos os setores, promovendo 
um diagnóstico de rede em busca de 
uma ação unificada entre secretarias 
de governo. 

Presente no evento, a vereadora Misle-
ne da Conceição falou da importância 
da semana para se debater os direitos 
dos autistas e familiares, conhecer as 
leis de proteção e como um modo de 
disseminação das informações aos ci-
dadãos. Mislene é autora do projeto 
de lei que criou a Semana de Cons-
cientização do Autismo. 

Mães de aldeenses diagnosticados 
com TEA puderam externar as difi-
culdades encontradas para o acom-
panhamento de seus filhos e as lacu-
nas para as quais os responsáveis pelo 
atendimento precisam se atentar para 
a melhoria dos serviços oferecidos. Já 
os profissionais puderam apontar as 
necessidades de ampliar o quadro de 
especialistas e dar melhor condição 
de trabalho, visando ações integradas 
dentre os diversos setores públicos.
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São Pedro da Aldeia 
anuncia pacote de obras 

junto ao Governo do 
Estado

A quinta-feira (28) foi de festa em São 
Pedro da Aldeia. O prefeito, Fábio do 
Pastel, recebeu o governador do Es-
tado, Cláudio Castro, para anunciarem 
juntos o pacote de obras para o municí-
pio. Serão sete bairros que vão receber 
melhorias de pavimentação, drenagem 
e recuperação das ruas. Uma demanda 
antiga da população, o trecho que une 
a RJ-106 com a RJ-140 terá o asfalto 
revitalizado. Outra grande conquista é 
o anúncio da construção da Clínica Es-
cola do Autista, um projeto da gestão 
Fábio do Pastel, que reúne diversas se-
cretarias, e garante inclusão e acessibi-
lidade, além de acolhimento escolar e 
de saúde. O prefeito, Fábio do Pastel, 

destacou que os investimentos são o 
resultado de projetos executivos bem 
elaborados e o diálogo constante com 
o Governo do Estado. “Hoje eu não te-
nho muito o que pedir porque venho 
fazendo isso há mais de um ano. Vocês 
não fazem ideia de quantas vezes eu 
bati na porta do governador, Cláudio 
Castro, do Uruan Andrade, do Max Le-
mos e de outros secretários e sempre 
fui recebido. E a resposta era a mesma: 
vamos fazer por São Pedro da Aldeia. 
Eu já fiz vídeo com drone para mapear 
a cidade e levei para eles, já rodei as 
ruas da cidade com o Max mostran-
do as demandas do município. E hoje 
está acontecendo, mas só porque te-

CIDADE
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mos um governador presente, que se 
sensibiliza pelo povo. Que alegria dar 
essa notícia para os moradores do Ale-
crim, da Colina, Recanto do Sol, Parque 
Estoril, Balneário, Boa Vista e Jardim 
Primavera. Vamos tirar nosso povo da 
lama”, apontou. O governador do es-
tado, Cláudio Castro, reforçou a união 
entre o governo estadual e a prefeitura. 
“Estamos vivendo um tempo na histó-
ria de reconstrução desse estado. Aca-
bou o tempo do eu, nós entendemos 
que sozinho ninguém vai a lugar algum 
e reaprendemos a dialogar. Hoje, você 
vê uma obra e não sabe se é do estado 
ou da prefeitura, porque não importa 
quem está fazendo. O que importa é 
quando o prefeito e o governador es-
tão unidos para que a população tenha 
o verdadeiro benefício. O que importa 
é podermos ver investimentos e obras 
históricas começarem”.

O vice-prefeito, Júlio Queiroz, desta-
cou o empenho do secretariado muni-
cipal e a presença do governo estadual 
no município. “Sou morador, nascido 

e criado em nosso município, e esse é 
um momento histórico para mim, ver o 
avanço em vários bairros e investimen-
tos em obras, fazer parte de um go-
verno presente e, mais do que isso, um 
governador que olha pelo interior do 
estado. Só tenho a agradecer ao em-
penho da equipe, de todos os secretá-
rios e estou muito feliz por poder fazer 
parte da mudança real de São Pedro da 
Aldeia”, declarou.

Assim como o governador, a comiti-
va estadual esteve presente para assi-
narem os termos pessoalmente. Entre 
eles, o secretário de Infraestrutura e 
Obras do estado, Rogério Brandi; o se-
cretário das Cidades, Uruan de Andra-
de; diretor-presidente da Companhia 
Estadual de Habitação do Rio de Janei-
ro (CEHAB-RJ), Ângelo Monteiro Pinto 
e o ex-secretário de Obras e deputado 
estadual, Max Lemos. Também estive-
ram presentes os deputados estaduais, 
Dr. Serginho, Franciane Motta, Márcio 
Pacheco e Pedro Ricardo.
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O secretariado municipal marcou pre-
sença no evento. O legislativo munici-
pal foi representado pelo presidente da 
Câmara, Denilson Guimarães e os ve-
readores Jean Pierre, Chimbiu, Mislene, 
Mistura, Vitinho, Isaias, Márcio Soares, 
Chiquinho e Franklin.

População comemora pacote de obras
Residente há 34 anos do Porto do Car-
ro, Sérgio Leite nasceu e foi criado no 
bairro. Com o anúncio das obras de pa-
vimentação e drenagem das ruas, ele 
se emociona ao lembrar da expectativa 
de um morador em especial que sonha-
va com essa intervenção. “Fico muito 
feliz em ver que o nosso bairro vai vol-
tar a sorrir. Muitos anos na expectativa 
para pavimentação das ruas. Meu avô 
morreu falando que nunca ia ver essa 
rua que vai até o Alecrim ser asfalta-
da, infelizmente ele não está aqui, mas 
do céu vai poder ver porque agora vai 
concluir. Era um sonho, agora virou rea-
lidade”, contou.

Na ocasião foi anunciado o início da 
obra de drenagem e pavimentação no 
bairro Alecrim, momento aguardado 
por todos. Dentre as ações de melhoria 
para os bairros da cidade está o termo 
de cooperação técnica entre a prefei-
tura e a secretaria estadual de Obras e 
Infraestrutura para realização de obras 
de pavimentação e drenagem nos bair-
ros Jardim Primavera, Parque Estoril, 
Recanto do Sol e Balneário. Também 
foi firmada cooperação técnica com a 
secretaria estadual das Cidades para a 
realização das obras de infraestrutura 
na localidade Colinas, que compreende 
drenagem, calçadas, pavimentação e 
serviços complementares.

O pacote de obras também inclui o iní-
cio da obra de reconstrução do pavi-
mento e o projeto executivo do trecho 
da RJ-106 que liga São Pedro da Aldeia, 
desde o trevo da Via Lagos, à RJ-140 
até a entrada de Arraial do Cabo. São 
27 km de extensão de estrada.

Termo de cooperação técnica com a 
secretaria das Cidades para obra de 
recapeamento e revestimento asfáltico 
resistente, drenagem pluvial urbana e 
iluminação pública da Estrada da Boa 
Vista e da Rua Comandante Ituriel com 
um trecho total 6,3 km de extensão.

O secretário municipal de Obras e De-
senvolvimento Urbano, Fernando Frau-
ches, falou sobre a dedicação e o traba-
lho realizado no primeiro ano de gestão 
e nos últimos meses para que os proje-
tos saíssem do papel. “É uma satisfa-
ção muito grande porque começamos 
os projetos com uma ideia em um pa-
pel, vamos moldando, levamos ao pre-
feito, que vai colocando o que ele quer 
para a cidade em seu plano de gover-
no, vamos conversando com os outros 
secretários referentes a cada pasta. 
Então quando vejo o termo final sen-
do assinado hoje, eu lembro de todo o 
trabalho feito. Por exemplo, o termo da 
localidade Colina, eu lembro que fomos 
até o bairro, rodamos pelas ruas, ela-
boramos o projeto. Uma vez que apre-
sentamos o projeto para o Governo Es-
tadual e foi aceito, começa a troca de 
ofícios, as adaptações para chegar ao 
resultado final para a população. Só a 
gente sabe o quanto trabalhamos para 
ter esses termos assinados hoje aqui e 
o quanto é gratificante”.

Clínica Escola do Autista aldeense será 
referência
O projeto da Clínica Escola do Autis-
ta é um dos destaques da gestão Fá-
bio do Pastel, e vem sendo elaborado 
desde os primeiros meses de governo. 
Foram realizadas diversas visitas téc-
nicas a instituições especializadas no 
acolhimento e suporte às pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
colhendo informações e identificando 
as estruturas necessárias para receber 
os alunos com qualidade e conforto. A 
equipe técnica teve, ainda, a oportuni-
dade de conversar com Berenice Pia-
na, co-autora da lei 12.764, que leva seu 
nome: a Lei Berenice Piana. A lei ins-
tituiu a Política Nacional de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com transtor-
nos do espectro autista. Na ocasião, ela 
passou os principais pontos a serem 
considerados, como melhor estrutura, 
fluxo, estrutura das salas, entre outros.

A diretora-técnica do Centro de Rea-
bilitação aldeense, Fernanda Suzarte, 
destacou a importância do apoio da 
secretária de Saúde, Maria Márcia Fon-
tes, durante todo o processo, inclusive 
com idas a Brasília para apresentar o 
projeto.
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A Clínica Escola do Autista será cons-
truída em parceria com o Instituto Es-
tadual de Engenharia e Arquitetura 
(IEEA), e o presidente Marcos Muffareg 
esteve presente no evento de lança-
mento nesta quinta-feira (28).

O prefeito, Fábio do Pastel, declarou 
que o projeto pioneiro será modelo 
para os demais municípios. “A Clínica 
Escola do Autista de São Pedro da Al-
deia vai ser referência no estado e para 
os outros municípios. Nós já fomos até 
Brasília apresentar esse projeto, isso 
porque a gente sabe da importância 
da acessibilidade. Temos muitos outros 
projetos com o Governo do Estado 
para a Saúde e Educação de São Pedro 
da Aldeia, vem aí muito mais qualidade 
de vida para toda a nossa população”, 

garantiu.

Casa do Trabalhador
Durante a visita do governador, tam-
bém foi inaugurada, a Casa do Traba-
lhador, uma parceria entre a secretaria 
municipal de Agricultura, Trabalho e 
Renda com o governo estadual.

O local tem como objetivo qualificar a 
população e facilitar o acesso ao mer-
cado de trabalho, além de orientar so-
bre a inclusão da pessoa com deficiên-
cia, primeiro emprego, jovem aprendiz, 
estágio, elaboração de currículo, dentre 
outras ações de apoio ao trabalhador.

A Casa do Trabalhador fica na Rua Rita 
Pereira, nº 123, na área central da cida-
de.
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Conhecido no Brasil por inúmeros 
nomes como Caborja, Camboatá, 
Curite, Tamboatá, Tamoatá e Ta-
muatá.

Apresenta corpo fusiforme e colora-
ção pardacenta. Seu corpo é cober-
to por placas ósseas, semelhante a 
uma armadura. Cabeça deprimida, 
sendo o focinho arredondado em 
vista dorsal. A boca é levemente in-
ferior. O barbilhão superior alcança 
a base da nadadeira peitoral, o in-
ferior alcança a base da ventral. O 
opérculo é parcialmente exposto, 
sendo o interopérculo coberto por 
pele. Os ossos coracóides são ex-
postos ventralmente. A série súpe-
ro-lateral contém 25 a 27 placas e a 
ínfero-lateral possui 22 a 24.

O tamoatá é uma espécie de grande 
importância comercial na Venezue-
la e nas Guianas, e é utilizada como 
alimento por uma grande parte das 
populações ribeirinhas do norte do 
Brasil.

PET

 Caborja ou Tamoatá
Por Renato Fulgoni Também chamado popularmente de 

viramorro no Vale do Paraíba – SP, 
este peixe de aspecto pré-histórico 
pode se locomover fora da água por 
distâncias não muito longas, utili-
zando-se de movimentos arquea-
dos e da textura “de armadura me-
dieval” de suas escamas; daí o nome 
viramorro.

Esta espécie apresenta respiração 
aérea facultativa, sendo parte do 
intestino médio o órgão acessório 
para a respiração aérea. A região do 
intestino onde ocorre a respiração 
acessória caracteriza-se por estar 
sempre cheia de ar, ser transparente 
e possuir a parede muito fina e rica-
mente vascularizada.

Criação em Aquário
Aquário com dimensões mínimas de 
100 cm de comprimento e 40 cm de 
largura desejável.

O substrato deverá ser preferencial-
mente arenoso e macio para evitar 
lesões nos barbilhões do peixe, as-
sim como a presença de refúgios 
para se abrigar, uma vez que possui 
hábito noturno.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Cantor Léo 
Ackerman

  é o entrevistado de 
Marcello Lyca no 
Palco do Groove
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ENTREVISTA

.As faces profissionais do Cantor Léo Ackerman!

Quando e como começou sua trajetória na música?

Eu comecei aos nove anos cantando na igreja católica em Pe-
trópolis, cidade em que nasci, lá também comecei a aprender 
tocar violão, participei de festivais de música católica e foi 
quando tive minha primeira experiência em palco profissional 
aos 12 anos numa final desse festival que aconteceu em Tere-
sópolis para aproximadamente seis mil pessoas. Aos 17 anos 
comecei a tocar em bares e restaurantes da cidade imperial e 
nunca mais parei.

DO INÍCIO DE CARREIRA NA CIDADE IMPERIAL ATÉ 
SUA CHEGADA À BÚZIOS.
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Você tem seu próprio estilo para tocar e cantar, mas 
quais as referências musicais foram e são determi-
nantes para você?

Meu pai é músico e desde que nasci tive contato direto e o tem-
po todo com a música, ele ouvia Elvis Presley, Beatles, The Plat-
ters, Ray Charles, Roberto Carlos, Samba... essas foram minha 
base de conhecimento na música. É claro que não só isso, mas 
era o que ele mais ouvia e ainda ouve. Depois conheci a banda 
Bon Jovi que me despertou o interesse na guitarra e comecei 
a ouvir esse estilo, o Hard Rock nos anos 80. Nessa década 
também estava estourando o Rock Nacional e não tinha como 
passar por essa década sem ser influenciado por esse estilo. 
Hoje o que eu toco é basicamente essa mistura.

Você definiu pela carreira cover ou também tem o 
lado compositor?

Foi uma definição forçada rsrs
Eu tentei muitas vezes escrever alguma coisa, mas no final eu 
sempre jogava fora. Um amigo músico uma vez chamou minha 
atenção por eu jogar fora as coisa que escrevia. ele disse: “Tem 
que mostrar pra gente, pode ter coisas boas!”, mas não tem 
jeito, se eu não gostar, nem mostro kkk
Então fiquei só com o projeto cover mesmo!

Existem muitas bandas que fazem um trabalho co-
ver tocando em eventos corporativos e festas. Você 
nunca teve interesse de montar uma banda para esse 
segmento?

Desde adolescente eu tenho banda cover. Entre meus doze 
e dezessete anos eu montei minhas primeiras bandas, Banda 
Central Do Brasil, Esquinas Da Cidade e Faces do Abstrato, 
essa última eu trago o nome até hoje.
Trabalho mais com voz e guitarra mas quando rola um cachê 
legal e um lugar apropriado eu faço com essa banda.
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São milhares de músicas de grande sucesso, me ex-
plica como é escolhido o repertório que você canta 
nas apresentações?

Então, quando comecei a tocar em bares e restaurantes, eu to-
cava basicamente rock nacional e internacional pois era o que 
eu curtia. Até que começaram a surgir os pedidos de música e 
eu no início me assustei muito. Não tinha conhecimento teórico 
da música o suficiente para tocar e atender os pedidos que na 
sua maioria eram de música popular brasileira (MPB), então tive 
que estudar muito o instrumento e ouvir muita MPB. o que eu 
fazia e faço até hoje é que quando chega um pedido de música 
que não sei tocar ou não conheço, eu guardo o nome e quando 
chego em casa pesquiso e aprendo. É claro que eu filtro muita 
coisa! Para mim o tipo de música que está sendo produzida no 
mundo atualmente em sua maioria não me agrada e não vejo 
como tocá-las nas festas, bares e restaurantes onde me apre-
sento. Também fujo de modinhas, tipo o sertanejo atual, o pa-
gode atual, não é que eu não toque nenhuma dessas músicas, 
mas nesse caso o filtro é bem mais rigoroso.
No caso de me apresentar com minha banda, a Faces do Abs-
trato, o repertório é escolhido pelos membros da banda e é 
todo no estilo Pop e Rock nacional e internacional.

Eu conheço bem o seu trabalho artístico e gostaria 
de conhecer outras facetas do Léo Ackerman. Além 
do trabalho de cantor você atua em outras áreas?

Eu já fiz bastante coisas nessa vida rsrs
Já trabalhei muitos anos como estampador de tecidos, já tra-
balhei como balconista de lojas, trabalhei como funcionário pú-
blico, locutor de rádio e teatro, mas hoje me dedico somente 
a música. Para viver de música não é nada fácil, temos que es-
tudar muito e estudar é muito diferente de tocar, estar sempre 
atualizando repertório e também a maioria dos meus equipa-
mentos quem faz a manutenção sou eu mesmo e isso me toma 
muito tempo. 
Muitas pessoas pensam que o trabalho do músico é chegar, 
tocar e ir embora, mas isso não acontece nem com os famosos, 
que também tem muito trabalho com ensaios, estúdios, estudo, 
produção... Dificilmente alguém que quer viver da música con-
segue ter outra profissão. Sabe aquela pergunta famosa que 
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Siga no Instagram, Facebook, Youtube e 
Spotify: @palcodogroove 

ENTREVISTA

Eu que agradeço a oportunidade, espero que as pessoas conheçam um pouco do meu 
trabalho, obrigado Coluna Palco do Groove, obrigado Marcello Lyca e obrigado à 
Revista Aldeia Magazine!
Siga às redes sociais do cantor:
Instagram: @leoackerman1
Facebook: Léo Ackerman 
Youtube: Léo Ackerman

muitos ou quase todos músicos já ouviram? “Você é músico mas trabalha com o 
que?”
Música é um trabalho gratificante, mas, muito desgastante também por todas 
essas coisas que falei aqui. 

Te agradeço muito por doar um pouco do seu tempo para essa en-
trevista, desde já muito obrigado e sucesso!
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38° Fest Verão: Com campeão 
brasileiro de futebol, beach 

soccer leva público ao delírio

Muita emoção em mais um dia de bea-
ch soccer no 38° Fest Verão de São 
Pedro da Aldeia. Na quarta-feira (27), 
quatro jogos fizeram a festa da torcida 
na arena principal, na Praia do Centro. 
A categoria sub-11 fez a sua estreia na 
competição com uma partida emocio-
nante, com viradas e jogadas bem tra-
balhadas.

As crianças do N. E. E. Baleiense e Vila 
Naval F.C. protagonizaram um show 
nas areias aldeenses. Com viradas e go-
laços, o Vila Naval derrotou o Baleiense 
por 5 a 4. O destaque da partida ficou 

CIDADE

ESPORTE

por conta de Miguel Souza, que fez três 
gols pelo Baleiense. 

No segundo jogo da noite, mais um 
grande espetáculo. Por Um Futuro Me-
lhor e Folhinhas abrilhantaram o Fest 
Verão com jogadas plásticas e viradas 
no sub-17. Folhinhas ganhou o duelo 
por 4 a 3, com dois gols de Guilherme 
Silva. Vale destacar, também, a garra da 
equipe do Por Um Futuro Melhor, que 
jogou com apenas um atleta no banco 
de reservas, e teve o jovem Cauã Lavor 
como destaque, anotando dois gols.
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Pelos veteranos, o Flamasters e o Gené-
rico Esporte e Lazer se enfrentaram. O 
Flamasters abriu 2 a 0 no placar, mas o 
Genérico foi atrás e virou o jogo para 4 
a 2. O ex-jogador de futebol de campo 
Leandro Euzébio, jogando pela equipe 
do Genérico, foi um dos destaques da 
noite, com um gol na partida.

Para fechar a programação da quarta-
-feira (27), Balneário Beach Soccer e 
Por Um Futuro Melhor jogaram na are-
na pela categoria adulto. O Balneário 
garantiu uma vitória tranquila, anotan-
do 3 a 0 no placar. Destaque para o jo-
gador Cândido, que marcou um gol de 
voleio. 
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Orquídea
Denphal

MEU JARDIM

Tenhos algumas Denphal no meu jardim e acho elas lindíssi-
mas. 
A orquídea denphal é um belo espécime originária de países da 
Ásia e da Oceania. Em Queensland, um estado na Austrália essa 
flor é tão presente e importante que tornou-se o emblema floral 
oficial da região. O cultivo de orquídeas pode ser relativamente 
simples, não é diferente com a orquídea denphal, mas é sem-
pre bom ter dicas e instruções a mais para que você possa dar 
todos os cuidados necessários com mais segurança e tranqui-
lidade. A orquídea denphal gosta bastante de climas amenos e 
de luz, sendo recomendado que todo dia ela seja colocada para 
tomar sol, um bom período para isso é entre às 10h e 11h30 da 
manhã. Manter a temperatura ideal para a sua planta faz parte 
dos cuidados básicos para cultivá-la e, quando se trata da or-
quídea denphal, saiba que ela é uma planta que gosta de tem-
peraturas moderadamente quentes. Durante o dia o ideal é que 
ela permaneça em temperaturas que variem entre 21º e 29ºC, 
já durante a noite é recomendado que ela fique em regiões de 
temperatura entre 15º e 18ºC. O substrato recomendado para a 
orquídea denphal tem em sua composição 90% de cascas de 
pinus e 10% de brita. Esse substrato garante uma baixa umidade 
e boa drenagem, mas é importante observar os níveis de umi-
dade durante o ano e, em épocas mais frias como no inverno, 
pode-se adicionar uma camada de musgo no topo do vaso, pois 
o musgo retém umidade e permite que as regas não sejam tão 
frequentes. Em contra partida, é bom tirá-lo nos meses mais 
úmidos e quentes.

MEU 
JARDIMJARDIM
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Educação premia alunos 
em festival de dança Tok 
Dance II

Em sua segunda edição, o festival de dança Tok 

Dance premiou sete alunos da rede municipal 

de ensino. Com objetivo de estimular a autono-

mia de crianças e jovens para criar e representar, 

a competição destacou os alunos com os vídeos 

que obtiveram o maior número de visualizações 

na página da Coordenação de Educação Preven-

tiva. O evento de encerramento foi realizado na 

última quarta-feira (27), no auditório da Secreta-

ria de Educação.

O projeto contou com a participação de alunos 

do Primeiro e Segundo Segmentos de ensino, que 

criaram coreografias de diversos estilos. O even-

to também contou com apresentações culturais 

do grupo da Carlos Eduardo Escola de Dança, da 

bailarina Clara Pimentel e do coreógrafo Rodrigo 

Léo.

Com dois alunos da E. M. Profª Maria da Glória 

dos Santos Motta entre os premiados, o diretor 

da unidade, Jandir Lessa, comemorou o desta-

que na competição. “Para nós, é uma satisfação 

imensa e privilégio estar participando pela segun-

da vez desse evento e ter nossos alunos premia-

dos. Agradeço a equipe da Educação Preventiva 

ESTADO
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e, também, da Secretaria de Educação por des-

envolver esse trabalho, que traz oportunidade 

dos nossos alunos mostrarem seus talentos. Eu 

entendo que educação é isso, você abrir portas”, 

finalizou. A diretora da E. Mz. Lucinda Francisco-

ne de Medeiros, Fabiana Tofano, também compa-

receu à premiação e falou sobre o incentivo que o 

projeto traz. “Acreditamos que, quando o 

aluno sai do papel de apenas ouvinte 

e se torna protagonista das trans-

formações no ambiente escolar, 

ele também passa a desenvolver características 

como comprometimento, responsabilidade e au-

tonomia. Tendo esses aspectos em vista, vale a 

pena investir em ações que despertem o interesse 

dos estudantes e tenham impacto mais direto em 

sua rotina, dentro e fora da escola, estimulando o 

desejo de cooperação e envolvimento nos proje-

tos pedagógicos”, pontuou.

Os alunos receberam como prêmio headphones 

e também um certificado de participação no pro-

jeto.

Confira a lista de ganhadores:

Categoria A

Enzo de Almeida Oliveira- E. 

M. Manoel Martins da Silva

Categoria B

Maria Eduarda Beirão – E. M. 

Profª Maria da Glória dos 

Santos Motta

Ana Carolina Evan-

gelista da Silva- E. 

M. Profª Miriam Al-

ves de Macedo Gui-

marães- Cívico Militar

Maryna Fabrício Felicia-

no- E.M. Luiza Terra de An-

drade

Categoria C

Mayara da Silva Muniz- E. M. Profª Maria da Glória 

dos Santos Motta

Andrya Silva Abreu- E. Mz. Lucinda Franciscone 

de Medeiros

Isadora da Silva- E. M. Profª Miriam Alves de Ma-

cedo Guimarães- Cívico Militar

Categoria A

Enzo de Almeida 
Oliveira- E. M. Manoel 

Martins da Silva

Categoria B

Maria Eduarda Beirão – 
E. M. Profª Maria da Glória 

dos Santos Motta

Categoria C

Mayara da Silva 
Muniz- E. M. Profª 

Maria da Glória dos 
Santos Motta
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SÃO PEDRO DA ALDEIA 
PROMOVE DIA D DE 

VACINAÇÃO

REGIÃO

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia 
realizou, neste sábado (30), o Dia D de 
Vacinação contra a gripe e o sarampo. 
A ação aconteceu das 8h às 17h nos 
postos de saúde do município, exceto 
nas unidades do Retiro, Parque Arru-
da, Recanto das Orquídeas e Cruz, que 
funcionarão até 12h.
O público-alvo da vacina contra a gri-
pe é formado pelos aldeenses de 60 
anos ou mais, trabalhadores da saúde 
e crianças a partir de 6 meses até os 5 

anos incompletos.

Já as doses contra o sarampo serão 
aplicadas nos trabalhadores da saúde e 
nas crianças a partir de 6 meses até os 
5 anos incompletos.

É necessário que os pais e responsá-
veis acompanhem os menores, levando 
o cartão de vacinas e o cartão do SUS.
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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 conceito cidadania no Brasil nem 
sempre foi uma realidade de todos, 
visto que mulheres, analfabetos, 
mendigos, indígenas entre outras 
minorias não poderiam ter acesso 
aos seus direitos. Do período colonial 
até a primeira república, nosso país 
passou por alguns embargos políti-
cos que não permitiram a sensação 
de pertencimento do território bra-
sileiro aos seus cidadãos, principal-
mente no período da ditadura militar 
que não houve nenhuma eleição di-
reta para o presidente da República.  
 
Somente após as palavras do pre-
sidente da Assembleia Constituin-
te, Dr. Ulysses Guimarães, em 1988, 
foi instituída a nova ordem demo-
crática que prevalece até os dias 
atuais. Para Ulysses, a sociedade 
sempre é vencedora e a constitui-
ção em sua visão é a própria von-
tade política da sociedade rumo à 
mudança. Ratificando a fala do pio-
neiro da luta pela nossa constitui-
ção, observamos a importância da 
política inclusiva a toda sociedade 
e os avanços que nosso país teve 
após a promulgação da nova ordem. 
  
Para o filósofo Jean Jacques Rous-
seau, o cidadão é um corpo coleti-
vo composto por todos aqueles que 
nele têm vez e voz. É possível ob-
servar como por algum tempo essa 
voz foi dispensada por algumas ca-
madas sociais e também as conse-
quências que temos hoje como o 

COLUNISTA

O PERTENCIMENTO DO 
TERRITÓRIO BRASILEIRO 

SEGUNDO A CONSTITUIÇÃO E O 
CONCEITO DE CIDADANIA

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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desrespeito e ataque ao território 
dos povos indígenas. Nos tempos 
contemporâneos, testemunhamos 
cada vez mais a necessidade de ir 
às urnas, lutar pelos nossos direitos 
e dar voz a todos os cidadãos, afinal 
somos toda uma nação e todos pre-
cisam de vez, voz e representação.  
 
Para tanto, é preciso indagar como 
sentimos que pertencemos ao nosso 
país e como essa realidade nos afe-
ta. Quando crianças e temos nossos 
direitos da educação violados, logo 
sentimos, portanto, pertencer é ser 
parte, assim como cidadania é ter 
direitos e deveres. Até que a equi-
dade prevaleça, ainda existe um lon-
go caminho de luta a ser percorrido. 
Que façamos e que sejamos história, 
assim como o nosso país foi consti-
tuído até que a todos seja possível 
viver os direitos civis e políticos em 
nossa sociedade.
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SOBRE A SEGUNDA 
TEMPORADA DE BRIDGERTON

Para quem não sabe, “O Visconde 
que me amava” (tem resenha dele 
no canal) é o meu livro favorito da 
série Bridgerton, então, mesmo 
sabendo que a Shonda iria mudar 
algumas coisas do livro, tinha al-
tas expectativas sobre a segunda 
temporada mesmo sem querer. 
 
Mas mudaram BASTANTE coisa 
do livro! O que eu não gostei é 
que deixaram a Kate (minha per-
sonagem favorita do livro) como 
uma irmã chata, manipuladora e 
mandona com a irmã caçula. Isso 
me deu raiva! E o Anthony do li-
vro respeita muito mais a mãe.  
 
Mudaram outros detalhes do li-
vro, mas nada que influenciasse 
muito. E não quero dar spoiler. 
 
O casal tem muita química, 
e não tem tanto Hot quan-
to na primeira temporada! 
 
Como antes de assistir já tinha 
visto comentários de bookstans 
avisando da mudança e segui 
a dica de me esquecer do livro 
e focar na história, eu gostei da 
série a partir do meio. É interes-
sante, e você acaba rapidinho. 
Nota: ****

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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Os agentes da Secretaria de Meio Am-
biente e Pesca estiveram presentes nas 
praias de São Pedro da Aldeia duran-
te o período de feriado prolongado. As 
ações de ordenamento foram intensifi-
cadas com operações e orientação dos 
turistas e moradores. As praias Linda, 
Salina e Balneário receberam fiscaliza-
ção reforçada e conscientização dos 
frequentadores quanto ao descarte 
correto do lixo.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia re-
forçou a sinalização das ruas com pla-
cas de conscientização ambiental nas 
principais praias da cidade. Com o au-

REGIÃO

mento de turistas na cidade devido ao 
feriado prolongado e o 38º Fest Verão, 
a gestão pública intensificou as campa-
nhas para sensibilizarem os visitantes e 
moradores a não jogarem lixo nas ruas 
e nas areias das praias. O incentivo à 
manutenção da limpeza das praias ga-
nhou também as redes sociais da pre-
feitura. As secretarias de Meio Ambien-
te e de Serviços Públicos segue com a 
instalação de placas nas entradas das 
praias. A previsão é que as praias do 
Centro, da Baleia, Linda, Balneário e 
Ilha do Boi também recebam a identi-
dade visual com o slogan “O que não 
vai para o lixo, vai para a Lagoa”. A ini-
ciativa convoca a população a preser-
var as belezas naturais do município.

Secretaria de Meio Ambiente 
realiza ações de ordenamento e 
conscientização ambiental
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Aniversário ALSPA 2022.
Será realizado em 21 de maio de 2022 o Aniversário da nossa queri-

da ALSPA e a tomada de posse de nossos Neo-acadêmicos. 
A cerimônia acontecerá no evento da Alspa e Editora Baronesa, no 
Restaurante Sunset Lagoon em São Pedro da Aldeia e será transmi-

tido através das redes sociais da ALSPA  e da Editora Baronesa.
A Relação de Neo-acadêmicos Aprovados 2022 e suas respectivas 

cadeiras você acompanha na página da ALSPA no Facebook 
@ALSPARJ 
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Atualizado: 23 de abr de 2020 

Façamos nossas as palavras de Je-
remias, quando, em meio a uma ca-
lamidade de sua nação, disse: “Que-
ro trazer à memória o que me pode 
dar esperança” (Lamentações 3.21). 
 
A vitória da esperança não con-
siste apenas em vencer. A vitó-
ria da esperança é não se cansar. 
 
A perseverança é uma atitude que agra-
da a Deus. Infelizmente a grande maio-
ria das pessoas desiste rápido demais. 
O professor e palestrante Mário Sérgio 
Cortella diz o seguinte sobre esperança: 

Vamos trazer à memória 
aquilo que nos dá 

esperança 

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU
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“Nossa esperança tem que vir do verbo 
esperançar” e não apenas de esperar. 
 
O motor da nossa alma é a esperança. 
 
Conta-se que uma certa menina tinha 
um lindo cãozinho de estimação. Ela 
devotava-lhe muito carinho e aten-
ção. Todos os dias, ao cair da tarde, 
ficava na varanda de sua casa, olhan-
do seu cãozinho brincar. Certo dia, ao 
voltar da escola, percebeu um movi-
mento intenso e algo estranho no ar... 
 
- O que houve? Perguntou à sua mãe. O 
cãozinho morrera, um carro o atropelou 
e o matou. Que tragédia, para aquela 
menina! Após uns dias isolada no quar-
to, curtindo sua tristeza, ela passou a 
adotar um comportamento estranho. 
 
Todos os dias, ao cair da tarde, fica-
va na janela do seu quarto, olhando 
para o portão da casa, numa ingênua 
ilusão, esperando ver seu cãozinho 
voltar. Assim ficou por muitos dias. 
 
Até que, seu pai com o coração partido 
por ver a filha assim, tomou-a nos braços 
e disse: - Filha, lá em nosso jardim nasceu 
uma linda flor. Venha, mude de janela! 
 
Que Deus nos encha de esperança nes-
ses dias difíceis que estamos atraves-
sando.
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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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Juventude Aldeense
 com Wagner Muniz

O PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA E SUA 

APLICABILIDADE NO 
DIREITO PENAL
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Conceitualmente, o Direito Penal é 
compreendido como o conjunto de 
princípios e regras que são destinados 
a combater o crime e a contravenção 
penal, mediante a imposição de uma 
sanção penal. A referida sanção penal 
retributiva ao delito é uma atividade ex-
clusiva do Estado, que é o ente dotado 
de jurisdição para coibir o ilícito penal 
que infringe o ordenamento criminal. 
 
 
Muito se discute na seara doutrinária 
a respeito da terminologia mais ade-
quada: deve-se falar em Direito Crimi-
nal ou Direito Penal? Segundo Cleber 
Masson (2022, p. 3): “A expressão Di-
reito Penal induz à ideia de pena, de 
um direito inerente exclusivamente a 
pena. Por outro lado, Direito Criminal 
traz à tona um direito relativo ao cri-
me. Alega-se a insuficiência da deno-
minação Direito Penal, uma vez que 
não abrangeria a medida de seguran-
ça, uma das espécies de sanção penal. 
Destarte, seria mais coerente falar em 
Direito Criminal, mais abrangente, por-
que enfatiza o crime, e não diretamen-
te a pena. Foi a opção adotada pelo 
Código Criminal do Império de 1830. 
Como crime e pena guardam estreita 
relação, ambas as denominações são 
aceitáveis. Contudo, é manifesta pre-
ferência por Direito Penal, não só no 
Brasil, mas também em outros países”. 
 
 
Os princípios são os valores funda-
mentais que inspiram a criação e a 
manutenção do sistema jurídico. De 
acordo com a clássica doutrina de 
Celso Bandeira de Mello (2002, p. 
807-808): “princípio é, por definição, 
mandamento nuclear de um sistema 
e, verdadeiro alicerce dele, disposi-
ção fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas compondo-lhes o 
espírito e servindo de critério para 
sua exata compreensão e inteligência 
exatamente por definir a lógica e a ra-
cionalidade do sistema normativo, no 
que lhe confere a tônica e lhe dá sen-
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tido harmônico. É o conhecimento dos 
princípios que prescinde a intelecção 
das diferentes partes componentes 
de todos os otários que há por nome 
sistema jurídico-positivo”, preleciona.  
 
 
Para Cleber Masson (2022), os princí-
pios têm a função de orientar o legisla-
dor ordinário, e também o aplicador do 
Direito Penal, no intuito de limitar o po-
der punitivo estatal mediante a impo-
sição de garantias ao cidadão. A qua-
lidade e a denominação dos princípios 
penais variam entre os doutrinadores. 
 
 
Sucede-se que, o princípio da insignifi-
cância ou da criminalidade de bagatela 

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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tem o seu fundamento no Direito Roma-
no e a sua aplicação é limitada ao direito 
privado. O referido princípio da bagate-
la, dispõe que, os juízes e tribunais não 
devem preocupar-se com assuntos ir-
relevantes (de minimus non curat prae-
tor). Logo, sua finalidade possui funda-
mento em valores de política criminal, 
visando desta forma, realizar uma in-
terpretação restritiva da legislação pe-
nal. Isto quer dizer, o tipo penal é amplo 
e abrangente, por isso, o princípio da 
insignificância funciona como um dos 
parâmetros para limitar sua incidência. 
 
 
De acordo com o entendimento do Su-
premo Tribunal Federal: “O princípio da 
insignificância é vetor interpretativo do 
tipo penal, tendo por escopo restrin-
gir a qualificação de condutas que se 
traduzam em ínfima lesão ao bem ju-
rídico nele (tipo penal) albergado. Tal 
forma de interpretação insere-se no 
quadro de válida medida de política 
criminal, visando, para além da descar-
cerização, ao descongestionamento 
da Justiça Penal, que deve ocupar-se 
a pena das infrações tidas por social-
mente mais graves. Numa visão huma-
nitária do Direito Penal, então, é de se 
prestigiar esse princípio da tolerância, 
que se bem aplicado, não chega esti-
mular a ideia de impunidade. Ao tem-
po que se verificam patentes a neces-
sidade e a utilidade do princípio da 
insignificância, é imprescindível que a 
aplicação se dê de maneira criteriosa, 
contribuindo sempre tendo em conta 
a realidade brasileira, para evitar que 
a atuação estatal vá além dos limites 
do razoável na proteção do interes-
se público”. (HC 104.787/RJ, rel. Min. 
Ayres Britto, 2ª Turma, j. 26.10.2010) 
 
 
Nesse sentido, no delito de furto (art. 
155, caput, do CP), que dispõe sobre a 
subtração de coisa alheia móvel, para 
si ou para outrem, o tipo penal abar-
ca qualquer objeto material, indepen-
dentemente de seu valor e importância 

para o titular. Com isso, o Direito Pe-
nal não irá intervir de modo a tutelar 
a subtração de uma presilha de cabelo 
ou de uma de caneta, pois, não há que 
se falar em crime de furto, porque não 
temos a devida necessidade de inter-
venção penal por conta da irrelevância 
do ilícito penal, bem como o valor do 
bem. O princípioh em questão visa li-
mitar a aplicação do Direito Penal em 
casos de insignificantes, por essa ser 
causa de exclusão da tipicidade, cons-
truída pela união da tipicidade formal 
(juízo de adequação do fato à norma 
penal) e tipicidade material (lesão ou 
perigo ao bem jurídico), de acordo com 
a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal no RHC 122.464/BA, rel. Min. 
Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.06.2014. 
 
 
Dessa forma, para que configure o re-
conhecimento princípio da insignificân-
cia depende de requisitos objetivos, 
relacionados ao fato, e de requisitos 
subjetivos, vinculado ao agente e a 
vítima. Por esta razão, seu cabimen-
to deve ser analisado no caso concre-
to, de acordo com as suas especifici-
dades, e não no plano abstrato. São 
quatro os requisitos objetivos exigi-
dos para princípio da insignificância: 
(a) mínima ofensividade da conduta; 
(b) ausência de periculosidade social 
da ação; (c) reduzidíssimo grau de re-
provabilidade do comportamento; e 
(d) inexpressividade da lesão jurídica.  
 
 
Com base no entendimento do Supre-
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mo Tribunal Federal: “para a incidência 
do princípio da insignificância, devem 
ser relevados o valor do objeto do cri-
me e os aspectos objetivos que fatos, 
tais como, a mínima ofensividade da 
conduta do agente, ausência de peri-
culosidade social da ação, o reduzido 
grau de reprovabilidade do compor-
tamento e a inexpressividade da lesão 
jurídica causada”. (RHC 118.972/MG, rel. 
Min. Gilmar Mendes, rel. p/ acórdão Min. 
Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 03.06.2014) 
 
 
Por conseguinte, o princípio da baga-
tela parte do entendimento de que o 

Direito Penal não deve tratar de con-
dutas cujas consequências não sejam 
suficientemente graves para justificar 
a punição de um agente ou recurso à 
justiça, como uma palmada, um peque-
no beliscão ou o furto de pequeno va-
lor. Para utilizá-lo, o princípio deve ser 
verificado em cada caso específico de 
acordo com suas características, sendo 
obrigatória a existência desses requi-
sitos. O STF considera crimes que não 
atendem ao princípio da insignificância: 
crimes de violência ou grave ameaça à 
pessoa; tráfico de drogas e crimes de 
falsificação.
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 RIO DAS OSTRAS
Município oferece repescagem 

de todas as doses contra 
Covid

O Calendário de Vacinação contra Co-
vid-19 segue imunizando crianças e 
adultos em Rio das Ostras, da próxima 
segunda-feira, dia 2, até sexta, 6 de 
maio. O Município oferece a repesca-
gem de primeira, segunda, terceira e 
quarta doses contra o coronavírus, com 
as vacinas disponíveis. O atendimento 
está concentrado no Polo de Vacinação 
do Iate Clube, no Centro, das 8h às 16h.

PFIZER ADULTO – Pessoas vacinadas 
com Pfizer Adulto devem aguardar para 
receber a segunda dose, devido ao de-
sabastecimento deste imunizante. Tão 
logo novas doses cheguem, a popula-
ção será avisada.

2ª DOSE – Atenção aos intervalos re-
comendados para receber a segunda 
dose (maiores de 12 anos): vacinados 
com Pfizer – 21 dias após a primeira 
dose; vacinados com Astrazeneca – 

oito semanas após a primeira dose; 
vacinados com Coronavac – 28 dias 
após a primeira dose; vacinados com 
Janssen – 2 meses após a Dose Única.
A imunização de crianças entre 5 a 11 
anos deve obedecer aos seguintes in-
tervalos: vacinadas com Pfizer Infantil 
– oito semanas após a primeira dose; 
vacinadas com Coronavac – 28 dias 
após a primeira dose.
3ª DOSE – Para receber a terceira dose 
(maiores de 18 anos), os intervalos são 
os seguintes: população vacinada com 
Astrazeneca, Coronavac ou Pfizer: 4 
meses após a segunda dose; Imunos-
suprimidos: oito semanas após a se-
gunda dose; gestantes e puérperas: 
quatro meses após a segunda dose.
Para a terceira dose dos adolescentes 
entre 12 a 17 anos, os intervalos são os 
seguintes: imunossuprimidos – oito se-
manas após a segunda dose e gestan-
tes e puérperas – quatro meses após 
a segunda dose. A terceira dose ainda 
não é indicada para os demais adoles-
centes.
4ª DOSE – Devem receber a quarta 
dose, pessoas com 80 anos ou mais e 
pessoas com imunossupressão, maio-
res de 12 anos, que receberam a 3ª dose 
há mais de quatro meses. Aqueles at-
endidos pelo Serviço de Assistência 
Especializada (SAE) serão vacinados 
no próprio SAE e os demais devem se 
dirigir ao polo de vacinação.

VACINAS DE ROTINA – Não é ne-
cessário intervalo entre vacinas contra 
a Covid-19 e as demais vacinas de roti-
na ou de campanhas para a população 
maior de 12 anos.
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 ARRAIAL DO CABO 
realiza Dia D de vacinação 

contra a gripe e o sarampo, no 
próximo sábado (30)

No próximo sábado (30), Arraial do 
Cabo realiza o Dia D de vacinação 
contra a gripe e o sarampo. A imuni-
zação acontece em todos os Postos 
de Saúde da cidade, de 9h às 17h. 
Idosos a partir de 60 anos poderão 
receber a dose da vacina contra a 
gripe e crianças de 6 meses a 4 anos 
serão imunizadas contra o sarampo. 
A dose infantil para a gripe também 

será aplicada em crianças de 6 à 11 
anos.

Para receber a vacina são exigidos 
os seguintes documentos: compro-
vante de residência, carteira de vaci-
nação da criança, cartão do SUS e 
documento de identificação da cri-
ança e do responsável. 

97

Aldeia
                       Magazine



Vivemos no Planeta Terra, cada qual 
em seu país, em seu estado e em sua ci-
dade. Parece algo segmentado, regio-
nalizado, mas, quando adquirimos uma 
consciência mais profunda de nossa 
vida e da vida de nosso planeta, passa-
mos a entender que estamos todos in-
terligados. Interligados por tendências, 
por hábitos, por ideias e por ações que 
se multiplicam e proliferam.
Em relação ao meio ambiente, pode-
mos exemplificar isso de forma mais in-
teligível. A exploração da natureza feita 
sem critérios, em certo local, acabará 
interferindo, de alguma maneira, em 
outro local distante, pois os fenômenos 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”

COLUNISTA

naturais são consequências de ciclos 
da natureza. Tudo está interligado. E, 
se um dano constante à natureza não 
produz resultados em curto prazo e 
nem de forma aparente, é certo que, 
no futuro, será sentida a consequência 
de sua ação. A destruição de nascen-
tes, em uma pequena localidade, po-
derá, no futuro, prejudicar famílias que 
moram quilômetros e quilômetros dis-
tantes, até em outro estado, pois rios 
poderão morrer.
Faço esse alerta aos leitores, princi-
palmente àqueles que têm consciên-
cia de que aqui na Terra somos breves 
hospedeiros, e que cabe a nós cuidar 
de todo esse patrimônio natural que 
nos garante a vida. Precisamos abrir 
nossos horizontes e ter um olhar mais 
holístico sobre o ambiente natural, 
compreendendo que, metaforicamen-
te, na natureza é como se uma árvore 
que tomba no norte gerasse um dano 
no sul, pois, de alguma maneira, a des-
truição efetuada em um ponto reper-
cutirá no todo. 
Sábado passado (30), na região me-
tropolitana de Belo Horizonte (MG), 
o Conselho Estadual de Política Am-
biental aprovou, na calada da madru-
gada, a mineração em uma parte de 
mata atlântica virgem da Serra do Cur-
ral. Uma triste decisão que, mais uma 
vez, nos revela o prejuízo de um poder 
público em conluio com interesses pri-
vados. Alguns membros do conselho, 
que votaram a favor dessa destruição 
ambiental, são membros do governo 
estadual.
A mineração é uma atividade alta-
mente predatória e que já causou, no 
estado de Minas, catástrofes que fize-
ram chegar lama tóxica até o oceano, 
tamanha a potência dessa atividade. 
E, mesmo com todo o histórico de 
destruição, mesmo com a poluição 

A triste sina das 
serras de Minas
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que avança, prejudicando o sistema 
respiratório da população, a atividade 
ganhou vulto e avançou demais nos 
últimos três anos. A decisão ocorrida 
nesse sábado é mais um episódio do 
qual lembraremos lá na frente, quando 
o problema de abastecimento de água, 
que já começa a se manifestar, tornar-
-se rotina. A falta d’água será apenas 
uma das consequências. E, além disso, 
quando se fortalece, em certa localida-
de, a tendência de exploração a todo 
custo, de lucro à custa de exploração 
predatória, essa mentalidade, já predo-
minante no país, acaba alimentando-se 
ainda mais e isso se espalha como uma 
nuvem nociva pelo país e pelo planeta. 
É como se rendesse frutos podres, aqui 
e ali, incentivando e atiçando uma ma-
neira gananciosa de pensar a vida e a 
natureza.
Em agosto de 2020, fiz um poema inti-
tulado “E a serra virou lama”, que busca 
retratar o olhar ganancioso do homem 
sobre a serra e seus tristes efeitos. 
Compartilho com vocês:

E a serra virou lama

Antes era apenas uma serra...
Ao raiar do sol,

Montanhas brilhavam felizes.
Tranquilas, poderosas,

Acolhiam animais e plantas
Em doce e perene abraço.

Chegou o homem
E, aos pés da serra,

Construções,
Casas,

Cidades.
E assim corriam os anos...

Mas o homem pacato,
Que ao pé da serra vivia,

Viu chegar o homem dos cifrões,
Este,

Na cidadezinha hospedou-se com des-
dém

“Que vida é essa, que povo!” 
Olhou pela janela,

E viu a serra.
Poderosa,
Protetora,

Sorrindo bela para a natureza que aco-
lhia.

Brilharam os olhos cobiçosos,
Em pouco tempo, a serra chorava...

Não mais o brilho alegre,
Mas o choro sofrido,

De quem tem de si extraído seu eu 
mais profundo.

O homem dos cifrões
Com tanto lucro,

Extasiava,
Extraía,
Feria,

Até à exaustão.
Antes era apenas uma serra...

Hoje,
Deserto de lama.
A cidadezinha,

Os rios,
Morte.

Não mais montanhas felizes,
Protetoras,

Reluzindo ao sol.
Não mais animais e plantas
Em doce abraço acolhidos.

A antes poderosa serra,
Altiva,
Forte,

Abrigando montanhas felizes.
Hoje, apenas um nada

Um resto,
Conjunto inerte de lama.
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R
eza a lenda que uma mentira 
dita mil vezes, torna-se 
verdade. A frase atribuída ao 

ministro de propaganda nazista é 
mais atual do que na época em que 
foi cunhada. Principalmente porque 
poucos se dão o trabalho de conferir 
a veracidade da notícia. Separei 
alguns exemplos ao longo da história:  
 
A superioridade da raça ariana-  Em 1934 
o recém empossado chanceler alemão 
de origem austríaca, depois de escrever 
o seu livro"Minha luta" na cadeia, 
convenceu boa parte da Alemanha de 

Ilton Santos

A VELHA RECEITA QUE 
DÁ CERTO

COLUNISTA

que eram de uma raça superior e que 
deveriam dominar e purificar o mundo. 
Armas de destruição  em massa no Iraque 
- Em 2003 o então presidente norte 
americano George W.Bush e o primeiro 
ministro inglês Tony Blair, invadiram o 
Iraque de Saddam Hussein  a fim de 
libertar o país de seu tirano ditador. 
Tais armas jamais foram encontradas. 
A bandeira nacional representa os 
nossos recursos naturais - aprendemos 
na escola que verde, amarelo e 
azul representam respectivamente 
as matas, as riquezas e o céu do 
Brasil, quando na verdade são as 
cores da casa real portuguesa. 
Tiradentes foi um mártir da 
independência - Ele foi um bode 
expiatório que junto com intelectuais 
lutou pela emancipação de Minas Gerais. 
Cerca de cem anos mais tarde resgatam 
sua história, o pintaram como Cristo 
e o elegeram símbolo da República.      
   Hoje em dia, com a internet, as 
chamadas fake News são uma 
ferramenta ainda mais utilizada pra 
manipular as massas. E ao que parece, 
juntando a tecnologia com a preguiça 
e alienação do povo, tem dado muito 
certo.
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Top Beauty Esmaltes- Um Rosa 
Choque lindo

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

que te amam.”

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

Show Beleza! 
@mariapomposa

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

só aqui na Show Beleza!

Tracta lançamento!! - Hidratante 
para mãos & Hidratante Corporal

.Repost @tractafarmaervas
Atendimento on-line e funciona-

mento da loja:
-SEG à SEX 09h às 19h

-SÁB 09h às 18h

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

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

São Pedro & Cabo Frio

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

Indicado para cabelos resseca-
dos ou coloridos linha com 

proteção da sua cor!
produtos disponíveis nas lojas 

de São Pedro & Cabo Frio .

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

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

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

constrói instantaneamente a fibra 
capilar.

Wella Invigo Nutri-Enrich
É ideal para cabelos secos, 

ressecados ou quimicamente 
tratados. Possui goji berry na 

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

Com fórmulas ricas em óleos 
de camélia, macadâmia e 

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

devolve aos cabelos toda a 
luminosidade e a maciez que 

tanto amamos! Cabelos hidrat-
ados já 

Não poderia faltar para nossas 
cacheadas né 

Essa linha é incrível !
Possui extrato de açaí , manteiga 

de oliva e óleo de coco

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

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

capilar 

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

conte sua experiência produtos 
disponíveis nas lojas de São 

Pedro & Cabo Frio .

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

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

Whatsapp:(22)9 9281-1048 São Pedro da Aldeia
(22)9 9219-6369 Cabo Frio
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Originado nos Estados Unidos, o 
dia do trabalhador surgiu a partir 
de uma greve em 1º de maio de 
1886 onde a classe trabalhadora 
reivindicava redução da carga 
horária que era de 100 horas 
semanais, o equivalente a 17 horas 
diárias por seis dias de ocupação. 

Após as manifestações, houve 
uma redução para 8 horas diárias, 
e é seguida atualmente pela 
maioria dos países e órgãos de 
regulamentação das profissões. 
A data é celebrada em mais de 80 
países e no Brasil, é comemorada 
desde 1925.

Por que é importante comemorar 
esse dia?

• O conceito de trabalho é 
geralmente entendido como a 
atividade humana realizada com 
o objetivo de produzir uma forma 
de obtenção de subsistência. 

• O trabalho é definido por 
Karl Marx como a atividade sobre 
a qual o ser humano emprega sua 
força para produzir os meios para 
o seu sustento. 

• O trabalho possibilita ao ser 
humano transformar a natureza 
para saciar as suas necessidades. 

• É o trabalho que faz com 
que o indivíduo demonstre 
ações, iniciativas, desenvolva 
habilidades. 

• É com o trabalho que ele 

Dia do Trabalhador, 
comemoração ou 

descontentamento?

COLUNISTA

também poderá aperfeiçoá-las.

É sempre um momento de 
reflexão. Para as empresas o 
capital humano é o recurso mais 
valioso e o maior desafio. Gerir 
pessoas, adequar as diferenças 
de perfis, faixa etária, cultura, 
valores e crenças a um negócio 
em movimento que precisa gerar 
lucro é muito mais complexo 
do que se imagina. Mudando a 
forma de olhar, o empregador 
resgatou uma postura mais 
humanizada, colaborativa e 
solidária principalmente após a 
pandemia. 

Para a classe trabalhadora, a 
reflexão é uma oportunidade de 
analisar seus interesses e objetivos 
pessoais. Tentar enxergar se 
é de fato onde quer estar ou o 
que está fazendo para mudar a 
atual situação. Fazer postagens 
de insatisfação nas redes 
sociais não resolve problemas, 
gera desligamento e buscar 
conhecimento ainda é a forma 
de crescer profissionalmente.

A satisfação no trabalho pode 
ser influenciada pelo clima, 
ambiente ou cultura da empresa, 
mas acredito também que é 
baseada nos seus objetivos 
pessoais, sobre onde você quer 
chegar. 
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

COLUNISTA
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Eu adoro uma aventura, ainda mais quando acordo e decido ir para 
algum lugar! No último final de semana, apesar do tempo nublado, decidi 
encontrar uma cachoeira no mapa (sei que não é recomendado, porém 
queria só conhecer). Fui pesquisando e encontrei a Trilha Cachoeira Véu 
da Noiva, Sampaio Correia, Saquarema, Rio de Janeiro.

Como cheguei?
O deslocamento não teve dificuldade nenhuma, peguei a estrada RJ-106 e 
fui na direção de Saquarema. O GPS leva perfeitamente ao local. Passando 
por Sampaio Correia a entrada da Trilha fica a alguns quilômetros. Por 
incrível que pareça a rua é asfaltada até bem perto do local.

Trilha Cachoeira Véu da Noiva em Sampaio 
Correia
Deixei meu carro perto do final do asfalto e fui caminhando em direção 
da Trilha, seguindo o GPS, a entrada da trilha fica logo após um sítio 
particular. Avistamos, uma entrada a direita e logo depois de uma 
bifurcação, eu e minha esposa pegamos, seguindo o som da água caindo, 
uma descida até um córrego com um tronco caído que serve de ponte, 
mas preferimos molhar o pé na água, passando pelas pedras. A travessia 
é fácil e a água bem gelada. Logo em seguida viramos à esquerda da 
trilha e encontramos uma casa de bloco abandonada, que vi no mapa e 
achei bem legal, continuamos em frente e descemos numa trilha que leva 
direto a cachoeira. Ficamos encantados com a beleza do local. A mata é 
muito preservada e o contato com a natureza chega arrepiar. Passamos 
por umas pedras e logo em seguida foi só aproveitar a linda paisagem da 
queda d’água. 

Dicas
Sempre que entramos nas cachoeiras é sempre bom ter respeito com 
a natureza e observar pedras escorregadias e a correnteza da água. 
Outra dica bem legal é monitorar as nuvens na cabeceira do rio, nuvens 
carregadas de chuva é sinal de perigo e tromba d’água.

Acesse nosso blog e conheça os locais que visitamos.

TRILHA CACHOEIRA 
VÉU DA NOIVA 
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Roupas e artigos 
esportivos é na 

loja SPA Fitware 
em São Pedro da 

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

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

REGIÃO
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“Eu nasci assim,/ Eu cresci assim,/ E 
sou mesmo assim,/ Vou ser sempre 
assim,/ Gabriela. / Sempre Gabriela.” 
Esse é o refrão da música “Modinha 
para Gabriela”, composta por Dorival 
Caymmi, e que foi eternizada na voz 
de Gal Costa, na abertura da novela 
“Gabriela”, exibida na TV Globo em 
1975 e em 2012. 

Foi desse refrão que nasceu o termo 
“Síndrome de Gabriela”. Já ouviram 
falar?

Esse é um mal que tem acometido 
muita gente. Caracterizados pela falta 
da capacidade de mudar, os “Gabrieles” 
são facilmente identificados após 
receberem uma crítica por conta de 
um erro ou uma reação com impacto 
negativo. É nessas horas que a síndrome 
se manifesta forte por meio de frases 
do tipo: “Tenho personalidade forte”, 
“Não adianta, sou assim mesmo”, “Tem 
que me aceitar como sou” ou “Os 
incomodados que se mudem”. 

O caso é que, muitas vezes, os 
incomodados acabam se mudando, de 
fato. Abandonam o barco, se afastam, 
por não aguentarem tanta prepotência 
e teimosia. O “defeito de fabricação” 
pode gerar muitos prejuízos pessoais, 
emocionais, profissionais e até mesmo 
de saúde. Mas os “Gabrieles” nunca 
aceitam que o problema esteja neles. 
A culpa é sempre do outro. E, dessa 
forma, seguem machucando a si e a 
quem está próximo.

As relações são vias de mão dupla, 
sejam elas quais forem: de amizade, 
amorosas ou de trabalho. Se não há 
reciprocidade, não vale a pena investir. 
Se não há um mínimo de esforço para 
dar certo, por que continuar?

COLUNISTA

VOCÊ SOFRE DA 
“SÍNDROME DE GABRIELA”?

Monica Marinho
é jornalista, escritora, 

empresária e proprietária 
da página “Borbolete_

se”, no Facebook:  
www.facebook.com/

SerieBorboletas
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Mudar é preciso. E não há limite pra 
isso. Se for necessário entrar mil vezes 
no casulo e passar pelo processo de 
transformação, que seja. Estamos em 
constante evolução. Isso se chama vida 
em movimento. O rio não muda o seu 
curso, mas a água está sempre sendo 
renovada. Água parada forma lodo, 
cria musgo, atrai mosquito e outros 
bichos. Não serve pra nada, nem para 
matar a sede. 

E quando falo em mudar, não me refiro 
a uma ação baseada na necessidade de 
aceitação, feita para agradar terceiros. 
A mudança só ocorre, de fato, quando 
há um entendimento real sobre ela e, 
principalmente, um querer. Por amor, 
somos capazes de fazer muitas coisas 
pelo outro, inclusive sermos outra 
pessoa. Mas não há eficácia neste 
tipo de transformação baseada em 
motivações externas. Com o tempo, a 
máscara cai. 

Uma mudança efetiva só acontece 
de dentro pra fora, e não o inverso. 
A “chave vira”, quando, por amor 
próprio e por empatia, entendemos 
que estamos NOS fazendo mal e, por 
tabela, aos outros. É nesse momento, 
que o passo em direção ao casulo deve 
ocorrer. A transição não é um processo 
simples. Dói abrir mão do orgulho 
exagerado (orgulho é necessário, mas 
na dose e na hora certa), da soberba e 
da arrogância. Dói ouvir, reconhecer o 

erro e ceder algumas vezes. Dói admitir 
que ninguém, nem mesmo você, é 
imutável. Mas são dores que valerão 
a pena quando a modificação, enfim, 
ocorrer (e você saberá disso), e suas 
asas se abrirem, fortes e vistosas.

Poder voar com as asas da 
transformação, livre da sina de ser 
um modelo fixo e sem estar preso aos 
seus próprios paradigmas, é libertador. 
Ninguém vai virar santo, mas o 
objetivo não é esse. A ideia é melhorar, 
gradativamente. Outros desafios 
surgirão pelo caminho (como disse 
anteriormente, a evolução é constante), 
mas serão menos doloridos.

Acredite: “personalidade forte” é uma 
forma de florear comportamentos 
ruins. Se entregar à “Síndrome de 
Gabriela” pode ser tudo: fraqueza, 
comodismo, autoproteção… mas, 
nunca, “personalidade forte”. Prefiro 
considerar fortes os que conseguem 
superar seus próprios limites. 

Não tenha vergonha de reconhecer que 
algo não está bem em você. Caso não 
consiga a proeza de mudar sozinho, 
busque ajuda, ore, faça terapia, mas, 
pelo menos, tente. Por você!

Visite minha página no Facebook: 
www.facebook.com/SerieBorboletas e 
#borbolete_se

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

A IMPORTÂNCIA 
DO PENSAMENTO 
CRÍTICO PARA A 

SUA VIDA
Pensar criticamente nada mais é, 
de uma maneira simplificada, fa-
zer o uso da razão para assimilar 
os fatos; deixando de fora asso-
ciações como opinião própria, 
sensações e o famoso “ouvir fa-
lar que...”. Portanto, pensar criti-
camente é analisar o fato exata-
mente como ele é, sem nenhuma 
interferência de outros. Mas onde 
fica a minha opinião então, me-
diante a um fato novo? É aí que 
entra a questão do pensamento 
crítico e sua importância. 
Quando um fato novo nos é apre-
sentado, nossa tendência no ins-
tante em que ele surge é de ime-
diatamente acreditar e formar 
nossa opinião com aquilo que nos 
foi dito e logo em seguida passa-
mos adiante àquela notícia, sem 
ao menos checar a veracidade ou 
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relevância do conteúdo. Agindo 
desta maneira, damos início ao 
famoso “telefone sem fio”, onde 
a informação vai chegando cada 
vez mais alterada a cada pessoa 
que a passa adiante.
Todo ser pensante tem o direito e 
a necessidade de ter sua própria 
opinião e poder expor à outras 
pessoas, porém o uso indiscrimi-
nado de informações mal colhidas 
pode causar um mal individual e 
um mal até mesmo coletivo; Po-
dendo gerar de uma simples fofo-
ca, passando por uma difamação 
alheia à um ato criminoso como 
foi o caso de uma dona de casa, 
residente do Estado de São Paulo 
que foi linchada até a morte pe-
los vizinhos, acusada de praticar 
magia negra com crianças, atra-
vés de boatos difundidos pela in-
ternet. 
Até uma simples fofoca pode 
destruir a vida e a reputação de 
uma pessoa e mesmo sabendo 
disso, as pessoas ainda fazem 
sem a menor moderação. Infeliz-
mente esse comportamento só 
traz prejuízos à vida em socieda-
de,  lembrando ainda que a mes-
ma pessoa que espalha uma fofo-
ca ou um conteúdo inapropriado 
pode posteriormente ser a vítima 
do mesmo mal, já que esse tipo 
se comportamento se torna uma 
reação em cadeia.

Nesses últimos anos presencia-
mos centenas de informações 
mal dadas, compartilhadas atra-
vés de aplicativos com uso indis-
criminado de auto medicação, 
infelizmente muita gente perdeu 
suas vidas acreditando em noti-
cias sem comprovação científica 
e a base do “achismo”.
Ter opinião própria não significa 
estar certo o tempo todo, deve-
mos abrir os olhos e os ouvidos 
para outras expressões, pesqui-
sar dados e fontes até estarmos 
certos para formar nossa própria 
opinião; e mesmo assim ainda po-
demos estar errados e falhar em 
nossas conclusões. O melhor dis-
so tudo é que não é errado admitir 
não estar certo quanto a um fato 
e mudar de opinião. É extrema-
mente louvável, pois mostra que 
você está atento ao que acontece 
e não fica subjugado a opinião de 
outras pessoas simplesmente.
Finalizo esse texto de reflexão, 
deixando uma outra reflexão
“ É preciso sair da ilha para ver a 
ilha. Não nos vemos se não saí-
mos de nós”. José Saramago
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MONIQUE BITTENCOURT

SOU MONIQUE OU MELHOR NIQUE, 

TENHO 40 ANOS, SOU MÃE AO 

CUBO DE IGOR, CECÍLIA E LETÍ-

CIA, CASADA, CARIOCA DE DUQUE 

DE CAXIAS, MORANDO NA CIDADE 

DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NA 

REGIÃO DOS LAGOS, CAPRICOR-

NIANA. ADORA CONVERSAR, MAS 

PORÉM É BEM SELETIVA COM RELA-

ÇÃO A AMIGOS. ADORO DAR RISA-

DAS, FALAR BESTEIRAS, VICIADA 

EM SERIADOS. QUER SABER MAIS, 

ME SEGUE NAS REDES SOCIAIS (@

MAAOCUBO). SOU REAL O TEMPO 

TODO.

Desde que se iniciou a campanha de 
vacinação de crianças de 5 a 11 anos 
de idade contra a COVID-19, pais 
negativistas expressaram contrário a 
vacinação.

Notícias Fake circularam e circulam 
nas mídias sociais informando que as 
vacinas a serem aplicadas eram testes,

experimentos, bem como, prejudicial 
à saúde da criança. Daí surgiram as 
dúvidas: Os pais são obrigados a 
vacinar seus filhos?

A resposta é simples, de acordo com a 
lei (Estatuto da Criança e Adolescente 
– Constituição Federal) os pais não 
podem deixar de aplicar as vacinas 
recomendadas pelo Ministério da 
Saúde, Estados e Municípios, sob pena 
de estarem cometendo ato ilícito.

Recentemente o STF julgou se pais 
podem deixar de vacinar seus filhos 
menores de idade com fundamento 
em convicções filosóficas, religiosas, 
morais e existenciais, e fixou a 
seguinte tese: “É constitucional a 
obrigatoriedade de imunização por 
meio de vacina que, registrada em 
órgão de vigilância sanitária, (a) tenha 
sido incluída no Programa Nacional 
de Imunizações, ou (b) tenha sua 
aplicação obrigatória determinada em 
lei ou (c) seja objeto de determinação 
da União, Estado, Distrito Federal ou 
Município, com base em consenso 
médico-científico“. “Em tais casos, não 
se caracteriza violação à liberdade de 
consciência e de convicção filosófica 
dos pais ou responsáveis, nem 

PAIS SÃO OBRIGADOS A 
VACINAR SEUS

FILHOS?

116

Aldeia 
                      Magazine



tampouco ao poder familiar.“

Assim, é nítido que não somente 
a vacina contra a Covid-19, mas as 
demais vacinas preventivas (sarampo, 
catapora, gripe etc.), são obrigatórias.

No caso de pais que não vacinaram 
seus filhos, há recomendação especifica 
que determina aquele que tem 
conhecimento de tal fato, denunciar ao 
Ministério Público, Conselho Tutelar ou 
qualquer outra autoridade.

Vale lembrar que uma das obrigações da 
escola é fiscalizar se seus alunos estão 
todos com a carteira de vacinação em 
dia e se assim for constatado criança 
que não está vacinada, deve adotar 
medidas em relação a tal fato, sob pena 
de omissão.

No caso específico da vacina contra 
a Covid-19, aqueles pais que não 
completarem o ciclo de vacinação 
e seus filhos vierem a contrair o 
vírus, responderão pelo ato ilícito. A 
responsabilização dos pais neste caso, 
pode ser aplicado desde uma multa 
que varia de 3 a 20 salários-mínimos 
até eventual perda provisória do poder 
familiar (antigo pátrio poder) mas, 
se caso esta criança venha a falecer 
ou ter sequelas da doença, estes pais 
responderão criminalmente por lesão 
corporal ou mesmo homicídio culposo, 
apesar de alguns juristas entenderem 

ser doloso.

Este alerta é de suma importância, 
pois, mesmo com relaxamento de uso 
de máscaras no Estado de São Paulo 
e outros Estados, a Covid-19 não está 
erradicada, continua fazendo vítimas 
fatais e outras com serias sequelas, da 
mesma forma as demais doenças que 
são alvo de vacinas especificas.

Recentemente foi apontado que o 
índice de crianças contaminadas 
cresceu, razão da campanha de 
vacinação infantil.

Portanto, aos pais, mesmo que 
separados, devem zelar pela segurança 
sanitária de seus filhos, independente 
da convicção de cada uma a respeito 
das vacinas, devendo ainda saber que 
o ato de não vacinar é ilegal, portanto,

sujeito a penalidades.

A VACINA DOS SEUS FILHOS ESTÃO 
EM DIA?

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

Monique Bittencourt (Criadora do Blog 
Mãe ao Cubo)
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E lo i se Gom es
 (Laranjeiras,  RJ, 06/03/2007) é estu-
dante da Rede PENSI – Unidade Cabo 
Frio - RJ.  Também cursa Artes Plásti-

cas no Atel iê Anderson Carvalho. É 
escritora mirim tendo em sua jornada 

participado de Antologias Poéticas 
no Brasi l  e em Portugal .  É membro da 
ALACAF - Academia de Letras e Artes 
de Cabo Frio; da Academia de Letras 
de São Pedro da Aldeia;  da Academia 
Luminescence da Devoção as Artes e 

Letras - sucursal Brasi l ,  da AIML - Aca-
demia Internacional Mulheres das Letras 

e é sócia honorária do Rotaract Dis-
tr ito 4751 Cabo Frio ·  parceiro do Ro-
tary Internacional .  Tem uma coluna na 
Revista Aldeia Magazine de São Pedro 
da Aldeia,  Coluna da Elo, onde aborda 
assuntos da atual idade e muita poesia. 
Também recebeu alguns t ítulos:  Miss 

Iguaba Grande 2018, Miss Rio de Janeiro 
2019, Soberana da Beleza Continental 
2020, Embaixadora do Meio Ambiente 
de Iguaba Grande 2020 e Embaixadora 

da Literatura 2020/2021.  Tem como 
objetivo em sua carreira levar a cultura, 
em forma de arte, assim como ampliar o 
ativismo dos jovens comprometidos em 
criar um futuro melhor.  Eloise gosta de 

ler,  escrever e experimentar novos desa-
fios e deseja ser uma grande escritora e 

inf luenciadora de sucesso.

Puxo os fios da memória 

E entrelaço-os numa história

Rememoro o passado

Integro o vivido ao imaginado

Linhas nos enovelam 

Em um sem fim de fios de recordações

E sem pedir licença 

Convidam-nos a sentir o cheiro do 
capim pubo

Ou o doce da cana

Contraste ao duro trabalho da pequena 
fazenda

O rio em sua grandeza 

Protagonista de algumas lembranças

Onde se lavavam roupas largadas em 
cestas  

E pesadas panelas de polenta

Misturavam-se às silenciosas lágrimas

Em faces sulcadas

Marcas de uma vida 

Mulheres como rios de poucas águas

Que desde a nascente estão sempre 
por um fio

Longe, muito longe, numa terra 
desconhecida

Ninguém sabia a verdadeira razão

Porque não há explicação

Diante de tanta luta

Mulheres labutam

Para serem parte integrante

De uma única e verdadeira nação

A SAGA DA MULHER 
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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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Vem aí a 2ª edição do 
Projeto Literatura na Praça 

em São Pedro da Aldeia

A 2ª edição do Projeto Literatura na 
Praça já tem data definida. O evento 
será nos dias 14 e 15 de maio, na Praça 
Hermógenes Freire da Costa, na Casa 
do Artesão, Centro, São Pedro da Al-
deia. No sábado, 14 de maio, o projeto 
conta com o Lançamento do livro “Cro-
nicando por aí” da escritora de São Pe-
dro da Aldeia, Julia Vaz, a partir das 18h.  
No domingo, 15 de maio, é a vez do 
Lançamento do livro “Dona de Tudo 
Menos de Mim”, da escritora Alene Viei-
ra, a partir das 18h. A Feira trará música 
ao vivo, sessão de autógrafos, além da 
venda de livros com preços populares. 
O evento é idealizado pelo escritor Re-
nato Fulgoni e conta com o apoio cul-
tural da Secretaria Municipal de Turis-
mo, Casa do Artesão, Aldeia Editora, 
Livraria da Aldeia e do Notícias de São 
Pedro da Aldeia Editora. O evento terá 

a participação de diversos escritores 
do município, como Luciana Mendon-
ça, Renato Fulgoni, Nathália Larissa do 
Amaral, Raquel Rosas, Andréa Rezen-
de, Alene Vieira, Julia Vaz, Marcio Sil-
veira, além da participação da escritora 
de Casimiro de Abreu, Maura Pontes.  
“Fiquei muito feliz com os resultados da 
primeira edição do Literatura na Praça, 
foram dois dias com o contato direto 
com o leitor e muita interação entre os 
escritores participantes. O objetivo de 
fomentar a literatura em nosso municí-
pio, foi alcançado e nessa edição, e já 
temos outras duas escritoras realizan-
do o sonho de lançar seus livros. Va-
mos seguir com o projeto e, se Deus 
quiser, continuaremos fortalecendo a 
literatura em nossa cidade”, disse Re-
nato Fulgoni.
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Possui uma área de 358,66 km2 e sua população, conforme estimativas do IBGE 
de 2020, é de apróximadamente 106.049 habitantes. É um dos principais centros 
históricos e culturais, cuja história se entrelaça com o enredo nacional e também 
do Estado do Rio de Janeiro. Abriga monumentos de grande importância como 
a Casa da Flor, a qual recebeu o Prêmio Culturas Populares pela Secretaria da 
Identidade e da Diversidade Cultural/ Ministério da Cultura em 2007, e igrejas 
construídas pelos padres na fundação da aldeia, como a Igreja Matriz de São 
Pedro. Neste município, encontra-se a Base Aérea Naval de São Pedro da 
Aldeia, única de seu tipo no país, sede da Força Aeronaval da Marinha do Brasil, 
exercendo uma importantíssimo papel na defesa nacional. A Base de São Pedro 
abriga o Museu da Aviação Naval, único do seu gênero em todo o Brasil.

São Pedro 
da Aldeia

TURISMO
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