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Cobra de estimação
Assim como outros répteis, cobras são 
muito fascinantes, e é possível passar 
bastante tempo admirando o compor-
tamento delas. Criar uma cobra como 
animal de estimação é permitido no 
Brasil desde 1997. No entanto, o IBA-
MA autoriza apenas a posse de espé-
cies não-peçonhentas, como a jiboia, a 
cobra milho, píton da índia e píton real.

Portanto, antes de escolher a sua, além 
de buscar um vendedor autorizado, é 
importante procurar conhecer os há-
bitos da espécie escolhida, como ve-
remos a seguir. Para saber quais são 
as condições perfeitas para sua cobra, 
é simples: qual é o habitat dela? A ji-
boia, por exemplo, é originária da re-
gião amazônica, sendo assim, gosta de 
temperaturas entre 25ºC e 30°C, e fica 
melhor com umidade do ar entre 40% 
a 60%. Seja qual for a recomendação 

especializada para sua cobra, a melhor 
maneira de assegurá-la ao pet, é com 
a ajuda de um terrário, acessórios, ter-
mômetro e higrômetro. Vale lembrar, 
que, algumas cobras podem precisar 
também de lâmpadas UVB. 

Para tutores acostumados com a ração 
comercial, a alimentação de cobras 
pode ser chocante: elas são carnívoras, 
portanto, se alimentam principalmente 
de aves ou de pequenos mamíferos, 
como roedores congelados. A quanti-
dade e a frequência vão depender da 
espécie da cobra, podendo ser com in-
tervalos de uma semana, 15 dias ou até 
mais! Tenha cuidado ao manusear a co-
bra! Apesar de não serem peçonhen-
tas, as domésticas podem sim morder 
e machucar o tutor. Peça orientações a 
um especialista sobre como segurar a 
cobra e evite tocá-la após as refeições.
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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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SAÚDE ALDEENSE 
ALERTA A RESPEITO 

DOS CUIDADOS PARA SE 
EVITAR A MENINGITE

SA
Ú

D
E

Em virtude do cenário atual, por conta de algu-
mas notificações de casos suspeitos de meningite 
no Estado do Rio de Janeiro, inclusive em nosso 
município, a Secretaria de Saúde está seguindo 
todos os protocolos do Ministério da Saúde. Algu-
mas ações de bloqueio para evitar a propagação 
de mais casos na região estão sendo realizadas 
nas unidades de saúde, nas escolas e bairros, com 
orientações aos pais, alunos e professores, além 
de atualizações nas cadernetas vacinais, e se ne-
cessário, afastamento dos contactantes diretos, 
dentre outras ações.

A meningite é caracterizada por um processo in-
flamatório das meninges, membranas que reves-
tem o encéfalo e a medula espinhal. É causada, 
principalmente, a partir da infecção por vírus ou 
bactérias; no entanto, outros agentes etiológicos 
também podem causar meningite, como fungos e 
parasitos.

O quadro clínico, em geral, caracteriza-se por fe-
bre, cefaleia, náusea, vômito, rigidez de nuca, pros-
tração e confusão mental. Com o aparecimento de 
qualquer sintoma, é necessário que a pessoa pro-
cure o Pronto Socorro Municipal ou a Unidade de 
Pronto Atendimento – UPA, caso seja criança.

As respostas sanitárias variam para cada situação 
e dependem da identificação, ou não, de vínculo 
epidemiológico entre os casos, das faixas etárias 
acometidas e da distribuição geográfica. A doen-
ça é transmitida por meio da fala, tosse, espirros e 
beijos. Não há necessidade de fechar escolas, pois 
o meningocócico não sobrevive no ar ou objetos 
por muito tempo. A limpeza e higiene tanto de lo-
cais públicos quanto de residências devem ser ha-
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bituais.

A Vigilância em Saúde reforça a 
importância da vacinação como 
medida preventiva contra várias 
doenças. Com a imunização esti-

ma-se que mais de 5 milhões de 
vidas são salvas a cada ano em 
todo o país.
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POPULAÇÃO ALDEENSE DEVE 
ESTAR ATENTA AO AUMENTO 

NOS CASOS DE SÍNDROME 
RESPIRATÓRIA

Por conta da queda das tempera-
turas e a proximidade do inverno, 
a Secretaria de Saúde de São Pe-
dro da Aldeia pede à população 
aldeense que esteja atenta aos 
quadros de problemas respirató-
rios. Várias doenças apresentam 
sintomas parecidos, que podem 
ser confundidas com a Covid-19, 
por exemplo.
Sendo assim, a Vigilância em Saú-
de reforça a importância da imu-
nização contra a Covid-19, além 
da manutenção dos cuidados 

preventivos para evitar a dissemi-
nação do coronavírus e de outros 
tipos de vírus, como o que trans-
mite a influenza.

Nessa época do ano é normal o 
aumento de casos de contamina-
ção por vírus em circulação, que 
afetam o sistema respiratório, 
principalmente de idosos e crian-
ças. Contudo, por conta dos tra-
ços muito parecidos é difícil con-
firmar a doença exata sem auxílio 
de exame laboratorial. Sendo as-
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sim, é fundamental acompanhar a 
evolução dos sintomas e, se hou-
ver piora, buscar atendimento 
médico.
Algumas medidas devem ser to-
madas para se evitar contágio de 
doenças respiratórias em nossa 
cidade:

Tomar as vacinas anuais confor-
me o calendário;

Manter os cuidados de higiene, 
lavar as mãos com frequência e, 
em caso de surgimento de sinto-
mas, manter-se isolado e evitar 

compartilhar objetos.

Usar máscara em locais fechados 
e nas unidades de atendimento à 
saúde;

Evitar ambientes fechados;

Manter uma rotina saudável;

Evitar o contato com pessoas 
contaminadas.

Com informações da ASCOM/
PMSPA

15

Aldeia
                       Magazine



PREFEITURA DE CABO FRIO 
EXPANDE AS AULAS DE 

DANÇA DE SALÃO PARA A 
MELHOR IDADE, EM TAMOIOS

Com o sucesso do Baile da Melhor Ida-
de, em Tamoios, a Prefeitura de Cabo 
Frio vai expandir as turmas de dança 
de salão. Atualmente, a Secretaria Mu-
nicipal da Melhor Idade oferece aulas 
gratuitas às segundas e sextas-feiras, 
das 9h às 11h, no Ginásio Poliesportivo 
João Augusto, no bairro Santo Antô-
nio. Para atender ao público cada vez 
maior, a partir da próxima segunda-
-feira (30), das 15h às 17h, no UnaPark 
Shopping, em Unamar, será iniciada 
nova turma.

Todo os alunos já estão no compasso 

da preparação para o próximo baile 
da Melhor Idade, que será realizado 
no dia 18 de junho, no UnaPark. As au-
las de dança de salão são totalmente 
gratuitas, ministradas pelo professor 
Ribamar, e a pessoa não precisa saber 
dançar, basta querer aprender os pri-
meiros passos, para entrar na pista.

Para se inscrever, a pessoa interessada 
pode procurar a Coordenadoria da Me-
lhor Idade de Tamoios, no Ginásio Po-
liesportivo João Augusto ou nos locais 
das aulas.
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PREFEITURA DE BÚZIOS 
REALIZA CAPACITAÇÃO DO 

PROGRAMA ANTITABAGISMO 
NO MUNICÍPIO

Uma capacitação do Programa de Com-
bate ao Tabagismo de Búzios foi realizada, 
nesta quarta-feira (25), no Hospital Muni-
cipal Rodolpho Perissé (HMRP), para re-
presentantes de diferentes setores da Se-
cretaria de Saúde do município, além de 
outras Secretarias.
O Programa, uma iniciativa do Governo 
Federal acolhida pela Prefeitura de Bú-
zios, como objetivo reduzir a quantidade 
de fumantes e consequentemente a mor-
bimortalidade relacionada ao consumo 
de derivados do tabaco no município. A 
palestrante foi ministrada pela psicóloga 
coordenadora do Programa em Búzios, 
Gabriele Faria.
A coordenadora de psicologia do HMRP, 
Mariana Moraes, explica que a atividade é 
importe para capacitar profissionais de di-
ferentes setores como multiplicadores de 
informações e orientações no município. 
Além disso, profissionais de saúde como 
psicólogos, assistentes sociais e enfermei-
ros com ensino superior, podem realizar 
abordagem, anamnese, intervenção, orien-

tações e tratamento do paciente.
Gabriela aprofunda ainda que o programa 
mantém grupos de apoio com os muníci-
pes que querem parar de fumar ou perma-
necerem abstêmios ao tabaco. Nos grupos 
a pessoa recebe informações e apoio pro-
fissional, além de, quando necessário, me-
dicamentos, como os adesivos de nicotina 
e, em alguns casos, antidepressivos.

“O município mantém o programa há al-
guns anos na Policlínica e nas Unidades 
Básicas de Saúde. Há cerca de um mês, 
junto com a Mariana, implantamos um nú-
cleo no Rodolpho Perissé”, disse.

Um encontro de mulheres para incentivar 
o antitabagismo vai acontecer na segun-
da-feira (30), a partir das 15h, na Unidade 
Básica de Saúde (UBS), Lilson M. de Sou-
za, bairro Cem Braças. A ação do Progra-
ma, organizada pelo núcleo dessa UBS, 
contará com palestra da psicóloga sobre 
impacto do tabaco na saúde, atividades 
com preparador físico, e coffee break.
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SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 
RECEBE COORDENADOR DO 
PROJETO LONA NA LUA, EM 

IGUABA GRANDE

O secretário de Educação de Iguaba Gran-
de, Jales Lins, recebeu na tarde desta quar-
ta-feira (18), o Coordenador do Projeto 
Lona na Lua, Zeca Novais. O encontro teve 
a finalidade de apresentar o projeto para 
análise da viabilidade de implantação em 
Iguaba Grande. 
A iniciativa tem o objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento cultural e social de 
crianças e jovens através de um modelo de 
arte inclusiva. Atualmente, com polos em 
Rio Bonito e Tanguá, o programa busca im-
plantar “lonas” nas cidades do interior ofe-
recendo oficinas de teatro, circo, música e 
dança, para todos.
Para o secretário de Educação, Jales Lins, a 
proposta de implantação do projeto é mui-
to interessante. “Vamos estudar a possibi-
lidade de inserção de um polo do projeto 
aqui em Iguaba Grande. Acredito que pro-
jetos como este são de grande importância 
para inclusão social e essa é a nossa maior 

meta”. Afirmou Jales Lins. 
Na reunião estavam presentes, também, o 
subsecretário de Educação, Arilson Cácio 
Rodrigues e o secretário de Obras e Urba-
nismo, Ronen Antunes.

Sobre o Lona na Lua
O projeto, fundado em 2009, é um movi-
mento sociocultural que luta pela transfor-
mação através de um modelo de arte in-
clusiva, atuando nas áreas do teatro, circo, 
música e dança que, de forma acolhedo-
ra, mescla etnias, classes sociais, credos e 
pessoas com necessidades especiais.
Com experiência e grandes parcerias, em 
2015, o projeto participou do quadro “Um 
Por Todos e Todos Por Um” no Caldeirão 
do Huck, programa de televisão da TV Glo-
bo. A Lona foi reformada pelo programa, 
potencializando ainda mais as oficinas, que 
atendem cerca de 200 crianças e adoles-
centes, de 08 a 18 anos, por ano.

IGUABA GRANDE
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ARARUAMA
Abertura do “Araruama Literária” 
é sucesso entre público de todas as 

idades

A Praça Menino João Hélio, no Centro de 
Araruama, se tornou palco de um grandio-
so evento, que reúne educação, cultura e 
incentivo à leitura. É o “Araruama Literária”, 
que teve início nessa sexta-feira, 27,  e vai 
até o domingo, 29, a partir das 09h.

O evento já faz sucesso entre o público de 
todas as idades. Por onde se anda é co-
mum ver crianças e adultos  lendo livros 
embaixo de árvores e apresentações cultu-
rais a céu aberto.

Um verdadeiro festival de incentivo ao co-

nhecimento.  As atrações se espalham por 
toda a Praça. Entre elas, exposição de li-
vros, oficinas de leitura, personagens in-
fantis que encantam as crianças, teatro de 
bonecos, contação de histórias, roda de 
conversas com autores regionais e, ainda, 
a participação de escritores de renome na-
cional.

Toda essa diversidade durante o dia; por-
que a noite é o momento das atrações mú-
sicas. Nessa sexta-feira o cantor Victor Kley 
promete encantar o público com grandes 
sucessos do pop rock, a partir das 20h30.
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TRANSPORTE

A Prefeitura de São Pedro da 
Aldeia continua realizando 
serviços de recuperação e 
manutenção das estradas rurais, 
facilitando o tráfego nas vias 
utilizadas por produtores rurais. 
Na quinta-feira (26), a equipe 
do programa “Estradas Agro 
RJ” esteve na Estrada da Posse 
colocando bica corrida (brita, 
pó de pedra e cascalhos) em 
trechos estratégicos e críticos. 
O local também passou por 
limpeza e patrolamento. A ação 
é fruto de uma parceria entre a 
Prefeitura aldeense e o Governo 
do Estado. Ao todo, cerca de 
250 km de estradas vicinais 
serão recuperados por meio do 
programa.  

ESTRADA DA POSSE RECEBE 
MELHORIAS EM SÃO PEDRO 

DA ALDEIA
O secretário de Agricultura, 
Trabalho e Renda, Thiago Ribeiro, 
destaca que as melhorias facilitam 
bastante o dia a dia dos moradores 
e produtores rurais. “A promoção 
de ações que auxiliam na rotina 
dos trabalhadores do campo é 
uma das prioridades do governo. 
O ‘Estradas Agro RJ’ chegou a 
São Pedro da Aldeia no final de 
janeiro e, desde então, temos 
trabalhado muito nas estradas 
vicinais, melhorando o dia a dia 
dos moradores, produtores e 
trabalhadores da zona rural”, 
destacou. 

Para a realização do serviço na 
Estrada da Posse são utilizados 
máquina motoniveladora 
(patrol), retroescavadeiras e rolo 
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compactador, além de caminhões 
caçamba e pipa. A ação é fruto de 
uma parceria entre a Prefeitura de 
São Pedro da Aldeia e o Governo 
do Estado, por meio da Secretaria 
de Estado de Agricultura, que 
é responsável pela cessão de 
maquinário e do material utilizado 
no serviço. 

Guto Cantizano é um dos 
produtores beneficiados pelo 
serviço. “Agradeço à Prefeitura 
pelo trabalho realizado, atendendo 
nosso pedido, principalmente na 

Rua Manoel Antunes. Esse serviço 
não era feito há muito tempo, 
a equipe está de parabéns”, 
comentou. 

O trabalho de manutenção das 
estradas na zona rural de São 
Pedro da Aldeia foi iniciado na 
Estrada da Flexeira e seguiu até 
o Polo Rural da cidade, na Cruz. 
A equipe também trabalhou na 
Estrada da Rua do Fogo, Estrada 
de São Mateus e Estrada da 
Sergeira. 
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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PREFEITURA RENOVA PARCERIA COM A 
CCR PARA AÇÕES EDUCACIONAIS E 

CULTURAIS

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, 
por meio da Secretaria de Educação, e 
a CCR ViaLagos renovaram a parceria 
para a realização de mais uma edição do 
programa “Caminhos para a Cidadania” na 
rede municipal de ensino. O prefeito Fábio 
do Pastel assinou o termo de adesão nesta 
quinta-feira (26), durante uma reunião 
realizada em seu gabinete. 

O prefeito Fábio do Pastel falou sobre 
a iniciativa. “Esse é um trabalho muito 
interessante desenvolvido pela CCR 
ViaLagos em uma área bastante importante, 
que é a Educação. Quero parabenizar a 
todos que estão envolvidos nesse trabalho, 
feito em parceria com a nossa Secretaria 
de Educação, e também à concessionária 
pelo empenho. Vamos para mais um ano 
com ações educacionais e culturais para os 
nossos alunos”, disse.

Na ocasião, foram apresentados os dados 
referentes à última edição do “Caminhos 
para a Cidadania” no município, além 
das ações realizadas pela Educação em 
parceria com a CCR ViaLagos durante 
o ano de 2021, assim como as atividades 
previstas para 2022. 

Para a gerente de Comunicação da CCR 
ViaLagos, Luciana Sampaio, a renovação 
da parceria representa um momento de 
muita alegria e enfatiza a sensação de 

dever cumprido. “A preocupação com a 
Educação é fundamental e São Pedro da 
Aldeia é um dos destaques na Costa do 
Sol, com uma taxa de 94% de efetividade, o 
que nos deixa muito felizes. Isso é resultado 
do trabalho da Secretaria de Educação, 
que se envolve, participa e faz as coisas 
acontecerem. Com isso, conseguimos 
dar visibilidade à nossa região dentro do 
Instituto CCR”, afirmou.

A secretária de Educação, Sheila Atalla, 
destacou os benefícios da parceria. “Esse 
programa da CCR é desenvolvido há 
vários anos e ajuda muito os professores 
com mentoria, ouvidoria e curadoria. Eles 
ensinam diversos temas como educação 
para o trânsito, ambiental e financeira, 
além de promoverem ações culturais como 
o Buzum e espetáculos teatrais”, destacou. 

Também participaram do encontro o 
secretário de Governo, Luiz Fernando 
Gomes Jr., o chefe de gabinete, Moisés 
Batista, a coordenadora de Programas 
Federais da Secretaria de Educação, Suely 
Vieira, e a gestora de Operações da CCR 
ViaLagos, Karina Vidal.

ASCOM/PMSPA

Texto: Gabrielly Costa

Fotos: Bruninho Volotão
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AGORA É CONTIGO!

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Todos os trabalhadores que acor-
dam pela manhã e saem para 
trabalhar ou trabalham durante 
à noite vão se identificar com o 
que estou falando. Essa semana 
vi uma matéria na TV que des-
tacava “Contribuinte vai traba-
lhar este ano até 29 de maio só 
para pagar impostos”. Para você 
ter uma ideia e entender melhor, 
todos os trabalhadores e em-
presas do Brasil trabalharam es-
ses meses todos de 2022 para 
pagar impostos. Isso mesmo... é 
como se todo o seu dinheiro re-
cebido até 29 de maio, fosse para 
os cofres públicos. A lista é de 
perder de vista; são 63 tipos de 
impostos, taxas e contribuições 
pagos pelos brasileiros. Os tri-
butos estão nos produtos e ser-

COM A PALAVRA, O EDITOR
viços: PIS, Cofins, ICMS, ISS; nos 
salários, com INSS e Imposto de 
Renda; e também incidem sobre 
o patrimônio, para quem tem, por 
exemplo, um carro ou uma casa. 
Segundo a reportagem, o levan-
tamento do Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação 
considerou o período de maio 
de 2021 a abril de 2022. O estu-
do também concluiu que o valor 
pago em impostos representa 
40,82% do rendimento médio do 
brasileiro que, no ano passado, 
ficou um pouco acima de R$ 2,7 
mil, segundo cálculos do IBGE. 
O Brasil tem uma das maiores 
cargas tributárias do mundo e o 
pior... com um dos menores retor-
nos em forma de serviços públi-
cos e infraestrutura. Aí eu deixo 
uma pergunta para todos. Para 
onde vai todo esse dinheiro? Se 
você não conseguiu responder 
ou imaginar... esquenta não (rs...) 
esse ano tem Eleições! Agora é 
contigo!
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“Viajamos ao nosso encontro quando 
vamos a um lugar, onde vivemos parte 
de nossas vidas por mais breve que te-
nha sido”.
“Deixamos alguma coisa de nós para 
trás ao deixar um lugar, permanecemos 
lá apesar de termos partido, e há coi-
sas em nós que só reencontraremos ao 
voltar”.

Pascal Mercier

Quem sabe um dia sair no meio de uma 
aula e pegar um trem para uma cidade 
desconhecida, sem levar nada além do 
que a roupa do corpo e um pequeno li-
vro de reflexões. Assim começa o filme 
Trem Noturno para Lisboa, adaptação 
do livro de título homônimo editado no 
Brasil pela Editora Record.
 O romance do escritor suíço Pascal 
Mercier - pseudônimo de Peter Bieri, 
traduzido para mais de quinze idiomas. 
Vendeu mais de dois milhões de exem-
plares ao redor do mundo. 
Assisti ao filme quando estive em Por-
tugal em 2014. Visitei naquele período 
algumas das locações usadas no filme. 
Não me impressiono com as críticas 
cinematográficas. Importa o impacto 
deixado pela obra. E naquele instante o 
filme apresentava referencias históricas 
muito próximas superando qualquer 
comentário morno da crítica. 
Retornando ao Brasil procurei pelo livro. 
Ao ler o romance percebi as diferenças 
com o filme. Normal que isso aconte-
ça. Não há como ser literal. O roteiro 
adaptado usa elementos do romance e 

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.

Trem Noturno 
para Lisboa

COLUNISTA
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transforma-se para a linguagem pró-
pria do cinema. 
Não faço distinção entre o livro e o 
filme. Reconheço total sintonia com 
o personagem principal: o Profes-
sor Raimund Gregorius, vivido na 
tela por Jeremy Irons. Ele teve a vida 
transformada após impedir que uma 
jovem portuguesa saltasse da anti-
ga ponte de Kirchenfeld, localizada 
na bela cidade suíça de Berna para 
a morte. A mulher desaparece dei-
xando para trás um casaco. No bolso 
encontra o livro de um médico por-
tuguês: Amadeu de Prado. No miolo 
do livro uma passagem de trem para 
Lisboa. 
A aventura do professor por Lisboa 
descobrindo a história por trás do li-
vro nos leva a um momento crítico 
da história de Portugal. Com cenas 
em flashback tanto o filme quanto 
o livro nos transportam para o am-
biente vivido durante a ditadura de 
Salazar. 
A procura pela história do autor do 
livro encontrado no casaco da mis-
teriosa mulher. Segue em paralelo a 
viagem interior de Gregorius. O filme 
apresenta esse dilema. A decisão de 

abandonar de repente toda uma expe-
riencia de vida. 
A viagem para Lisboa em um trem no-
turno é um detalhe, poderíamos viajar 
para qualquer outra cidade do mundo. 
A maior viagem é a que realizamos a 
procura do autoconhecimento. 
O impacto causado pelo filme duran-
te um período intensamente feliz. Em 
meio a uma viagem particularmente re-
veladora. O sentimento totalmente tra-
duzido pelo trecho do romance usado 
no inicio dessa crônica. 
Assisti ao filme outras vezes. Pretendo 
reler o romance. Retornei a Portugal há 
três anos, espero voltar ao país para 
procurar por lugares onde tenho raízes 
recentemente descobertas, através de 
ascendentes. Mas isso é mote para ou-
tra crônica.

Notas: O filme Trem noturno para Lis-
boa foi lançado em 2013. Em Portugal o 
nome era Comboio Nocturno Para Lis-
boa, tradução do original: Night Train to 
Lisbon. O livro foi publicado em 2004 
com o nome original: Nachtzug nach 
Lissabon. E o lançamento da tradução 
no Brasil aconteceu em 2009
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LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves

Ingredientes
2 1/2 xícaras (chá) de queijo minas pa-
drão ralado grosso (cerca de 200 g)
2 1/2 xícaras (chá) de queijo gruyère ra-
lado grosso (cerca de 200 g)
1/2  xícara (chá) de vinho branco
1 dente de alho
2 colheres (sopa) de cachaça

FONDUE DE 
QUEIJO BRASILEIRO

Dia dos namorados chegando e você já 
pensou o que fazer para esse dia espe-
cial? Não vá deixar para a última hora, 
para decidir tudo. Mostre para a pessoa 
amada o quanto ela é especial e que 
você se importa com ela, prepare tudo 
com muito capricho e dedicação, que 
não terá como falha nessa data. 
Pra começar, nós temos tudo o que 
você precisa para começar o dia bem 
diferente e gratificante. Na edição 20 
da Aldeia Magazine, temos uma receita 
de panquecas americanas que é deli-
ciosa.
 Para o almoço temos 3 opções 
que são de arrasar: 
A 1ª é Panquecas de Carne, nossa recei-
ta está na edição 21.
A 2ª é Espaguete ao molho Pesto, essa 
receita está na edição 22.
A 3ª é Ratatouille, que é uma receita 

simplesmente deliciosa, e está na edi-
ção 26.
Para sobremesa de almoço sugiro o 
Pavê que está na edição 25 da revista 
Aldeia Magazine.
Na edição 23 temos um lanche fácil e 
rápido de ser preparado é um Sandui-
che de Frigideira tão gostoso que me-
rece uma salva palmas de pé.
 E agora para arrebentar a boca 
do balão finalizando o dia dos namo-
rados com um fondue de queijo bra-
sileiro. Nossaaa!!! E ai? Você sabia que 
aqui na ALDEIA MAGAZINE, nós temos 
a receita ideal para qualquer ocasião? 
“Sabia? Não sabia?! Agora você está 
sabendo.”
 Se puder faça todas as receitas 
e desfrute da ocasião... Se só der para 
estar presente em um momento do dia, 
ainda sim faça, mostre seu amor a sua 
pessoa especial, a vida é feita de pe-
quenos momentos.  Vamos adicionar 
mas um capitulo a isso no dia dos na-
morados?!
 Te aguardamos na próxima edi-
ção.  Até breve! 
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1/2 colher (sopa) de amido de milho
Noz-moscada ralada na hora a gosto
Pão italiano para servir

 
Modo de preparo
1. Corte os pães em cubos mé-
dios de maneira que cada pedaço 
tenha miolo e casca - assim fica 
mais gostoso e mais fácil para es-
petar no garfo. Reserve.

2. Descasque, corte ao meio e 
esfregue as metades de alho no 
interior (fundo e laterais) de uma 
panela pequena (se preferir, utili-
ze uma panela própria para fon-
due).

3. Numa tigela, misture os queijos 
ralados. 
    Em outra tigela, coloque a ca-
chaça, o amido de milho e mistu-
re bem com uma colher para dis-
solver. Reserve.

4. Coloque o vinho branco na pa-
nela e leve ao fogo baixo para 
aquecer - coloque na menor boca 
do fogão. Assim que subirem as 

primeiras bolhas, junte aos pou-
cos o queijo ralado, mexendo bem 
com um batedor de arame para 
derreter e formar um creme liso. 
    Em temperatura, bem baixinha, 
a adição do queijo aos poucos, 
e sempre misturando bem, são 
fundamentais para a gordura do 
queijo não separar e a textura da 
fondue ficar cremosa. 

5. Tempere com noz-moscada a 
gosto.

6. Mantenha a panela em fogo 
baixo e acrescente a mistura de 
cachaça com amido de milho. 
Mexa bem por cerca de 1 minuto - 
o amido de milho ajuda a manter 
a fondue mais cremosa e a evitar 
que a gordura dos queijos se se-
parem. 

7. Desligue o fogo e leve a panela 
para a mesa (ou rechaud). Sirva 
imediatamente com os cubos de 
pão ou legumes grelhados ou até 
mesmo carne.
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Decoração 
Dicas de como fazer um 

bar em casa
Antes de começar a comprar 
utensílios de drinks para o bar é 
muito importante definir qual am-
biente receberá melhor o seu bar-
zinho. O bar pode ser posiciona-
do no canto da sala de estar, sala 
de jantar, hall de entrada, corre-
dor ou, até mesmo, na cozinha. É 
apenas necessário pensar que ele 
deverá ficar em um local de fácil 
acesso e, ao mesmo tempo, que 
não atrapalhe a circulação das 
pessoas da casa. Outra solução 
é montá-lo nas áreas externas, 
como varandas.  Depois de defi-

DECORAÇÃO

nir o local ideal para o bar, veja 
qual conceito você deseja trazer 
a esse cantinho. Se o seu intuito 
é um clima discreto, pense em 
uma decoração suave. Já se sua 
ideia é usar madeira ou material 
de demolição, o projeto será mais 
robusto. Mas, o estilo do bar deve 
ser definido levando em conside-
ração que ele será parte integran-
do da decoração da casa. Por 
isso, tente não destoar o estilo do 
bar com o restante da casa para 
que tudo fique harmônico!
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Academia de Letras de São 
Pedro da Aldeia celebra 

aniversário com posse dos 
Neo-acadêmicos

A Academia de Letras de São Pedro 
da Aldeia, ALSPA, realizou na tarde da 
sexta-feira (20), na Câmara Municipal 
de São Pedro da Aldeia, a outorga Co-
menda Gabriel Joaquim dos Santos e 
a outorga do Prêmio Mário de Andra-
de, pela Editora Baronesa.  O Prêmio 
foi entregue a para autoridades civis e 
culturais pelo reconhecimento de suas 
atividades em nome da cultura e histó-
ria nacional. A solenidade deu início as 
comemorações de aniversário da ALS-
PA.  O evento contou com a presença 
do Presidente da Câmara, vereador De-
nilson Guimarães, escritores de diver-
sos locais do Brasil, convidados, além 
de autoridades civis e militares. Dando 
continuidade nas comemorações, na 
noite da sexta-feira (20), na Casa dos 
Azulejos, Centro, São Pedro da Aldeia, 
foi realizado a outorga Comenda Prin-

cesa Isabel, Expo-Placas Centenário da 
Semana de Arte Moderna e o Lança-
mentos literários com as confreiras Ja-
queline Brum Casañas Motta e Consue-
lo Pagani Vieira Machado. 

O evento contou com a presença do 
Secretário de Cultura de São Pedro da 
Aldeia Thiago Marques, escritores de 
diversos locais do Brasil, convidados, 
além de autoridades civis e militares. A 
noite foi finalizada com a cerimônia de 
abertura da Sede da ALSPA, na Históri-
ca Casa dos Azulejos. 

O sábado (21) começou animado, com 
o Sarau Caiçara, realizado em parceria 
com a ALSPA e a ALACAF. No evento 
aconteceu lançamentos Literários e a 
Feira Literária do Sarau Caiçara. Logo 
após os escritores e convidados foram 
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convidados para um almoço de con-
fraternização. Na noite do sábado (21), 
foi a noite de gala da programação de 
aniversário da ALSPA. No Restaurante 
Sunset Lagoon foi realizado a Cerimô-
nia de Aniversário da Academia de Le-
tras de São Pedro da Aldeia. A noite foi 
marcada pela emocionante posse dos 
Neo-acadêmicos da ALSPA e a posse 
dos Neo-acadêmicos da ALACAF, Aca-
demia de Letras e Artes de Cabo Frio. 
O evento foi finalizado com um lindo 
jantar de confraternização. 

PRÊMIO MÁRIO DE ANDRADE
01- Leovany Octaviano
02- Nara Pamplona
03- Luzia Lina
04- Mitiko Yanaga Une
05- Mary Jane
06- Cynthia Porto
07- Patrícia Alvarenga
08- Adolino Poeta
09- Alexandre Diniz
10- andrea Rezende
11- Jaqueline Brum
12- Renato Fulgoni
13- Danielle Lopes
14- Cecília Ugalde
15 – Margarete Prado

16- Waléria Soares
17- consuelo Pagani
18- Catarina Labouré
19- Dalva Franlich
20- denise Marinho
21- Eloise Gomes
22- Dom Alexandre

Comenda Gabriel Joaquim
01- Denise Félix
02- Paulo Jorge dos Santos
03- Mislene Conceição
04- Leovany Octaviano
05- Margarete Edul Prado
06- Alexandre Diniz
07- Danielle Lopes
08- Jacy Proença
09- Thelma Miguel
10- Waléria Soares
11- Katia Valladares
12- Dom Alexandre
13- Denise Marinho
14- Adolino Silveira
15- Mary Jane
16- Cecília Ugalde
17- Consuelo Pagani
18- Mitiko Une
19- Nara Pamplona
20- Luzia Lina
21- Cynthia Porto
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22- Denilson de Souza
23- Jaqueline Brum
24- Renato Fulgoni

Altíssima Comenda Princesa Isabel | 
ALSPA 2022
• Adolino Poeta
• Ana Delicy
• Ana Heloisa Rodrigues Maux
• Dom Alexandre Camêlo Rurikovich 
Carvalho
• Alexandre Diniz
• Dom André Luiz de Lima Coelho
• Araken dos Santos
• Carla Neves Carvalho da Silva
• Catarina Labouré
• Cecília Ugalde
• Cel. Carlos Furtado
• Cid Magioli
• Claudia Valeria Rojas
• Cynthia Porto
• Danielle Lopes
• Dalva Frahlich
• Darquinha Rodrigues
• Denise Marinho
• Denise Felix
• Edilde Cândido
• Eduardo Francisco de Oliveira
• Eloise Gomes
• Elsie Paiva
• Elton Dantas da Costa
• Fernando Drumond
• Geisa Reinaldo
• Glenda Brum de Oliveira
• Héber Bensi
• Hélio Bacelar
• Irene Rocha
• Jacy Proença
• Jaqueline Brum Casañas Motta
• Joelma Correia
• Jusmaria Da Cunha Carvalho
• Katia Regina Souza Lima
• Katia Valladares
• Leni Chiarello Ziliotto
• Leovany Octaviano
• Luzia Lina
• Margarete Edul Prado
• Mary Jane
• Mitiko Yanaga Une
• Nara Pamplona

• Nelson de Abreu
• Pietro Costa
• Renato Fulgoni
• Renato Lisboa
• Roberto Ferrari
• Sidnalva Serra
• Socorro Maciel
• Sol Figueiredo
• Sônia Borges
• Thelma Miguel
• Tiro Mellao Laraya
• Waléria Soares
• Wanda Rop

Nossos Membros Fundadores(as) | 
Posse 20 de maio de 2021.
Presidência ALSPA

• Presidente – Rogerio Veiga Jr
• Vice-presidente – Nara Pamplona
• 1° Secretária (Secretária Geral) – Silvi-
lene Gomes
• 2° Secretária – Eloise Gomes
• Diretora de Eventos – Jéssica Spinelli
• Renato Fulgoni – Diretor Social

Acadêmicos Fundadores da Acade-
mia de Letras de São Pedro da Aldeia 
– ALSPA
01- Diamantino Bártolo (Portugal)
02- Luzia Lina
03- Mitiko Yanaga Une
04- Jusmaria da Cunha Carvalho
05- Elton Dantas
06- Pietro Costa
07- Fátima Sá Sarmento
08- katia Regina Souza Lima
09- Dorilda Almeida
10- Joana Darc Rodrigues Medeiros
11- Nara Pamplona
12- Sonia Barreto
13- Glenda Brum de Oliveira
14- Rogerio Veiga
15- Jonas Marinho
16- Margarete Edul Prado
17- Cecília Ugalde
18- Luiz Henrique Sormani Barbugiani
19- Claudia Valeria Rojas
20- Cynthia Porto
21- Jéssica Spinelli
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22- Leticia Oliveira
23- Rosemary Chalfoun
24- Neusa Bernado Coelho
25- Rejane Luci
26- Leandro Campos Alves
27- Marisa Rezende
28- Roberto Ferrari
29- Eliana Machado (França)
30- Tai Brito
31- Ana Heloisa Maux
32- Renato Fulgoni
33- Héber Bensi
34- Ademir Missias
35- Maria José Esmeraldo Rolim
36- Marijó Casse
37- Paulo Orlando dos Santos
38- Tito Mellao Laraya
39- Romero Siqueira
40- Dias Campos
41- Elsie Paiva
42- Jorge Gomes
43- Catarina Labouré
44- André Coelho
45- Hudson Ribeiro
46- Dione Navarro
47- Marivete Souta
48- Nelson de Abreu
49- Duquesa Márcia Almeida
50- Francisca Vânia Rocha Nobrega
51- José Cezar Matesich Pinto
52- João Bosco do Nordeste
53- Luislinda Valois
54- Maria Beatriz
55- Maria Elaine Altoe
56- Sueli Nassar Az
57- Patrícia Alvarenga
58- Adriane Saltli
59- José Hélito Nunes de Marins
60- Maze Oliver
61- Célia Bueno
62- Celia Regina Lacerda Pinto
63- José de Castro Rodrigues
64- Leni Chiarello Ziliotto
65- Wanda Cristina da Cunha e Silva
66- Luciano de Oliveira
67- Fernando Drummond
68- Dom Alexandre Camêlo Rurikovich 
Carvalho
69- Leonor Trindade (Portugal)
70- Bernadete Saidelles
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71- Silvilene Gomes
72- Eloise Gomes
73- Socorro Maciel
74- Izabelle Valladares
75- Ana Mendes (Suíça/Portugal)
76- Jaqueline Brum Casañas Motta
77- Sérgio Diniz
78- Dalva Franlich
79- Sol Figueiredo
80- Ainê Pena
81- Claudia Coelho Menezes
82- José João Murtinheira Branco
83- Antonio Pimentel
84- Rafael Mendes
85- Luciane Quintanilha
86- Iracema C. Doge – Thexuga
87- Valeria Valle
88- Sofia da Cunha Coelho
89- Carmen Rejane Cella
99- DeniseFélix
91- Marli F. Freitas
92- Anapuena Havena
93- Hélio Bacelar
94- Carlos Lúcio Gontijo
95- Carlos Furtado
96- Ana Delicy
97- Waleria Soares
98- Elisa da Cunha Coelho

Acadêmicos Empossados em 20 de 
maio de 2022
Neo-acadêmicos ALSPA 2022

99- Leovany Octaviano
100- Lady Sônia Borges
101- Klezer Paiva
102- Adolino Poeta
103- Claudenir Bunilha
104- Francisco Martins Silva
105- Andrea Rezende
106- Raquel Trevizam
107- Ilma Cabral
108- Consuelo Pagani
109- Deborah rosa
110- Jacy Proença
111- Alene Vieira
112- Bia Fernandes
113- Katia Valladares
114- Elza Prestes
115- Helena Borges

116- Sidnalva Serra
117- Nina Mariza
118- Lilian Porto
119- Lucas Fazolli
120- Ingrid Brito
121- Leslie Deslandes
122- Wanda Rop
123- Araken dos Santos
124- Geisa Reinaldo
125- Marvyn Castilho
126- Guilherme Bianchet
127- Luciana Mendonça
128- Devanilde Souza
129- Renato Lisboa
130- Luciano Soemakib
131- Willianice Maia
132- Danielle Lopes
133- Denise Marinho
134- Santa Catarina
135- Alexandre Diniz Gomes
136- Solange Diniz
137- Thelma Miguel
138- Maria Eugênia- Mary Jane
139- Aline Santos
140- Viviane de Cássia
141- Edilde Cândido
142- Rosana Andréa
143- Renata Barcellos
144- Joelma Correia
145- Irene Rocha
146- Tatiana Machado
147- Marcel Fabian
148- Marcos Praxedes
149- Eugênio Maria Gomes
150- Thiago Marques
151- Zezé Libardi
152- Magna Aspasia Fontenelle
153- Irislene Morato
154- Paulo Siuves
155 – Carlos Eduardo Peixoto Massoco
156- Paulo Jorge dos Santos

Alspa e seus Patronos

• Membros Fundadores ALSPA | Patro-
no Diamantino Bártolo Homenagem ao 
Fundador do Núcleo de Letras e Artes 
de Portugal
• Membros Correspondentes e Efetivos 
| Patrono Gabriel Joaquim Dos Santos 
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Homenagem ao aldeense criador da 
Casa da Flor

Cadeiras com Patronos Fixos

• Cadeira N° 44 | Patrono Wellington 
Madeira Barreto – Acadêmica Catarina 
Labouré
• Cadeira N° 89 | Patrono Carmem Re-
jane Cella – Cadeira Vaga

Membros Beneméritos Imortais

01- Nara Pamplona
Patrono | Cora Coralina
02- Luzia Lina
Patrono | Ariano Suassuna
03- Mitiko Yanaga Une
Cecília Meireles
04- Joana Darc Rodrigues de Medeiros
Patrono | Clementina de Jesus
05- Dorilda Almeida
Patrono | Clarice Lispector
06- Cynthia Porto
Patrono Juó Bananère
07- Lady Sônia Borges
Patrono | Jorge Amado
08- Leovany Octaviano
Patrono | Florbela Espanca
09- Wanda Rop
Patrono | Hilda Hilst
10- Rogerio Veiga
Patrono | Abelardo Barbosa
11- Jéssica Spinelli
Patrono | Princesa Isabel
12- Pietro Costa
Patrono | Mário Quintana
13- Eliana Machado
Machado de Assis
14- Fátima Sá Sarmento
15- Tai Brito
32 – Renato Fulgoni | Victorino Carriço

41

Aldeia
                       Magazine



42

Aldeia 
                      Magazine



43

Aldeia
                       Magazine



C
o

m
 i
n

fo
rm

a
ç
õ

e
s 

d
a
 A

sc
o

m
 /

P
M

S
P

A

Lançamentos de livros 
marcam 2ª Edição do 

Projeto Literatura na Praça

O final de semana foi movimentado 
para os amantes da literatura. A 2ª 
edição do Projeto Literatura na Pra-
ça, que teve seu início no sábado (14), 
contou com o lançamento do livro 
“Cronicando por aí” da escritora Julia 
Vaz. No domingo (15) foi a vez da es-
critora Alene Vieira lançar o livro “Dona 
de Tudo Menos de Mim”. A escritora 
recebeu os leitores, amigos e admira-
dores com uma sessão de autógrafos. 

Renato Fulgoni, idealizador do projeto 
Literatura na Praça, destacou a partici-
pação das escritoras.

“Recebê-las aqui na Casa do Artesão 
foi magnífico. Sempre fico muito feliz 
quando um(a) escritor(a) lança seu li-
vro, pois sei o quanto é difícil realizar 
esse sonho, mas estamos trabalhando 
firme para dar apoio e continuar in-
centivando”, disse Renato Fulgoni. De 

LITERATURA
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acordo com a presidente da 
Assossiação dos Artesãos de 
São Pedro da Aldeia, Rita Bit-
tencourt, o evento vem cres-
cendo a cada edição. 

“O evento é maravilhoso e 
contribui para o crescimento 
da literatura em nosso muni-
cípio. O incentivo a leitura é 
muito importante e que venha 
a próxima edição. Parabéns a 
todos os escritores”, destacou 
Rita Bitencourt. 
O evento contou com a parti-
cipação de escritores aldeen-
ses Renato Fulgoni, Luciana 
Mendonça, Nathalia Laryssa 
do Amaral, Alene Vieira, Julia 
Vaz e da escritora Maura Pon-
tes de Casimiro de Abreu que 
receberam os leitores e admi-
radores numa sessão de au-
tógrafos. Outro destaque do 
Projeto Literatura na Praça foi 
o stand da Livraria da Aldeia, 
que trouxe, para os leitores, 
livros com preços populares. 
Foram mais de 50 obras dos 
mais variados gêneros: litera-
tura infantil, juvenil, clássica e 
contemporânea, além de en-
tretenimento, biografias, reli-
giosos e outros. 

LITERATURA
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Com pose de diva do POP, 
Vic Brow lança 

a romântica “Garrafas”

Sabe aquela vibe anos 80 de um barzi-
nho escuro com palco no canto, micro-
fone de pedestal vintage e uma música 
POP que traz muito do blues e MPB? É 
essa vibe que sentimos ao ouvir e as-
sistir o novo projeto de Vic Brow: “Gar-
rafas”. A canção romântica traz a artis-
ta como uma verdadeira diva do POP e 
chega a todos aplicativos de música na 
sexta-feira, 27 de maio, e no Youtube 
da cantora.

Composta por Vic Brow e Los Brasi-
leiros, que também assinam a produ-
ção musical, “Garrafas” é uma canção 
romântica e profunda que fala sobre o 
desejo de encontrar o amado, nem que 
seja para um único brinde. Por fim, a 
artista ainda dá um conselho para le-
var para vida: ninguém é tão ocupado 
assim.

“Essa música foi a primeira que eu 
compus com Los Brasileros. Não sei 
exatamente a referência que tínhamos 
em mente mas lembro de termos con-
versado sobre fazer uma balada que 
soasse chique. Ela fala de desespe-
rança com um toque de esperança, já 
que ela é a última que morre. Retrata 
alguém que já fez muita questão de 
um encontro mas que cansou de ser a 
pessoa que faz esse movimento cons-
tantemente. Deixa no ar que, a partir 
de agora, se for pra acontecer, vai ser a 
partir da iniciativa do outro e uma vez 
só”, explica a artista.

Já o clipe, com participação do cantor 
Nizz, dos atores Gabriel Borsatto, Ma-
ria Galant e Murilo Rocha e do produtor 
musical Dan Valbusa, é uma verdadeira 
obra de arte. Com estética que remete 

aos anos 80, o vídeo apresenta a artis-
ta como uma verdadeira diva, desde a 
maquiagem até o look com luvas lon-
gas e postura diante do microfone.

“O clipe tem uma atmosfera mais den-
sa do que os outros que contavam com 
bastante cor e ironia. Gira em torno da 
última frase da música: ninguém é tão 
ocupado assim. Eu me apresento cabis-
baixa em um cabaret, porque é a última 
música do show e, mais uma vez, a pes-
soa esperada não vem me assistir. Só 
depois do show se findar por completo 
ela vem correndo às pressas e perde de 
me ver”, completa.

Com apenas 10 anos de idade, Vic Brow 
ganhou os prêmios de “Melhor Letra”, 
“Melhor Torcida” e “Melhor Música” do 
Festival de Música do COEP, na Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 
Antes disso, foi premiada na Feira do 
Livro de Porto Alegre duas vezes con-
secutivas pelo Habitasul, por conta de 
duas narrativas publicadas. Cantora e 
compositora, a artista é ainda dubla-
dora, e empresta sua voz à diversos 
personagens, dentre eles a Poppy da 
série da Netflix “Trolls”, que tem dire-
ção musical de Justin Timberlake. Sua 
voz também está presente em faixas 
de DJs de renome como DUX (“Tomor-
row”) e JØRD (“Miracle”). Em 2021, Vic 
deu início a sua carreira solo lançando 
seu primeiro single “EU TÔ BEM (mal)”, 
seguido por “Máscara”, “Péssima Atriz” 
e, a mais recente, “Terapia de Casual”.
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Como evitar o agravo de 
alergias respiratórias e de 

pele no inverno
O inverno é o tipo de estação “ame ou 
odeie”. A queda das temperaturas é o 
amor de uns, mas o terror de outros, 
principalmente pelo aumento dos sin-
tomas daqueles que lidam com aler-
gias respiratórias e de pele.
 

“As alergias respiratórias (como rinos-
sinusites e asma) pioram nesse perío-
do porque é um momento de baixa 
umidade do ar, de alterações brus-
cas de temperatura e do aumento da 
poluição atmosférica”, explica a Dra. 
Brianna Nicolette, alergista e imunolo-
gista pela USP.
 

Essas condições climáticas, por si só, 
são mais irritantes para a pele e a mu-
cosa de qualquer pessoa. No entanto, 
para os alérgicos esse efeito irritativo 
costuma ser pior, já que aumenta a ex-
posição às proteínas alergênicas.
 

Some-se a isso a vestimenta: no inver-
no, as pessoas costumam usar rou-
pas de lã e cobertores - ou seja, te-
cidos que acumulam ácaros -, e que, 
muitas vezes, estavam a vários meses 
no armário. Também é habitual nessa 
época do ano ficarmos em ambientes 
fechados e com pouca ventilação, o 
que favorece o desencadeamento de 
doenças respiratórias e alérgicas.

“As alergias de pele, como a dermati-
te atópica e a urticária, também têm 
impacto nos dias mais frios”, explica 

SAÚDE

a Dra. Brianna. “Nesse caso, os fatores 
mais prejudiciais nessa época do ano 
são a baixa umidade relativa do ar e o 
aumento na temperatura dos banhos, 
fatores que ressecam ainda mais a pele 
dos pacientes.”

Pacientes que já convivem com alergias 
de pele apresentam uma deficiência na 
barreira cutânea, que tem como função 
manter a água do organismo - isso sig-
nifica que essas pessoas perdem mais 
água do que o normal.
 

“Por isso, o banho quente, para essas 
pessoas, é altamente prejudicial, pois a 
água em altas temperaturas remove o 
óleo natural da pele, deixando-a mais 
ressecada e sem proteção”, explica.
 

Dicas para evitar o agravamento 
de alergias

Com tudo isso em mente, o que fazer 
para evitar a piora das alergias? A Dra. 
Brianna elencou algumas dicas essen-
ciais e que podem fazer toda diferença 
nessa época do ano:

Sempre que possível, abra janelas e 
portas para arejar o ambiente
Lave as roupas de inverno antes de 
usá-las
Não esqueça de tomar água para man-
ter a hidratação do corpo (e da pele!)
Evite banhos muito quentes e muito 
longos
Use cremes hidratantes adequados 
para fortalecer a proteção cutânea
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Evite que pets entrem nos quartos e 
durmam nas camas das pessoas alér-
gicas (já que o acúmulo de pelos pode 
aumentar alergias)
Sempre que possível, tome um pouco 
de sol para estimular a produção de vi-
tamina D.

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.

O mico-leão-dourado (Leontopithe-
cus rosalia) chama a atenção pela cor 
vibrante de seus pelos, que varia de 
dourado a vermelho-dourado. Assim 
como outros micos e saguis da família 
Callitrichidae, seu pequeno porte, sua 
longa cauda e sua agilidade fazem do 
mico-leão-dourado um dos mais sim-
páticos animais da nossa fauna.

Ele vive cerca de oito anos, tem hábi-
tos diurnos e, à noite, dorme em ocos 
de árvores ou emaranhados de cipós e 
bromélias. Se alimenta de frutos, ani-
mais invertebrados e pequenos verte-
brados. Alguns estudos mostram que 
o mico-leão-dourado come mais de 

BRASIL

60 espécies de plantas e, depois de di-
geri-las, ajuda a dispersar suas semen-
tes pelo ambiente.

O mico-leão-dourado pode ser repro-
duzir uma ou duas vezes por ano e os 
períodos de reprodução vão de setem-
bro a novembro e de janeiro a março. 
Não há diferenciação de cor e tamanho 
entre machos e fêmeas e, quando nas-
cem os filhotes, tanto o pai quanto a 
mãe ajudam na criação. A devastação 
da Mata Atlântica quase exterminou 
toda a população de micos-leões-dou-
rados. Originalmente, a espécie era en-
contrada em todo o litoral fluminense, 
chegando até o Espírito Santo. Com a 
intensa ocupação da zona costeira no 
estado, acompanhada de extração de 
madeira e atividades agropecuárias, e 
a consequente destruição da mata, os 
micos estão agora confinados a cerca 
de 20 fragmentos florestais.

Apesar de serem pequenos, os micos-
-leões-dourados precisam de bastante 
espaço. Eles vivem em grupos de apro-
ximadamente oito indivíduos, podendo 
chegar a 14, e cada grupo ocupa em 
média 110 ha.

Os pesquisadores afirmam que, para o 

Mico-leão-dourado
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BRASIL

mico-leão-dourado sair da lista de es-
pécies ameaçadas de extinção, é pre-
ciso que, até 2025, haja cerca de 2.000 
indivíduos vivendo soltos, em uma área 
de 25.000 ha de florestas. Atualmente, 
as populações selvagens não somam 
nem 1.000 indivíduos, que estão espa-
lhados em remanescentes de florestas 
que, em sua maioria, não passam de 
1.000 ha. Diferentes estratégias são 
adotadas desde então para aumen-
tar a população de micos-leões-dou-
rados. Na década de 80, foi iniciada a 
reintrodução em ambientes naturais de 
grupos de micos nascidos em cativei-
ro, com resultados muito bons. Até o 
ano 2000, cerca de 150 animais haviam 
sido soltos na mata.
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Além da reprodução em cativeiro, os 
pesquisadores também investiram na 
translocação de micos-leões-dourados, 
ou seja, eles retiram os animais que es-
tão vivendo em fragmentos florestais 
muito pequenos e os levam para áreas 
maiores. Essas duas técnicas de mane-
jo são muito importantes para ampliar 
a área de distribuição da espécie e para 
aumentar a sua variabilidade genética, 
o que reduz a vulnerabilidade da mes-
ma a doenças ou destruição de deter-
minados fragmentos.
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REGIÃO

Saquarema 
1ª Etapa do Circuito da Tríplice 

Coroa Saquarema de Surf
Nos dias 28 e 29 de maio, Saquarema 
será palco para mais uma importante 
competição de surfe.  A Praia da Vila 
receberá a 1ª Etapa do Circuito da Trí-
plice Coroa Saquarema de Surf. Rea-
lizado pela Prefeitura de Saquarema, 
por meio da Secretaria de Esporte, 
Lazer e Turismo e pela Associação de 
Surfe de Saquarema, o evento reunirá 
os melhores atletas amadores do Es-

tado do Rio de Janeiro.
Os atletas inscritos serão divididos 
em categorias:  Sub-12 (masc. e fem.), 
Sub-14 (masc. e fem.), Sub-16 (masc. 
e fem.), Sub-18 (masc. e fem.), Lon-
gboard (masc. e fem.), Open, Master 
(+35), Kahuna (+45) e Estreantes (em-
purra que eu vou – masc. e fem.). A ca-
tegoria Estreantes será premiada com 
medalhas
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Rio de Janeiro 
Fundação Cecierj promove 

evento que vai discutir a relação 
entre literatura e ciência com  

participação de premiado escritor 
português

O que será que “Game of Thrones” e 
“Harry Potter” têm em comum com a 
obra de um premiado escritor portu-
guês? E uma escritora da Baixada Flu-
minense, especialista em mercado do 
livro, com um pesquisador da produção 
literária de países africanos de língua 
portuguesa? As respostas serão des-
cobertas no seminário ‘Arte e Ciência: 
diálogos possíveis – Literatura e Ciên-
cia’, promovido pela Fundação Cecierj, 
vinculada da Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Inovação. O en-
contro desses estudiosos acontecerá, 
nesta quarta-feira (25/05), às 19h, em 
uma transmissão pelo canal Eureka! 
A atividade faz parte da preparação 
para a segunda edição da Olimpíada 
de Ciência e Arte da Fundação Cecierj, 
que é voltada para estudantes do 4º 
ao 9º ano do ensino fundamental de 
escolas públicas municipais, estaduais, 
federais e privadas bem como a seus 
professores. Ano passado, o evento, 
que aconteceu de forma virtual reuniu 
quase 100 alunos de 22 escolas locali-
zadas em dez municípios.

“A Olimpíada é uma das iniciativas mais 
bacanas de divulgação científica do 
nosso estado, pois é voltada para jo-
vens estudantes e seus professores e 
envolve toda a comunidade escolar. Já 
essa etapa preparatória traz para o pú-

blico em geral um conceito que é traba-
lhado no evento: a relação entre ciência 
e arte, que vamos descobrindo nesses 
seminários”, comentou o presidente da 
Fundação Cecierj, Rogerio Pires.

O primeiro webseminário, que aconte-
ceu em abril, explorou a música a partir 
de diferentes pontos de vista. Já para 
debater a relação entre ciência e litera-
tura, o seminário contará com a parti-
cipação do premiado escritor lusitano, 
Nuno Camarneiro, que vai falar sobre 
seu mais recente livro ‘O que veem as 
estrelas’; a escritora e especialista em 
mercado do livro, Hanny Saraiva, que 
abordará o processo de escrita e a li-
teratura infantil na apresentação de te-
mas como o respeito às diferenças.

Completam a mesa, o mestre em Ciên-
cias e criador do canal Herbologia e Po-
ções, Helder Carvalho, que apresentará 
como as obras “Game of Thrones” e 
“Harry Potter” podem ser lidas na pers-
pectiva das ciências; o poeta e mestre 
em Literaturas, Pedro Paulo Machado, 
que exibirá um panorama da produção 
literária de países africanos de língua 
portuguesa; e o físico e professor Kim 
Ramos, que contará como associa tex-
tos literários a temas científicos nas au-
las.
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GOVERNO FEDERAL 
ANUNCIA A LIBERAÇÃO DE 

R$ 990 MILHÕES PARA O 
SEGURO RURAL

O Governo Federal, por meio do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) publicou nesta ter-
ça-feira (17/05) a Resolução nº 93 do 
Comitê Gestor Interministerial do Segu-
ro Rural, que aprova a distribuição do 
orçamento do Programa de Subvenção 
ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) para 
o exercício de 2022. No total, serão dis-
ponibilizados R$ 990 milhões ao longo 
dos próximos meses com o objetivo de 
auxiliar financeiramente o produtor no 
momento da aquisição do seguro rural. 
Nos três primeiros meses de 2022, as 
seguradoras já pagaram aos produto-
res aproximadamente R$ 5,8 bilhões 
em indenizações, decorrente principal-
mente dos sinistros observados nas la-
vouras de soja e milho verão na região 
Centro-Sul.

A liberação do recurso de R$ 990 mi-
lhões vai possibilitar o apoio na con-
tratação de aproximadamente 140 mil 
apólices de seguro rural em todo o 
país. A novidade é que a área segurada 
passa a ser georreferenciada à partir de 

2022 no âmbito do PSR, visando me-
lhorar as informações de mapeamento 
e monitoramento por satélite para cru-
zamento de informações com outras 
bases de dados.

Do orçamento total a ser disponibiliza-
do, R$ 500 milhões serão para as cul-
turas de inverno (milho 2ª safra, trigo e 
demais grãos de inverno), R$ 324 mi-
lhões para os grãos de verão, R$ 72 mi-
lhões para as frutas, R$ 12 milhões para 
a modalidade pecuário, R$ 2 milhões 
para a modalidade de florestas e R$ 80 
milhões para as demais culturas.

Em relação ao orçamento destinado 
para os grãos de verão, parte desse 
recurso (R$ 60 milhões) será exclusi-
vo para as contratações realizadas nas 
Regiões Norte e Nordeste. Esse desta-
que orçamentário, que acontece des-
de o ano de 2019, tem o propósito de 
fomentar a oferta de seguros naquelas 
Regiões, que ainda é incipiente, e esti-
mular a demanda dos produtores, que 
diferentemente das demais regiões do 
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RECURSO VAI APOIAR CONTRATAÇÃO DE 
APROXIMADAMENTE 140 MIL APÓLICES DE 

SEGURO RURAL NO PAÍS
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país, ainda não estão acostumados a 
contratar o seguro. Em 2021, foi possí-
vel impulsionar a contratação de 3.310 
apólices, 102% a mais que 2019. A im-
portância segurada nessas Regiões 
aumentou 167%, passando de R$ 1,05 
bilhão em 2019 para R$ 2,8 bilhões no 
ano passado. 

Contratação  
O produtor que tiver interesse em con-
tratar o seguro rural deve procurar um 
corretor ou uma instituição financeira 
que comercialize apólice de seguro ru-
ral. Atualmente, 16 seguradoras estão 
habilitadas para operar no PSR.

O seguro rural é destinado aos produ-

tores, pessoa física ou jurídica, inde-
pendente de acesso ao crédito rural, 
que cultivem ou produzam espécies 
contempladas pelo Programa.

Desde o início deste ano, o percentual 
de subvenção ao prêmio está fixado 
em 40% para todas as culturas/ativi-
dades, exceto para a soja, cujo percen-
tual permanece fixo em 20%. Essa re-
gra vale para qualquer tipo de produto 
e cobertura, conforme regras do PSR, 
que podem ser acessada aqui. 

Para mais informações sobre o PSR, 
faça o download do aplicativo. Basta 
acessar para Android e para IOS.
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Pedagoga e escritora de Cabo 
Frio, Aline Santos lançará seu 
terceiro livro na Bienal de São 

Paulo
A pedagoga e escritora Aline San-
tos lançará na Bienal de São Pau-
lo seu terceiro livro sobre Trans-
torno de Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH), “A Meni-
na Hiperativa TDAH - O Transtor-
ninho” pela Editora Conejo. 

Além de pedagoga e escritora, 
Aline é palestrante cultural, pós 
graduada em psicopedagogia, 
mestranda em Gestão de Educa-
ção e atuante nas escolas da rede 
pública e privada de Cabo Frio. 

Membro da Academia de Letras 
e Artes (Alacaf) em Cabo Frio, já 
publicou dois livros “O Transtor-
no de Déficit de Atenção com Hi-
peratividade” e “O Leão e a Sua 
Família” voltado para o público 
infantil. 

De acordo com Aline, o livro A Me-
nina Hiperativa: TDAH – O Trans-
torninho é a complementação de 
sua primeira publicação em 2016 
e trata de forma lúdica e simples 
o dia a dia de uma menina com 
TDAH e suas aventuras na escola, 
apresentando ao leitor um olhar 
diferenciado do tema. 

Aline Santos
Escritora, Pedagoga, Palestrante 
cultural e membro da Academia de 
letras e artes de Cabo frio, Autora 
de livros como O transtorno do dé-
ficit de atenção com hiperativida-
de, O leão e sua família.Voluntária 
Unicef, Atriz, Modelo. Participações 
em várias antologias Regionais,lo-
cais, Internacional, Nacionais, além 
de Premiações. Tem 34 anos Natu-
ral de Salvador Bahia. Colunista na 
Revista online aldeia Magazine.
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ENTREVISTA

Carina Borges, 
empreendedora,  é a 

entrevistada de 
Renato Fulgoni
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Carina Borges, hoje com 26 anos, ini-
ciou sua empresa em 2018 como fonte 
de renda extra. Infelizmente por moti-
vos de saúde parou as atividades. Em 
2019, com apoio de sua família, pe-
gou um investimento com seu pai de 
R$300 e faturou em um ano mais de 
1000x o valor.

No ano de 2020, a empresa ganhou o 
prêmio de melhor vendedor digital do 
país!

Uma ou duas semanas antes da pande-
mia ser decretada, a jovem mesmo ou-
vindo inúmeras pessoas dizendo para 
arrumar um trabalho de carteira assina-
da e focar na sua formação, biomédica, 
insistiu em sua carreira de empresária. 
Ela manteve suas vendas como reven-
dedora e em 2021, com a demanda deu 
início à sua fábrica e hoje já emprega 
novas pessoas. São 5 costureiras, cor-
tador, atendente, advogados, gestores.
A mesma faz mais de 200 vendas por 
mês para todo país e para exterior, 
como por exemplo: Havaí, Luxembur-

DE SÃO PEDRO DA ALDEIA PARA O 
MUNDO, EMPRESA MODA PRAIA EM 

MENOS DE 1 ANO VENDE MAIS DE 500 
BIQUÍNIS POR MÊS PARA TODO 

BRASIL E MAIS 13 PAÍSES

go, Alemanha.
Seu forte é o setor de revendas e todas 
suas clientes elogiam o diferencial de 
todos os biquínis da região, contando 
com requisitos de modelos, estampas, 
modelagens.

“Quando comecei não sabia nada, sem-
pre fiz tudo sozinha. Eu desenvolvi pla-
nilha de gostos das clientes, desenvolvi 
estratégias de marketing, criava planos 
para atrair clientes. Sempre passei ma-
drugadas fazendo cursos gratuitos on-
-line! Eu já fiz curso de design de moda 
que me auxiliou nos desenhos e ideias. 
Mas toda parte de marketing, publici-
dade e planejamentos veem da minha 
cabeça. Tudo que eu montei até agora, 
foi sozinha.”
Uma dica que eu deixo para todas em-
preendedoras: 
“Sempre irão dizer que não vai dar cer-
to, sempre irão mandar você desistir, 
e sempre darão palpites. Não escute. 
Siga seu coração, lute, corra atrás! De-
safios virão, lágrimas também! Mas isso 
irá fortalecer você”!

ENTREVISTA
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Você começou investindo R$ 300,00 e hoje tem uma 
Fábrica. Qual o conselho que você dar para as pes-
soas que não tem coragem para investir?

Empreender sempre é uma palavra que causa sensação de 
medo. Não sabemos se irá dar retorno, quando irá dar retorno, 
qual será o retorno. Mas para tudo na vida a uma incerteza. Só 
saberemos a resposta quando finalmente batermos de frente 
com o medo e nos permitir tentar. Errou? Pode ter sido a área, 
tente de novo em algo novo! Insista no seu sonho, no seu po-
tencial e se jogue.

Quais os maiores desafios que você enfrentou du-
rante a formação de sua empresa?

No início sempre fui eu para milhares de funções. Achei que 
seria apenas: por uma fotinha no site, e deixar seguir venda. 
Porém são 24 horas de jornada durante 7 dias da semana.

Qual foi a sensação de ver seus produtos fora do 
Brasil?

Foi uma grande realização, sensação de empoderamento. Uma 
empresa de uma cidade do interior, sendo referência fora do 
país! É incrível! É um sonho.

ENTREVISTA
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Fala um pouco sobre o prêmio de melhor vendedor 
digital do país.

Foram um dos momentos mais emocionais que vivi. Ter um 
reconhecimento contando para todos tudo que eu fiz e pou-
quíssimas pessoas estavam cientes. Como eu não podia gastar 
muito, eu mesma sempre criei meu marketing sozinha, sempre 
criei minha planilha de preferência e quais eram os padrões de 
modela mais procurados sozinha. No início eu fazia entregas a 
pé, de ônibus… passou um filme na minha cabeça de todos os 
momentos e esforços que eu tive para chegar onde cheguei! A 
maior alegria de um empreendedor é ter seu reconhecimento.

Agora vamos falar um pouco de você. O que te deixa 
feliz e o que tira seu sono?

o que me deixa muuuuuuito feliz são os feedbacks incríveis 
que recebo, elogios, procura, a referência. Famosos entran-
do em contato! Eu nunca imaginei nada disso. Posso rece-
ber inúmeras mensagens falando que os biquínis são lindos 
e sempre irá parecer que estou ouvindo pela primeira vez! 
O que tira meu sono é ser depende de profissionais qualifica-
dos hoje em dia. A mão de obra está muito cara, os serviços 
estão falhos. Então erros nos bastidores as vezes atrapalham a 
nos. Mas sempre haverá desafios! E estamos sempre mudando 
a equipe e em busca de melhorias para vencer o obstáculo.

ENTREVISTA
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O atendimento emergencial de saúde 
em Cabo Frio passou a contar, a par-
tir desta semana, com um novo equi-
pamento cardiológico que realiza tele-
diagnóstico. Os laudos são feitos pela 
equipe da unidade de referência no 
país na especialidade, o Hospital do 
Coração (HCOR), em São Paulo.

“O HCOR fica responsável pelos lau-
dos dos exames de eletrocardiograma 
encaminhados por nós. Para os casos 
de infarto agudo do miocárdio e arrit-
mias complexas, será ofertada ainda a 
segunda opinião médica e realizarão 
a avalição de desfecho clínico após 
48 horas do exame”, explica a secre-

CABO FRIO RECEBE NOVO 
EQUIPAMENTO CARDIOLÓGICO EM 

PARCERIA COM O HOSPITAL DO 
CORAÇÃO DE SÃO PAULO

tária Adjunta de Atenção à Saúde de 
Cabo Frio, Priscila Dantas. A iniciativa 
é mais uma importante conquista para 
a saúde de Cabo Frio. A Prefeitura fir-
mou esta parceria por meio do Progra-
ma de Apoio ao Desenvolvimento Ins-
titucional do Sistema Único de Saúde 
(Proadi-SUS). A adesão ao programa 
foi possível em virtude dos esforços da 
Secretaria de Saúde de Cabo Frio para 
aderir aos serviços, projetos e equipa-
mentos fornecidos pela Secretaria de 
Estado de Saúde e pelo Ministério da 
Saúde.
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São Pedro da Aldeia participa 
de seminário estadual de 

paisagens rurais

O município de São Pedro da Aldeia vai 
marcar presença no 1º Seminário Esta-
dual “Paisagens Rurais e seu papel no 
desenvolvimento do turismo do Rio 
de Janeiro”. A secretária municipal de 
Turismo, Andrea Tinoco, será uma das 
palestrantes do evento, que será reali-
zado entre os dias 31 de maio e 02 de 
junho. O seminário é promovido pela  
Universidade Estadual do Rio de Janei-
ro (UERJ), será on-line e as inscrições 
devem ser feitas no endereço https://
paisagensruraisrj.com.br/.  A secretá-
ria Andrea Tinoco acredita que o Tu-
rismo da Costa do Sol ainda tem muito 
a crescer com o segmento. “Nossa re-
gião é rica também em atrativos rurais 
e o convite para falar do tema, repre-
sentando a Costa do Sol no Seminário 
Estadual, é uma oportunidade ímpar 
para trazermos luz a estas maravilhas 
pouco exploradas na região. São Pe-
dro da Aldeia está inserido no Atlas das 
Paisagens Rurais do Estado do Rio de 
Janeiro, que está sendo desenvolvido 

pelo geógrafo Gláucio Marafon e sua 
equipe”, destacou.
O seminário estadual vai reunir espe-
cialistas nas áreas do Turismo e da 
Agricultura, gestores públicos e diri-
gentes de instituições fomentadoras. 
O objetivo é avaliar os potenciais e o 
crescimento do turismo rural de expe-
riência, analisando casos de cidades e 
países que definiram a atividade como 
estratégica. 

O Atlas das Paisagens Rurais do Esta-
do do Rio de Janeiro, produzido pela 
equipe do professor Gláucio Marafon, 
do Instituto de Geografia da UERJ, 
também será lançado durante o even-
to. Em fevereiro de 2022, a Secretaria 
de Turismo de São Pedro da Aldeia re-
cebeu o professor, acompanhado de 
dois alunos, para o mapeamento e re-
gistro de propriedades com potencial 
turístico rural nos bairros Sergeira, São 
Mateus e Retiro, visando a divulgação 
no Atlas.
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Prefeito Fábio do Pastel se 
reúne com representantes 

do Sebrae
Para fortalecer os laços entre a Prefei-
tura de São Pedro da Aldeia e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas, o prefeito Fábio do Pastel se 
reuniu com representantes da Regional 
Lagos do Sebrae. O encontro foi reali-
zado na quarta-feira (25), no gabinete 
do prefeito, e contou com a participa-
ção de secretários municipais e agen-
tes de desenvolvimento da cidade. Na 
ocasião, o Sebrae apresentou os proje-
tos Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos (JEPP) e Rede de Agentes de 
Desenvolvimento. 

O prefeito Fábio do Pastel falou sobre 
o encontro. “Estabelecer parcerias com 
o Sebrae também é uma forma de fa-
zer com que São Pedro da Aldeia se 
desenvolva economicamente e de for-
ma estratégica. A Prefeitura está aberta 
para qualquer ação que vá beneficiar 
a população aldeense. Hoje, pudemos 
conhecer um pouco sobre o Jovens 
Empreendedores, que é um projeto 
fantástico, e a estratégia de trabalho 
em rede dos agentes de desenvolvi-
mento, que já atuam muito bem em 
nosso município”, comentou. O proje-
to Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos foi apresentado durante a re-
união pela Gerência de Educação do 
Sebrae RJ, representada por Fernanda 
Pinheiro, para apreciação do município. 

O curso busca promover a educação 
empreendedora por meio da capacita-
ção de professores da rede municipal 
de ensino e possibilitar que os alunos 
desenvolvam habilidades e comporta-
mentos empreendedores por meio de 
uma aprendizagem lúdica. A Secre-
taria Municipal de Educação está em 
contato com o Sebrae para análise da 
proposta. 

O encontro também apresentou ao 
prefeito Fábio do Pastel a estratégia 
de fortalecimento da Rede de Agentes 
de Desenvolvimento, uma formação 
com duração de seis meses na qual 
São Pedro da Aldeia já confirmou sua 
participação. O objetivo é capacitar os 
agentes de desenvolvimento dos mu-
nicípios atendidos pela Regional La-
gos para fortalecer a região de forma 
estratégica e reforçar a união entre 
as cidades que fazem parte do gru-
po. Também participaram da reunião 
os secretários de Desenvolvimento 
Econômico, Cláudio Viviani; de Educa-
ção, Sheila Atalla; de Fazenda, Renal-
do Martins; de Planejamento e Gestão, 
Paulo César de Souza; e de Governo, 
Luiz Fernando Gomes Jr, além do se-
cretário adjunto de Fazenda, Gustavo 
Amoêdo, entre outros.
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Exposição de quadros 
enaltece o patrimônio 

cultural de São Pedro da 
Aldeia

Os moradores e turistas de São Pe-
dro da Aldeia, que ainda não visitaram 
a exposição de quadros na Casa da 
Cultura, têm até a próxima sexta-feira 
(03/06) para conferir de perto a mos-
tra “Expressão em Cores”, assinada por 
mais de 20 artistas locais. A iniciativa é 
fruto de uma parceria entre a Secreta-
ria Municipal de Cultura e o artista plás-
tico aldeense Carlos Diangelo. A entra-
da é gratuita, das 9h às 17h.

A exposição coletiva reúne 34 obras 
de arte confeccionadas a óleo, grafite e 
aquarela, que enaltecem o patrimônio 
cultural de São Pedro da Aldeia e levam 

os visitantes a uma breve viagem pelos 
cantos e encantos do município. Entre 
os cenários retratados estão a Igreja 
dos Jesuítas, construída no século XVIII, 
as salinas, a antiga estrada de ferro, a 
Lagoa de Araruama, as embarcações 
pesqueiras e a orla do Centro. A mos-
tra também apresenta ao público relei-
turas de quadros célebres, como Mona 
Lisa, de Leonardo da Vinci, e Garden 
At Sainte Adresse, de Claude Monet. 
“É gratificante abrir as portas da Casa 
da Cultura para receber os talentos lo-
cais, que fomentam a arte e valorizam a 
história e as riquezas da nossa cidade, 
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especialmente neste mês em que São 
Pedro da Aldeia completou 405 anos 
de fundação. A exposição está um su-
cesso e as obras estão lindíssimas. Vale 
a pena fazer uma visita e prestigiar os 
nossos artistas”, destacou o secretário 
de Cultura, Thiago Marques. Atividades 
educativas e culturais

Além da mostra, um dos destaques da 
programação foram as oficinas gratui-
tas de pintura e desenho ministradas 
por Carlos Diangelo. As aulas acontece-
ram em quatro dias na Casa da Cultura 
e proporcionaram a mais de 30 alunos 
o ensino e a prática supervisionada das 
técnicas básicas da pintura a óleo e 
grafite, com certificação. “A nossa pro-
posta foi dar a oportunidade para que 
as pessoas pudessem ter acesso a arte 
e ao desenvolvimento de novas ha-
bilidades. A procura pelas oficinas foi 
muito grande e infelizmente não con-
seguimos atender a todos devido a li-
mitação das vagas, mas ficamos muito 
felizes com o sucesso da iniciativa e de 
poder contemplar esse grupo de alu-

nos tão dedicados e comprometidos”, 
disse Diangelo, artista plástico atuante 
há 19 anos na cidade. Ao longo do mês, 
a exposição também serviu de cenário 
para diversas atividades educativas e 
culturais, incluindo palestras gratuitas, 
visitas guiadas e visitas educativas de 
escolas, como o Colégio Estadual Dr. 
Feliciano Sodré e a Escola Municipal de 
Educação Especial Pedro Paulo Lobo 
de Andrade, a EMESPP, que atende jo-
vens e crianças com deficiência intelec-
tual, deficiência múltipla e Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). “Por conta 
do aniversário da cidade, nós traba-
lhamos o tema ‘405 anos de São Pe-
dro da Aldeia’ com os estudantes em 
sala de aula e a visitação à exposição 
foi mais uma etapa desse trabalho edu-
cativo. Essa é a primeira atividade ex-
traclasse que fazemos com as nossas 
turmas, pós-pandemia, e eles gostaram 
muito. Muitos deles nunca vieram à 
Casa da Cultura e tiveram a oportuni-
dade de conhecer o espaço e o traba-
lho dos artistas da cidade”, destacou a 
professora Letícia Rocha.  A exposição 
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também entrou para o cronograma de 
atividades culturais e pedagógicas da 
turma 3001 do curso de formação de 
professores nível médio do Colégio Es-
tadual Dr. Feliciano Sodré. Ao todo, 18 
alunas participaram da visitação acom-
panhadas do professor Alexandre Cur-
vello, como parte da disciplina “Práti-
cas Pedagógicas e Iniciação à Pesquisa 
(PPIP)”. “Esse tipo de atividade é fun-
damental para a formação dessas alu-
nas, porque engrandece o repertó-
rio cultural, até para que elas tenham 
condições de, futuramente, poder tra-
balhar esse tipo de conteúdo com os 
seus próprios alunos, em sala de aula. 
Também já estamos planejando fazer 
uma visita à Casa da Flor”, destacou o 
pedagogo. “Na nossa formação de pro-
fessores, a gente tem que saber o que 
está acontecendo na cidade e a Casa 
da Cultura, por ser um espaço cultural, 
é uma excelente opção. As pinturas es-
tão lindas”, comentou a estudante Yas-
min Moreira, de 17 anos.

A Casa da Cultura fica localizada na 
Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 
255, no Centro. O agendamento de 
grupos e escolas para visitas educati-
vas pode ser feito pelo telefone (22) 
2625-5167 ou pelo e-mail casadacultu-
rapmspa@gmail.com.
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O peixe telescópio (Carassius aura-
tus) é um peixe muito especial pelo 
seu aspecto físico. Já tive alguns 
indivíduos dessa espécie de várias 
cores e apesar de existirem varia-
ções dentro da espécie, o mais en-
contrado é o preto, conhecido tam-
bém como peixe-telescópio preto. 
Ele possui os olhos esbugalhados, o 
corpo redondo e barbatana caudal 
dupla. É um peixe chega a viver  en-
tre 5 e 10 anos. O Kinguio é um peixe 
ornamental de aquário de água-do-
ce, pacífico, natural da Ásia, especi-
ficamente da China e do Japão. 

Entre os peixes ornamentais, é um 
dos mais famosos, já que existem 
dezenas de variedades com várias 
formas, cores e tamanhos. Pacífi-
co, são peixes bastante ativos e que 
nadam por todo aquário constan-
temente.  Viverá muito bem em um 
aquário com PH entre 6.5 e 7.8. Re-
comendamos que seja alimentado 
sempre com rações de boa qualida-

PET

 Kinguio Telescópio 
Preto

Por Renato Fulgoni
de. Em geral, não aconselhamos que 
sejam ministrados outros tipos de 
alimentos vivos ou crus aos peixes, 
porque podem ser fontes de para-
sitoses e verminoses para todos os 
peixes ornamentais de seu aquário.

A menos que você tenha certeza da 
procedência, não utilize esses tipos 
de alimento. Prefira as rações que 
possuem ingredientes balanceados, 
vão suprir as necessidades nutricio-
nais de seus peixes ornamentais e 
são livres de qualquer tipo de pató-
geno. 

Pacífico, convive muito bem com 
outras espécies, entretanto seu ta-
manho pode ser um empecilho, pois 
pode ver peixes menores como ali-
mento.  Os Kinguios são peixes or-
namentais de cores vibrantes e de-
vem ser criados preferencialmente 
por outros kinguios.
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Cantora Larissa 
Goretkin

  é a entrevistada de 
Marcello Lyca no 
Palco do Groove
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‘’Acredito que a Música seja maior do que as caixinhas rotuladas nas quais ten-
tam encaixar a Arte’’ (Larissa Goretkin)

Como se deu o seu primeiro contato com a música?

Iniciei meus estudos musicais aos 9 anos de idade, no Chile, 
onde eu morava, com flauta doce. Aos 12 anos integrei uma 
orquestra infanto juvenil tocando flauta transversa. De volta ao 
Brasil, na adolescência, comecei a participar como flautista de 
diversas formações musicais de gêneros variados, como MPB, 
música regional brasileira e rock progressivo, com as quais me 
apresentei em teatros e espaços culturais da cidade do Rio de 
Janeiro.

A CANTORA QUE COMEÇOU A CARREIRA NO 
CHILE, PASSOU POR PORTUGAL E TEM UM ESTILO 

MUSICAL LIVRE QUE VAI DO ERUDITO, ENTRE À 
MÚSICA ANDINA ATÉ A MPB. 
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Seu instrumento de formação é a flauta. Mas como 
foi essa migração para a área da composição e do 
canto?

O canto e a composição vieram pra somar à minha carreira 
como flautista. Nesse primeiro álbum autoral (Inner Cartogra-
phy - Volume 1), que lançarei nas principais plataformas digitais 
no dia 1º de maio, fiz os arranjos e toquei as flautas em todas as 
faixas. Quando me mudei para Portugal (2019), o lado compo-
sitora aflorou com intensidade e naturalidade, e desde então já 
compus mais de 70 canções. Quando fiz graduação em Música 
(Unirio) eu já gostava muito de participar das práticas de coral 
e aos poucos fui conhecendo e estudando canto lírico e popu-
lar.

Qual o seu estilo musical?

Meu estilo musical é livre, gosto que seja assim. Minhas influên-
cias transitam naturalmente entre o erudito e o popular; entre 
a música andina e a MPB; entre o rock e o tango. Enfim, trago 
para as minhas composições toda essa riqueza de influências 
pela qual navego sem restrições e acredito que a Música seja 
maior do que as caixinhas rotuladas nas quais tentam encaixar 
a Arte.

Você lança, então, em 1º de maio, o seu primeiro ál-
bum autoral?

Esse projeto teve início antes dos confinamentos devido à Co-
vid-19 e só pode ser gravado em Agosto de 2021. Aos poucos 
foi agregando uma equipe de profissionais maravilhosos que 
me ajudam a realizar minhas ideias. Neste momento além das 
músicas nas plataformas digitais vai ao ar um álbum visual com 
animações de colagens e as letras das músicas, que estarão 
disponíveis no meu canal do YouTube ( https://www.youtube.
com/user/larissagoretkin1 ).
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Siga no Instagram, Facebook, Youtube e 
Spotify: @palcodogroove 

ENTREVISTA

Acessem as minhas redes para conhecer e divulgar o meu trabalho! https://linktr.ee/
larissagoretkin

De onde veio o título do seu álbum?

Inner Cartography, Volume 1, Cartografia Interna, em portu-
guês, vem desse mapeamento que faço de mim, estou sempre 
procurando internamente as palavras, as metáforas, as referên-
cias. Antes de me lançar nessa aventura de gravar um álbum de 
músicas autorais me questionei se não seria tarde demais para 
começar uma nova carreira, mas achei em alguma curva do ca-
minho a resposta, e o álbum agora é uma realidade.

A internet influencia o desenvolvimento de sua car-
reira musical?

Muito fortemente. Desde que cheguei em Portugal tenho foca-
do em fazer shows online, mesmo antes da pandemia de co-
vid-19 e dessa maneira conseguimos fazer fãs e amigos nos cin-
co continentes, por isso o Inglês é tão presente no meu álbum, 
para poder me comunicar mesmo com aqueles que não falam a 
minha língua. Agora que os espaços de cultura estão novamen-
te se abrindo, não vejo a hora de voltar aos palcos.
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Prefeitura de São Pedro da 
Aldeia inaugura nova sede da 

Secretaria de Saúde

Na tarde deste sábado (21) a Prefeitu-
ra de São Pedro da Aldeia inaugurou o 
novo espaço da Secretaria de Saúde. 
A cerimônia foi comandada pelo Pre-
feito Fábio do Pastel e contou com a 
presença do Secretário de Estado de 
Saúde, Alexandre Chieppe, do Deputa-
do Federal, Dr. Luizinho e da Deputada 
Estadual Franciane Motta. A Secretária 
Municipal de Saúde, Maria Márcia Sam-
paio Fontes, juntamente com o prefei-
to, recebeu o vice-prefeito, Dr. Julinho, 
secretários municipais e vereadores.

A nova sede, além da administração da 
pasta, abrigará o Centro de Especiali-
dades Odontológicas (CEO), a Farmá-
cia Municipal, o programa Melhor em 
Casa, PAISMCA, Regulação Municipal, 
Serviço de Atendimento Especializado 
(SAE), Tratamento Fora do Município 
(TFD) e o setor de Vigilância em Saúde, 
que compreende as Vigilâncias Am-
biental, Sanitária, Epidemiológica, Saú-
de do Trabalhador e Bem-estar Animal.

A Secretária de Saúde, agradeceu a 
presença de todos, ressaltando a im-
portância dos funcionários da Rede 
de Saúde Municipal. ‘O que é público 
precisa ser bom, bonito, dando quali-
dade aos trabalhadores e usuários. Fica 
minha gratidão a todos os que fizeram 
com que o sonho de um novo espaço se 
tornasse realidade. Temos outros proje-
tos da Saúde, como a implementação 
de um hospital de pequeno porte e a 
volta da Policlínica Municipal ao centro 
da cidade. Para isso é importante rece-
ber aqui o secretário estadual de Saúde 
e deputados federais e estaduais. Não 

CIDADE

vamos perder tempo com aquilo que 
não é o nosso objetivo, não é o nos-
so foco. Nós somos águias, vamos es-
tender as asas e voar muito mais alto. 
Realizando cada vez mais por São Pe-
dro da Aldeia”, finalizou Maria Márcia. 
O Deputado Federal Dr. Luizinho agra-
deceu a oportunidade de participar do 
evento e deixou claro a importância de 
se trabalhar em equipe, dando condi-
ções de trabalho e dignidade aos tra-
balhadores da saúde, que precisa estar 
unida e preparada. “Nós que somos 
da saúde sabemos que nossa área é a 
mais sensível para a população”. Falou 
também da implementação do hospital 
municipal, da Policlínica Municipal, di-
zendo da busca de recursos para que 
os projetos saiam do papel.

O Secretário Estadual de Saúde, Ale-
xandre Chieppe, falou da importância 
dos parlamentares para o funciona-
mento das pastas do governo, fazen-
do um agradecimento aos deputados 
presentes, que conhecem a realidade 
do município. ‘Parabenizo a secretária 
de Saúde, Maria Márcia, pela nova sede, 
pelo local de trabalho da secretaria que 
é o coração da rede municipal. Vamos 
transformar o Pronto Socorro em hos-
pital e esse momento simboliza muito 
mais, simboliza uma transformação da 
saúde, não só do município, mas de 
toda a região”.

Após palavras de gratidão e cumpri-
mentos às autoridades presentes, o 
Prefeito Fábio do Pastel externou sua 
felicidade de estar inaugurando o novo 
espaço, que traz um conforto uma 
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forma do funcionário produzir mais 
e dando qualidade de assistência aos 
aldeenses. Falou do trabalho de imple-
mentação dos serviços no novo prédio, 
da centralização de diversos setores da 
saúde de São Pedro da Aldeia. “Esta-
mos muito felizes por estar nesse es-
paço, mas não vamos parar por aqui 
temos muitos planos e projetos. Temos 
uma equipe fantástica, escuto muitos 
elogios e fico feliz pela certeza de um 
bom serviço à população. Quem bus-
ca por saúde é porque está com uma 
dor, e nós servidores podemos contri-
buir para aliviar essa dor, com um cum-
primento de ‘boa tarde’, com um ‘bom 
dia’, ‘vai dar tudo certo’! Acalmando 

aquela dor.” E finalizou evidenciando as 
obras que estão sendo realizadas na ci-
dade, boa parte, graças à colaboração 
do Governador Cláudio Castro e sua 
equipe. Para finalizar a cerimônia, as 
autoridades e os servidores cortaram a 
fita que marca a inauguração oficial do 
prédio. Em seguida, os presentes pude-
ram aplaudir o trabalho dos motoristas 
da Secretaria de Saúde e conhecer a 
frota, que saiu em carreata pelas ruas 
do centro da cidade. A nova sede da 
Secretaria Municipal de Saúde de São 
Pedro da Aldeia funciona na Rua Antô-
nio Benedito Siqueira, número 387, no 
centro da cidade.

CIDADE
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Bromélia 
Vriesea 
Amarela

MEU JARDIM

Tenhos algumas Bromélias Vriesea Amarela no meu jardim e 
recentemente elas floresceram. 

Nome Científico: Vriesea sp
Nome Popular: Bromélia Vriesea Amarela
Porte: Pode variar de 30 cm à 60 cm de altura.

A maioria das bromélias costuma florescer apenas uma vez du-
rante o seu ciclo de vida. Após a morte da flor, nasce um novo 
broto na lateral da planta mãe, dando lugar ao novo broto, subs-
tituindo a planta mãe. As bromélias atingem a maturidade e flo-
rescem em idades diferentes umas das outras, dependendo da 
espécie e do local onde são cultivadas. 

As vriésias são bromélias epífitas ou terrestres, bastante rústi-
cas e que vegetam bem sob sombra moderada. As plantas mais 
conhecidas deste gênero são em geral pequenas, com folhas 
macias, brilhantes, verdes ou avermelhadas e sem espinhos, po-
dendo ter listras amarronzadas. As inflorescências variam quan-
to à forma, podendo ser espigadas, retas e achatadas ou pen-
dentes e delicadas. A cores mais comuns das brácteas e flores 
são o amarelo, o laranja e o vermelho.

Originárias de florestas úmidas, não toleram o sol pleno, o frio 
e ambientes muito secos. É um dos gêneros mais populares, 
prestando-se a muitas hibridizações comerciais. Sua floração é 
muito durável, podendo ser mantida em ambientes internos por 
longos períodos.

MEU 
JARDIM
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Prefeitura participa do VI 
Congresso Internacional 
de Direito Tributário do 
Rio de Janeiro

Representantes da Prefeitura de São Pedro da Al-

deia participaram do VI Congresso Internacional 

de Direito Tributário do Rio de Janeiro na última 

semana. O evento teve duração de três dias e foi 

realizado de forma híbrida, permitindo a partici-

pação do público tanto online quanto presencial. 

A atualização abordou temas de direito tributário 

em âmbito nacional e internacional com o obje-

tivo de aproximar o contribuinte do poder públi-

co, além de apresentar medidas e evitar conflitos 

tributários. Para maximizar a participação, alguns 

profissionais da Secretaria de Fazenda acompan-

haram a capacitação de forma presencial, en-

quanto outros acompanharam o congresso de 

forma online. Foram tratados temas do cenário 

tributário com as leis em vigor e novos enten-

dimentos. Um destaque do evento foi a melhor 

abordagem para a tributação no âmbito digital. O 

tópico se encaixa com a linha de trabalho adotada 

no município. O secretário de Fazenda, Renaldo 

ESTADO
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Martins, não pode ir até a capital, mas fez questão 

de participar do evento de forma remota. “Esta-

mos sempre em busca de atualização para trazer 

mais qualidade de atendimento aos nossos contri-

buintes. A arrecadação tributária é fundamental 

para o bom andamento dos serviços essenciais 

ao município. Somos essa ponte e nossa meta é 

trazer cada vez mais celeridade e facilida-

de para os contribuintes”, relatou. O 

assessor jurídico da Assessoria Ju-

rídica Especial de Fazenda, Ma-

theus Silveira, destacou a aproximação da fisca-

lização e administração tributária com o público. 

“A capacitação mostrou para gente que a relação 

entre o contribuinte e a administração tributária 

não se restringe somente a cobrar, mas sim em 

demonstrar que tudo o que é arrecadado, é re-

tornado para a população. Agimos com empatia 

ao incentivar a adimplência e ao mesmo tempo 

mostrar os benefícios da arrecadação”.

São Pedro da Aldeia investe cada vez mais na di-

gitalização do atendimento à população, possibi-

litando a realização de acordos, emissão 

e pagamento de guias, entre outros, 

de forma totalmente online. A ci-

dade também é a primeira da 

região a disponibilizar o pa-

gamento de tributos via pix, 

uma novidade que facilita a 

vida do contribuinte e promo-

ve celeridade nos processos.  O 

VI Congresso Internacional de 

Direito Tributário do Rio de Ja-

neiro aconteceu de 18 a 20 

de maio e tratou de se-

gurança jurídica, com 

os preceitos da esta-

bilidade, integridade 

e coerência. A mo-

dalidade presencial 

foi realizada no Rio 

Othon Palace Copaca-

bana, na capital do estado. 

Dentre os palestrantes estava 

a autora do livro Transação Tributária no Brasil: 

supremacia do interesse público e a liquidação do 

crédito tributário, Fernanda Drummond Parisi, 

entre outras autoridades. Na edição deste ano, a 

ministra Regina Helena Costa foi a homenageada. 

A atualização contou com 26 painéis e 6 sessões 

plenárias com objetivo de promover a adequação 

aos novos tempos e à reforma tributária.

Destaque 

A melhor abordagem 
para a tributação no 

âmbito digital

Evento
O evento teve duração 

de três dias e foi realizado 
de forma híbrida

Homenagem

Na edição deste ano, 
a ministra Regina 
Helena Costa foi a 

homenageada
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SECRETARIA DE 
TURISMO ABRE 

INSCRIÇÕES PARA 
CONCURSO 

FOTOGRÁFICO

REGIÃO

Estão abertas as inscrições para o 
primeiro concurso fotográfico pro-
movido pela Secretaria de Turismo 
de São Pedro da Aldeia. Toda po-
pulação pode participar da iniciati-
va, que tem como tema “Encantos 
da Aldeia”. As imagens devem ser 
inéditas e inscritas nas modalida-
des “Circuito Histórico e Cultural” ou 
“Paisagens”. Os interessados devem 
se inscrever até o dia 08 de junho, 
de forma on-line. A participação é 
gratuita. Clique aqui para acessar o 
Chamamento Público nº 07/2022, 
com todas as regras do concurso.

Cada participante poderá inscrever 
até duas fotografias, sendo uma em 
cada modalidade. Os registros de-
verão ser enviados para o e-mail en-

cantosdaaldeia@gmail.com, até 08 
de junho, com nome do autor e tí-
tulo da foto, além da autorização de 
Uso de Imagem, disponível no Edi-
tal, e da ficha de inscrição. 

A secretária de Turismo, Andrea Ti-
noco, falou sobre a iniciativa. “São 
Pedro da Aldeia tem muita história 
linda para contar e vamos fazer isso 
por meio da fotografia. O Edital ‘En-
cantos da Aldeia’, além de revelar 
os talentos fotográficos da cidade, 
também irá divulgar lindas imagens 
do nosso município, através das len-
tes e da criatividade dos participan-
tes. Queremos valorizar a nossa ci-
dade e revelar nossos encantos para 
o mundo”, afirmou. 

As fotos serão analisadas por uma 
comissão avaliadora e os 40 melho-
res cliques seguirão para uma vo-
tação popular. O público em geral 
terá de 20 de julho a 05 de agosto 
para votar em suas fotografias favo-
ritas na página oficial da Secretaria 
de Turismo no Facebook. O gran-
de vencedor do concurso fotográ-
fico será premiado com o valor de 
R$1.000,00; o segundo colocado 
será contemplado com R$500 e o 
terceiro lugar receberá um prêmio 
de R$250. A premiação independe 
de categoria.
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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Fátima Sá Sarmento, 
escritora,  é a 

entrevistada de 
Renato Fulgoni
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Atualmente a escritora Fátima Sá Sar-
mento está participando de várias co-
letâneas e tem dois livros lançados: 
ROMPENDO A AURORA ENTRE VER-
SOS, RIMAS E PROSA pela editora Re-
cantos das letras, RETALHOS DO TEM-
PO pela editora Escritores da Alma. 
Reside na capital da Paraíba- João 
Pessoa. No entanto, segue no Trem 
azul” pelo Sertão! O Primeiro poema- 
PEGADAS que foi publicado na primei-
ra edição desta revista digital- PROSA 
&VERSOS. Participa da AIAP- cadeira 
322- PATRONO IMORTAL MACHA-
DO DE ASSIS-PATRONESE- TAITANA 
AZEVEDO. DA CADEIRA 73 NA FE-
BACLA. Escritora da Oz. Destaque em 
conto, poema, além de ter concluído o 
Curso Livre de Formação de Escritores 
da Metamorfose, dirigido por Marcelo 
Spalding.

ESCRITORA FÁTIMA SÁ SARMENTO 
LANÇA NOVO LIVRO “MORTES NO 

SOBRADO”

Em seu novo livro, que será lançado na 
Bienal de São Paulo, a escritora prome-
te muito suspense.
“O sobrado era uma fortaleza, construí-
do para resistir a ataques de cangacei-
ros, por isso era cercado de paredes e 
completado com ferros em forma de 
grades e arame farpado. Dizem os mais 
velhos, que o lugar cheirava ao pecado 
da carne, ao sofrimento que era infrin-
gido por ele às frequentadoras. Elas, 
sendo bonitas ou não, tinham de se 
submeterem ao assédio sexual, estupro 
e chantagem. A esposa morreu de cau-
sa desconhecida; sofria com as coisas 
que acontecia lá. Tanto o velho Gomes 
quanto o filho Zé tinham uma verda-
deira danação por duas coisas: matar e 
arruinar as meninas de famílias, só por 
serem patrões.”

ENTREVISTA
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Como surgiu a ideia de escrever o livro “Mortes no 
Sobrado”?

Eu era apaixonada por Agatha Christie, então conheci, pelas re-
des sociais, uma turma que estudava a escrita da Agatha para 
bolar contos e noveletas de Mistérios e policiais. Então, entrei 
para o curso “Quinze aulas com Agatha Christie e saia escre-
vendo uma noveleta”!!! Pouco a pouco fomos montando o nos-
so trabalho, Tito Prates, nosso expert em Agatha lia cada uma 
das partes que entregávamos. Ali conheci a minha técnica em 
criar provas e contraprovas ao estilo POIROT. ( Investigador e 
personagem de Agatha Christie)

Qual a parte do livro que você mais sentiu dificulda-
de em escrever?

Como se trata de uma obra baseada em um fato ocorrido na 
região onde moro, foi difícil desenvolver um texto com um teor 
em que todos os leitores pudessem entender. Os regionalismos 
foram escolhidos a dedo. Uma parte bem complicada. Sem 
contar com os recursos que o inspetor, que investigava os cri-
mes, usaria para tal. Recursos audiovisual. Interrogação...

Qual momento na escrita do livro “Mortes no Sobra-
do” mais te marcou?

A intenção do Tito e a nossa era uma Noveleta. Foi chamado 
um leitor beta e um outro editor para uma leitura apurada so-
bre cada trabalho. Eles escolheriam os melhores e os que foram 
considerados noveletas. Cada recebeu, por E-mail, e impressão 
que eles tiveram. Quanto ao meu, para a minha surpresa e a do 
Tito Prates, foi sugerido que eu o transformasse em um roman-
ce, pois havia muitas pontas que poderiam ser acrescentadas 
outras informações e histórias a mais. 

ENTREVISTA
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Agora falando de você. O que faz a escritora Fátima 
Sá Sarmento feliz? 

A leitura em toda o seu apogeu. Ler. Leio para poder me equi-
librar. Eu me entendo, lendo nas entrelinhas da vida. “Sou tão 
feliz com o tempo que passo a desaguar entre verso e prosa.”
Espero que crie um público assíduo para as próximas histórias. 
Não quero ser “MÃE” de filho único. Que venham mais desafios.

O lançamento será na Bienal do Livro de São Paulo. 
Fala um pouco de como você está se sentindo em 
participar de um evento tão importante no mundo 
literário? 

Estou ainda sem acreditar. Sabe a história de uma agulha no 
palheiro? Foi o que aconteceu comigo. Se alguém me dissesse 
que em 2022 estaria na Bienal de São Paulo diria que estava 
louco, mas cá estou me preparando para isso. São momentos 
que nunca vivi. Deixo que minha mente me leve até onde meu 
corpo não pensaria em ir. Acaso já passou por isso? Sentir-se 
como não houvesse você dentro de si mesmo? Isso comigo 
acontece. Espero que extrapole a minha expectativa.  Agrade-
ço muitíssimo a oportunidade de falar um pouco mais de mim. 
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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.
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Nesta quarta-feira, dia 25 de Maio 
foi comemorado o Dia Nacional da 
Adoção, uma ação que traduz amor 
e que traz consigo um sentimen-
to de pertencimento à sua cidada-
nia, para quem adota e para quem 
é adotado. Em nossos dias, o pro-
cesso de adoção precisa seguir to-
dos os requisitos e formalidades 
legais estabelecidas pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Entre 
os principais desafios enfrentados 
nos trâmites adotivos, estão os pro-
cessos burocráticos para adoção e 
a indagação sobre o tempo que as 
crianças passam nas instituições 
até mesmo completar a sua maiori-
dade. Isso se evidência não só pelo 
drama vivido de completar o tempo 
máximo na instituição, mas também 
pela satisfação de poder acolher 
uma criança desde sua fase infantil. 
 
Uma estatística que não encaixa, é 
que segundo o Sistema Nacional 
de Adoção e Acolhimento (SNA), 
existem 34 mil famílias cadastra-
das como pretendentes para ado-
tar uma criança no Brasil, e existem 
cerca de cinco mil crianças aptas 
para adoção. Em 2020, as maiorias 
das crianças que viviam em abrigos 
tinham mais de 15 anos e o tempo 
estimado de acolhimento era aci-
ma dos três anos. São inegáveis as 
consequências que adoção tardia 
tem diante da proporção de famí-
lias e de crianças esperando por 
esse momento tão sublime em suas 
vidas, não obstante, as dificulda-

COLUNISTA

OS DESAFIOS DA ADOÇÃO 
TARDIA NO BRASIL E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS 

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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des enfrentadas pelas crianças no 
avanço do tempo e de suas idades.  
 
Diante dessa data, essa comemo-
ração só faz sentindo porque esse 
sistema de adoção é existente em 
nosso país. Portanto, é importante 
ressaltar que abandono é crime e 
que doar uma criança para a justiça 
pode ser o maior ato de amor quan-
do não existe uma saída. Pensado 
em nossa legislação, é permitido que 
a mãe biológica entregue seu filho à 
justiça sem ser punida por isso. Res-
peitar a vontade da mãe é pensar 
no futuro de uma criança e ninguém 
merece ser julgado por isso, prin-
cipalmente diante da preservação 
da probidade cidadã na sociedade.  
 
Como Estado de Direito, precisa-
mos entender como agir diante das 
problemáticas sobre esse sistema 
através do Ordenamento Jurídico 
Constitucional. Portanto, é impres-
cindível destacar o dilema enfrenta-
do por quem completa sua maiori-
dade e precisam deixar os abrigos. 
Mais do que pensar em assistência, 
é preciso pensar em ações que di-
minuam suas inseguranças através 

de políticas permanentes de Estado, 
diante da nossa constituição, a fim 
de criar cidadãos independentes fi-
nanceiramente e emocionalmente 
para diminuir o colapso futuro des-
ses cidadãos.
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DUAS MULHERES INCRÍVEIS JUNTAS 
NO QUE DÁ? APRENDIZADO, 

CONHECIMENTO, ADMIRAÇÃO. 

Foi o que a Netflix fez juntando Oprah 
Winfrey e Viola Davis.
. 
Difícil você não conhecer uma dessas 
mulheres.
  
Oprah Winfrey é uma apresentadora, 
jornalista, atriz, psicóloga, empresária, 
repórter, produtora, editora e escritora 
norte-americana, vencedora de múlti-
plos prêmios Emmy por seu programa 
The Oprah Winfrey Show, o talk show 
com maior audiência da história da te-
levisão norte-americana.
  
Viola Davis é uma atriz e produtora nor-
te-americana. Vencedora de um Oscar, 
um Emmy Award e dois Tony Awards, 
dessa forma alcançando a Tríplice Co-
roa da Atuação. Foi considerada pela 
Time uma das 100 pessoas mais influen-
tes do planeta em 2012 e em 2017. Eu a 
conheci através do filme baseado numa 
história real “Histórias Cruzadas”, amei 
o filme, já assisti várias vezes e desde 
então admiro muito o trabalho dela. 
. 
Ambas têm uma história forte de 
superação. Neste evento em es-
pecial, conhecemos sobre o livro 
que conta a história da Viola Davis.  
Viola teve uma infância e adolescência 
muito difícil, de extrema pobreza, e ela 
conta que com o apoio dos educado-
res conseguiu chegar onde chegou. 
Super indico assistir esse evento! 
Em abril se comemo-
rou o dia da educação. 
Infelizmente não temos muito o que 
comemorar, ainda há muito a se me-
lhorar no Brasil. Começando pela 

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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valorização dos trabalhadores da 
educação tanto os professores quan-
to a equipe pedagógica e o apoio. 
 
Que o exemplo dessas grandes 
mulheres nos estimule a seguir-

mos atrás dos nossos sonhos e ob-
jetivos apesar das dificuldades.  
Já assistiu?
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Os olhos do crescimento estão volta-
dos para São Pedro da Aldeia. A cida-
de está atraindo investimentos do se-
tor privado e gerando empregos. Neste 
primeiro trimestre de 2022, os números 
apontam um crescimento de 54% em 
relação ao mesmo período do ano de 
2021. Ações de inovação e a localização 
estratégica do município continuam a 
atrair novos empreendimentos. 

Com uma gestão preocupada em fo-
mentar o desenvolvimento econômico 
do município, o prefeito Fábio do Pastel 
reforça o incentivo da prefeitura em dar 
prioridade aos aldeenses para as novas 
vagas de emprego. “Fico muito feliz por 
estar recebendo essa quantidade de 
empresas no município, especialmente 
oferecendo essa prioridade para a mão 
de obra local, isso é de grande relevân-
cia. A prefeitura prestará todo apoio 
necessário para viabilizar as ações de 
implementação dos empreendimentos. 
Vamos em frente”, destacou.

Entre as empresas que vão abrir suas 
portas em São Pedro da Aldeia este 
ano estão: Dom Atacadista, Casa do 
Pedreiro, TY Care, Lake Resort Ponta 
D’Água, isso para citar as maiores. Só 
com essas, a expectativa é que serão 
gerados mais de 600 empregos diretos 
e indiretos.  

O secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico, Cláudio Viviani, acredita que 
mais empresas virão e que São Pedro 
da Aldeia está em um local estratégi-
co na região. “A Secretaria de Desen-
volvimento está trabalhando em con-
junto com os empresários. Nós temos 
uma região estratégica. São Pedro da 
Aldeia está no coração da região. Esta-

REGIÃO

mos próximas de todas as cidades. Isso 
tudo vai geral para São Pedro da Aldeia 
renda e emprego. A gente está fomen-
tando tudo isso e facilitando a vida do 
empresário, nós temos que ser o ponto 
facilitador”, disse.

O empresário responsável pelo Dom 
Atacadista, Wellington Costa, credita 
a vinda do empreendimento a vários 
fatores. “Escolhemos São Pedro da Al-
deia por estratégia. A evolução da re-
gião, o crescimento populacional e a 
rentabilidade. A renda per capita tam-
bém influenciou. Além da cidade estar 
no centro, pegando todos os municí-
pios da Região dos Lagos”, disse.

Outra empresa que está chegando é 
a Casa do Pedreiro, que tem como di-
retor presidente Valdemir Mendes. Ele 
reforçou a alegria de estar nas terras al-
deenses. “É uma enorme alegria pessoal 
poder compartilhar mais uma conquis-
ta e, agora, com o povo aldeense. Sou 
nascido no bairro Campo Redondo, em 
São Pedro da Aldeia. Saí muito novo em 
busca de oportunidade de emprego 
na cidade vizinha, Cabo Frio, que tão 
bem me acolheu e me fez crescer. Hoje, 
aos 63 anos, posso voltar e continuar 
sonhando com a continuação de toda 
essa história. É uma alegria poder fazer 
parte de São Pedro da Aldeia, de todo 
esse desenvolvimento e investir não só 
no crescimento empresarial, como em 
qualidade e oportunidade, por isso de-
cidimos que a terceira loja da Casa do 
Pedreiro seria aqui”, destacou.

O responsável comercial da TY Care, 
David Gomes, agradeceu a prefeitura 
e o prefeito Fábio. “A escolha foi feita 
pela localização geográfica e conve-
niência, por um sócio morar em Cabo 
Frio, mas principalmente pela parceria 
da prefeitura. Temos alternativas em 

São Pedro da Aldeia tem
 aumento de 54% em novas 
empresas
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outros polos, porém, fomos muito bem 
recebidos pela Secretaria de Desen-
volvimento e pelo gabinete do prefei-
to, que mostraram preocupação com 
a geração de emprego para a popula-
ção”, afirmou. 

O Lake Resort Ponta D’Água será mais 
um empreendimento na área hoteleira. 
Responsável comercial do resort, Feli-
pe Malta diz que as belezas de São Pe-
dro atraíram a empresa internacional. 
“Na procura por um local adequado, a 
empresa holandesa Nedport, que havia 
se encantado com as belezas e carisma 
dos brasileiros em 2010, foi atraída por 
uma bela paisagem em São Pedro da 
Aldeia. A localização era atrativa por 
estar localizada às margens da Lagoa 

de Araruama. Essa lagoa é o segundo 
melhor local do Brasil para a prática de 
kitesurf. Foi então que a Nedport per-
cebeu o potencial do lugar”, mencio-
nou. 

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia 
tem um sistema que visa desburocra-
tizar os procedimentos para empresas, 
principalmente de baixo risco, para fo-
mentar o empreendedorismo regio-
nal. A abertura de empresas de menor 
complexidade é liberada de forma au-
tomatizada, o empreendedor conse-
gue fazer tudo online no site da Junta 
Comercial, pelo site: https://www.jucer-
ja.rj.gov.br/. 
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“E, assim como aos homens está ordena-
do morrerem uma só vez, vindo, depois 
disto, o juízo, assim também Cristo, tendo-
-se oferecido uma vez para sempre para 
tirar os pecados de muitos, aparecerá se-
gunda vez, sem pecado, aos que o aguar-
dam para a salvação” (Hebreus 9:28). 
 
A menção ao fato de Cristo morrer uma 
vez sugere, sem dúvida, que também as 
pessoas morrem uma só vez nesta terra. 
Por causa do pecado de Adão, a mor-
te passou a todos os homens (Romanos 
5:12). Está ordenado que as pessoas mor-
ram uma só vez antes do julgamento; mas 
isto não contradiz a ideia de que se o jul-
gamento os condenar, tenham que mor-
rer outra vez (Apocalipse 20:15). O termo 
“ordenado” empregado no texto grego 
é “apokeimai” e significa “ser guardado”, 
“colocado à parte”, “ser reservado”, “estar 
à espera de” (comparar com Lucas 19:20; 

Onde está escrito na Bíblia que o homem 
morre apenas uma vez, aguardando 
depois disto o juízo? O que dizer das 
chamadas experiências pós morte?

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU

COLUNISTA

Colossenses 1:5; 2 Timóteo 4:8). Nesse sen-
tido a morte é um período de espera, na 
qual não há consciência de coisa alguma 
(Eclesiastes 9:5), mas ainda não é o fim. 
Haverá duas ressurreições: a primeira ocor-
rerá por ocasião da segunda vinda de Cris-
to e está reservada para os salvos que re-
ceberão a vida eterna; a segunda será para 
os ímpios, para o juízo de condenação, que 
ocorrerá depois do milênio (João 5:28, 29; 
cf. 1 Tessalonicenses 4:16; Apocalipse 20:5). 
 
A Bíblia ensina que um dia todos tere-
mos que comparecer ante o tribunal de 
Cristo (2 Coríntios 5: 10).  Este fato se 
menciona aqui aparentemente para mos-
trar um paralelo com a obra de Cristo, 
cuja primeira vinda não seria Sua última, 
pois virá “pela segunda vez” (verso 28). 
 
O texto ensina de maneira muito clara que 
não existe reencarnação e que a recom-
pensa não ocorre imediatamente após a 
morte (ver Lucas 14:14). Todos terão de 
comparecer diante do tribunal divino. So-
mente na volta de Jesus os salvos serão 
ressuscitados para receber a recompensa 
da vida eterna. Nesta ocasião a Terra so-
frerá violentos impactos catastróficos (2 
Pedro 3:10), todos os ímpios morrerão pela 
manifestação da vinda gloriosa de Cristo 
(2 Tessalonicenses 2:8; Apocalipse 6:16, 17) 
e estarão reservados para o juízo de con-
denação final que ocorrerá depois dos mil 
anos conforme descrito em Apocalipse 20 
(ver versos 5, 6, 12-15; cf. João 5:28, 29). 
O presente é o tempo que possuímos 
para nos preparar para o evento que 
há de ser o mais feliz de toda a nos-
sa vida – a volta de Jesus. Prepare-se, 
pois Cristo prometeu: “Certamente, ve-
nho sem demora!” (Apocalipse 22:20). 
 
Equipe Biblia.com.br
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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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MAIS DE QUATRO SÉCULOS EM 
VERSO, FOTOS E CONTOS

Depois do sucesso da Antologia Poética A Aldeia de Pedro, publicada em 2021, 
a Aldeia Editora tem o prazer de convidar a todos para participar da Antologia 
Poética A Aldeia de Pedro – Quatro Séculos em versos, fotos e contos. 

REGULAMENTO
Autores: Aberto a todos os escritores(a), historiadores, poetas, professores e 
amantes da nossa querida São Pedro da Aldeia, que desejem participar do pro-
jeto e declarar seu amor a nossa amada Aldeia. Os trabalhos deverão ser em 
língua portuguesa. O texto deverá ser digitado em Word em página tamanho A5 
(210mm altura x 140mm de largura – margem superior e inferior 2 cm), tamanho 
da fonte 12. Os textos devem ser entregues a Aldeia Editora, com a REVISÃO 
ORTOGRÁFICA.

FOTOS
Inicialmente, serão 10 fotos, em preto e branco, de locais históricos de São Pedro 
da Aldeia, registros realizados pelo fotógrafo Renato Fulgoni. Os textos serão 
confeccionados e aprovados depois de revisão dos responsáveis pela edição.

CONTOS
Serão 10 contos que deverão ter no máximo 4 páginas tamanho A5. Os textos 
devem seguir a Temática da Antologia.

POEMAS
Serão 30 poemas que deverão ter no máximo 2 páginas tamanho A5. Os textos 
devem seguir a Temática da Antologia.

Temática:
No último dia 16 de maio de 2022, São Pedro da Aldeia completou 405 anos e 
o tema desse ano é os “Mais de Quatro Séculos de história”. Poemas ou contos 
devem seguir o tema e não serão aceitos trabalhos que contenham palavras 
ofensivas e ou ideologias segregacionistas ou discriminatórias. 
Enviar o arquivo em Word para o e-mail aldeiaeditora.impressao@gmail.com
Taxa de Inscrição:
Após aprovação do texto, cada coautor participante deverá realizar a inscrição 
no valor simbólico de R$ 100,00.
O coautor receberá 01 exemplar do livro que será entregue na Cerimônia de Lan-
çamento.

Envie uma mensagem para o WhatsApp (22) 99983-6366
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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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C O L U N I S TA
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Juventude Aldeense
 com Wagner Muniz

TEORIA DO CRIME: 
NOÇÕES 

INTRODUTÓRIAS
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Na visão de Antonio García-Pablos de 
Molina (2008, p. 01), a criminologia é 
uma ciência empírica e interdiscipli-
nar, que se preocupa com o estudo 
do crime, da pessoa do infrator, da ví-
tima e do controle social do compor-
tamento delitivo, e trata de ministrar 
uma informação válida e constatada 
sobre a gênese, dinâmica e variáveis 
principais do crime, contemplando-
-o como problema individual e social, 
assim como sobre os programas para 
sua prevenção especial, as técnicas de 
intervenção positiva no homem delin-
quente e os diversos modelos ou sis-
temas de resposta ao delito. Zaffaroni 
(2003, p. 99) destaca que, ocupa-se 
das circunstâncias humanas e sociais 
relacionadas com surgimento, a práti-
ca e maneira de evitar o crime, assim 
como tratamento dos criminosos. Para 
a maioria dos autores, Lombroso foi 
o fundador da criminologia moderna. 
 
Os sujeitos do crime são as pessoas ou 
entes que estão relacionados à prática 
e aos efeitos da empreitada criminosa. 
Dividindo-se em sujeito ativo –  autor/
coautor do fato, aquele que realiza di-
reta ou indiretamente a conduta crimi-
nosa, seja isoladamente, seja em con-
curso (dois ou mais agentes), podendo 
este receber vários nomes bem como: 
agente (geral), indiciado (no inquérito 
policial), acusado (com oferecimento 
da denúncia ou queixa), réu (após o 
recebimento da inicial acusatória), ree-
ducando (durante a execução penal), 
condenado (após o trânsito em jul-
gado da condenação), egresso (após 
o cumprimento da pena), criminoso 
e delinquente (objeto de estudo das 
ciências penais, como na criminolo-
gia) – e sujeito passivo, aquele que é o 
titular do bem jurídico protegido pela 
lei penal violada por meio da conduta 
criminosa. Este pode-se ser nomencla-
turado como vítima ou de ofendido. 
 
O objeto do crime é o bem ou objeto 
contra o qual se dirige a conduta cri-
minosa. Pode ser jurídico ou material. 

COLUNISTA

Objeto jurídico é o bem jurídico, isto 
é, o interesse ou valor protegido pela 
norma penal. A título de exemplo, no 
art. 121 do Código Penal, a objetividade 
jurídica recai na vida humana. O obje-
to material, de seu turno, é a pessoa 
ou a coisa que suporta a conduta cri-
minosa. No homicídio, exemplificativa-
mente, é o ser humano que teve sua 
vida ceifada pelo comportamento do 
agente, de acordo com Cleber Masson 
(2022, p. 174).
Para Cleber Masson (2022, p. 161): o 
conceito de crime é o ponto de par-
tida para compreensão dos principais 
institutos do Direito Penal. E embora 
aparentemente simples, a sua defini-
ção completa e pormenorizada apre-
senta questões complexas que acar-

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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retam várias consequências ao estudo 
dos pontos mais exigidos em provas e 
concursos públicos. Qualquer operador 
do Direito, iniciante ou avançado, ain-
da não muito versado na área penal, se 
considera apto a fornecer o conceito de 
crime. Diz-se frequentemente: “Crime é 
o fato típico, ilícito…”, sem maior preo-
cupação científica. Assim, não deve ser. 
Quando lhe for indagado o conceito de 
crime, uma resposta mais técnica e mi-
nuciosa deve ser apresentada. De fato, 
o crime pode ser conceituado levando 
em conta três aspectos: material, legal 
e formal ou analítico.
De acordo com o critério material ou 
substancial, crime é toda ação ou omis-
são humana que lesa ou expõe a peri-
go de lesão bens jurídicos penalmente 
tutelados. A presente fórmula leva em 
consideração a relevância do mal pro-
duzido aos interesses e valores selecio-
nados pelo legislador como merecedo-
res da tutela penal. Esse conceito de 
crime serve como fator de legitimação 
do Direito Penal em um Estado Demo-
crático de Direito. O mero princípio da 
reserva legal se mostra insuficiente, ou 
seja, não basta apenas a lei para que 
qualquer conduta seja considerada pe-
nalmente ilícita.
Quanto ao critério legal, o conceito de 
crime é o fornecido pelo legislador. O 
Código Penal não possui nenhum dis-
positivo conceituando crime, tal tarefa 
ficou a cargo da Lei de Introdução ao 
Código Penal (Decreto-lei 3.914, de 9 
de dezembro de 1941), em seu artigo 1º, 
que nos traz a seguinte redação: Art. 
1º Considera-se crime a infração penal 
que a lei comina pena de reclusão ou 
de detenção, quer isoladamente, quer 
alternativa ou cumulativamente com a 
pena de multa; contravenção, a infra-
ção penal a que a lei comina, isolada-
mente, pena de prisão simples ou de 
multa, ou ambas, alternativa ou cumu-
lativamente.
A diferenciação, portanto, é nítida. A 
distinção entre crime e contravenção 
penal é de grau, quantitativa (quanti-
dade da pena), e também qualitativa 

(qualidade da pena) e não ontológica. 
Quando o preceito secundário comi-
nar pena de reclusão ou detenção, te-
remos um crime. Por outro lado, se o 
preceito secundário não apresentar as 
palavras “reclusão” ou “detenção”, es-
tará se referindo a uma contravenção 
penal, uma vez que a lei a ela comina 
pena de prisão simples ou de multa. O 
Direito Penal brasileiro acolheu um sis-
tema dicotômico, ao fracionar o gênero 
infração penal em duas espécies: crime 
ou delito e contravenção penal. Os ter-
mos crimes e delito se equivalem, ainda 
que em determinadas situações a Lei 
Maior e a legislação ordinária utilizarem 
a palavra delito, impropriamente, como 
sinônima de infração penal, bem como 
o art. 5º, inc. XL, da Carta Magna, e nos 
arts. 301 e 302 do Código de Processo 
Penal.
No crime temos: pena de reclusão ou de 
detenção, isolada, alternativa ou cumu-
lativamente com a pena de multa. Já 
na contravenção penal: pena de prisão 
simples ou multa, isolada, alternativa 
ou cumulativamente. Em outros países 
como França e Alemanha, adotaram o 
sistema tricotômico, onde: crimes se-
riam as infrações mais graves, delitos 
as intermediarias e por fim, as contra-
venções penais as de menor gravidade. 
O Código Penal e a Lei das Contraven-
ções Penais preveem algumas distin-
ções quantitativas e qualitativas entre 
o crime e contravenção penal. A título 
de exemplo, quanto a aplicação da lei 
penal: a lei penal brasileira é aplicável, 
via de regra, aos crimes cometidos no 
território nacional (CRFB/88, art. 5º, 
caput) e a diversos crimes praticados 
no estrangeiro, em razão da sua extra-
territorialidade (CP, art. 7º). Nas contra-
venções a lei brasileira somente incide 
no tocante às contravenções penais 
praticadas no território nacional (LCP, 
art. 2º).
Tratando-se da tentativa, nos crimes, é 
punível a tentativa (CP, art. 14, II). Mas, 
não se pune a tentativa de contraven-
ção (LCP, art. 4º). O elemento subjetivo 
dos crimes pode ser doloso, culposo ou 
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preterdoloso (CP, arts. 18 e 19), já nas 
contravenções penais, basta a ação ou 
omissão voluntária (LCP, art. 3º). Quan-
to a culpabilidade, nos crimes são com-
patíveis com o erro de tipo (CP, art. 20) 
e com erro de proibição (CP, art. 21), 
mas nas contravenções penais, admi-
tem unicamente a ignorância ou a er-
rada compreensão da lei, se escusáveis 
(LCP, art. 8º).
No crime, o tempo de cumprimento das 
penas privativas de liberdade não pode 
ser superior a 40 (quarenta) anos (CP, 
art. 75). Nas contravenções penais, a 
duração da pena de prisão simples não 
pode, em caso algum, ser superior a 5 
(cinco) anos. Em relação ao período de 
prova dos sursis, nos crimes, varia en-
tre dois a quatro anos, e, excepcional-
mente, de quatro a seis anos (CP, art. 
77, caput e § 2º), já nas contravenções 
penais, o período de sursis é de um a 
três anos (LCP, art. 11). O prazo mínimo 
das medidas de seguraça, nos crimes, 
é de um a três anos (CP, art. 97, § 1º), 
nas contravenções penais, o prazo mí-
nimo é de seis meses (LCP, art. 16). Nos 
crimes, a ação penal pode ser pública, 
incondicionada ou condicionada, ou 
de iniciativa privada (CP, art. 100). Nas 
contravenções penais, a ação penal é 
pública incondicionada (LCP, art. 17).
 O critério analítico também é 
chamado de formal ou dogmático, este 
funda-se nos elementos que compõem 
a estrutura do crime. Basileu Garcia 
sustentava ser o crime composto por 
quatro elementos: fato típico, ilicitude, 
culpabilidade e punibilidade. Tal posi-
ção quadripartida é minoritária e, por-
tanto, deve ser afastada, pois a punibi-
lidade não é elemento do crime, mas 
uma consequência de sua prática. A 
título de exemplo, vamos imaginar um 
crime que prescreveu, não é porque 
operou-se o instituto da prescrição que 
o crime deixou de existir no mundo fá-
tico, dessa forma, o crime independe 
da punibilidade. Outros autores como 
Nélson Hungria, Aníbal Bruno, E. Ma-
galhães Noronha, Francisco de Assis 
Toledo, Cezar Roberto Bittencourt e 

Luiz Regis Prado perfilham do enten-
dimento da posição tripartida, onde os 
elementos do crime seriam: fato típico, 
ilicitude e culpabilidade. Hans Welzel, 
criador do finalismo penal, definia o cri-
me como fato típico, ilícito e culpável: 
“O conceito de culpabilidade acrescen-
ta ao de ação antijurídica – tratando-se 
de uma ação doloso ou não dolosa – 
um novo elemento, que se transforma 
em delito”.
 A distinção entre os perfis clás-
sico e finalista, onde a sua alocação do 
dolo e da culpa, reside principalmente, 
não em um sistema tripartido ou bipar-
tido relativamente à estrutura do delito. 
No sistema clássico: crime é um fato tí-
pico e ilícito, praticado por agente cul-
pável. No sistema finalista temos duas 
vertentes: crime como um fato típico 
e ilícito, praticado por agente culpável 
e também o conceito de crime como 
um fato típico e ilícito. Há doutrinado-
res que entendem o crime como fato 
típico e ilícito, são eles: René Ariel Dot-
ti, Damásio E. de Jesus e Julio Fabbri-
ni Mirabete e outros. Os seguidores da 
teoria bipartida, a culpabilidade deve 
ser excluída da composição do crime, 
uma vez que se trata de pressuposto 
de aplicação de pena. Para a configu-
ração do crime bastam o fato típico e 
a ilicitude, a culpabilidade importará na 
possibilidade (ou não) de imposição de 
pena.
 
 Por fim, em sua redação origi-
nal, o Código Penal de 1940 acolheu 
o conceito tripartido do crime, onde 
este é relacionado ao sistema clássico. 
Eram, portanto, elementos do crime o 
fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. 
Acontece que, houve uma mudança 
com o advento da Lei 7.209/1984, onde 
o responsável pela redação da nova 
Parte Geral do Código Penal, a deixou 
a impressão de ter sido adotado um 
conceito bipartidário de crime, ligado 
obrigatoriamente à teoria finalista da 
conduta, segundo Masson (2022).
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 RIO DAS OSTRAS
Jazz & Blues Festival acontece 

no feriado de Corpus Christi

Maior evento do gênero da América 
Latina foi motivador da ideia da criação 
do Circuito Sesc de Jazz & Blues

Uma parceria que deu certo. A Prefei-
tura de Rio das Ostras e o Sesc RJ con-
solidam o trabalho de cooperação que 
é sucesso há dois anos e realizam, en-
tre os dias 16 e 19 de junho, no feriado 
de Corpus Christi, mais uma edição do 
Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, 
evento que foi o motivador do inédito 
Circuito Sesc de Jazz & Blues.

Serão cinco palcos, 25 bandas, das 
quais seis internacionais, e mais de 70 
horas de boa música gratuitas nas mel-
hores paisagens de Rio das Ostras. Uma 
programação cultural que vai reunir o 
melhor do jazz e blues, promovendo o 
reencontro dos grandes shows com o 
público amante deste gênero musical.

A programação contará com o pianista 
cubano Roberto Fonseca, o trompe-
tista japonês Takuya Kuroda, a baixista 

dinamarquesa Ida Nielsen, a cantora 
americana Deanna Bogart, o gaitista 
americano de blues e R&B Hook Her-
rera, a lendária banda brasileira A Cor 
do Som – ganhadora do Grammy La-
tino 2021 pelo melhor disco de música 
instrumental, o vencedor do The Voice 
Brasil – Tony Gordon – com a partici-
pação da Banda Jamz, Blues Etílicos, 
Blues Beatles; a Banda Mulheres do 
Blues, Nelson Faria Jazz Quarteto, Már-
vio Ciribelli Quinteto, entre outros artis-
tas. 
Esse time seleto de músicos interna-
cionais e nacionais se une aos artistas 
locais e regionais com shows em cinco 
palcos do Rio das Ostras Jazz & Blues.

A programação começa às 11h15 na 
Praça São Pedro e continua na Lagoa 
de Iriry (14h), no novo palco da Boca 
da Barra (17h) e entra noite adentro 
na Cidade do Jazz, em Costazul, com 
o palco principal e o do Espaço Arthur 
Maia – Casa do Jazz.
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CIRCUITO SESC DE JAZZ & BLUES – 
Impulsionado pelo sucesso do Festi-
val de Rio das Ostras, o inédito Circui-
to Sesc de Jazz & Blues está levando 
shows gratuitos a cinco cidades do Es-
tado do Rio desde o início de maio.
O Circuito Sesc de Jazz & Blues conta 
com o apoio do Governo do Estado, 
por intermédio da Secretaria de Cul-
tura e da Secretaria de Turismo do Es-
tado do Rio de Janeiro e as próximas 
etapas do Festival serão em Niterói e 
Barra do Piraí.

RIO DAS OSTRAS JAZZ & BLUES FES-
TIVAL – Embrião do que agora é um 
circuito por cinco cidades, o Rio das 
Ostras Jazz & Blues Festival acontece 
há 17 anos, atraindo um público de 
aproximadamente 80 a 100 mil pes-
soas por edição, durante os quatro dias 
de sua realização, incluindo turistas es-
trangeiros e pessoas de todo o país. 
Desde a sua criação, em 2003, o Rio 
das Ostras Jazz & Blues Festival real-
izou mais de 550 shows, 100 palestras 
e workshops para cerca de 1 milhão de 
espectadores.

Segue programação do Rio das Ostras 
Jazz & Blues Festival:

DIA 16 – Quinta-Feira

Palco Lagoa de Iriry – 14h
ARI BORGER TRIO

Palco Boca da Barra – 17h
TAKUYA KURODA (USA)

Cidade do Jazz – Costazul

• Espaço Arthur Maia – 20h
BRUNO PIROZI
BANDA TANGERINE
BLACK 2 BLUES

• Palco Principal – 20h30
CIDA GARCIA
NELSON FARIA QUARTETO – PARTICI-
PAÇÃO ESPECIAL DE CHICO CHAGAS
HOOK HERRERA BLUES BAND (USA)
AS MULHERES DO BLUES

DIA 17 – Sexta-feira

Palco Novos Talentos – Praça São Pe-
dro – 11h15
ROBSON FARAH

Palco Iriry – 14h
BLUES BEATLES

Palco Boca da Barra – 17h
IDA NIELSEN & THE FUNKBOTS (DINA-
MARCA)

Cidade do Jazz – Costazul

• Espaço Arthur Maia – 20h
XANDÃO TAVARES
MAMOOTH BAND
PAIOL SONORO

• Palco Principal – Costazul – 20h30
MÁRVIO CIRIBELLI
TAKUYA KURODA (USA)
DEANNA BOGART & BIG JOE MAN-
FRA BLUES BAND (USA)
BLUES ETÍLICOS

DIA 18 – Sábado:

Palco Novos Talentos – Praça São Pe-
dro – 11h15
MICHA DEVELLARD

Palco Iriry – 14h
DEANNA BOGART & BIG JOE MAN-
FRA BLUES BAND (USA)

Palco Boca da Barra – 17h
HOOK HERRERA BLUES BAND (USA)

Cidade do Jazz – Costazul

• Espaço Arthur Maia – 20h
TANGO REVIRADO TRIO
KM 50
REUBES PESS BAND

• Palco Principal – 20h30
TONY GORDON
ROBERTO FONSECA (CUBA)
IDA NIELSEN & THE FUNKBOTS (DINA-
MARCA)
A COR DO SOM

DIA 19 – Domingo:

Palco Novos Talentos – Praça São Pe-
dro – 11h15
SKA JAZZ FAVELA

Palco Iriry
14h – TONY GORDON & BANDA JAMZ
15h30 – A COR DO SOM
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Na sexta-feira passada (27), aconteceu 
a 1ª edição do projeto “Sarau 15 minu-
tos”, com o tema “Resistência”. 
Trata-se de um projeto que idealizei 
para divulgar virtualmente a poesia em 
torno de um tema pré-estabelecido, 
sempre por meio de uma curta live, em 
torno de 15 minutos, no Facebook.
E quando eu digo “divulgar poesia”, 
não me refiro somente a poemas, mas 
a tudo que contenha poesia. A poesia 
pode estar presente em uma pintura, 
um trecho de música, um filme, texto, 
enfim, a poesia pode estar presente até 
em um modo de vida. Para participar 
do projeto, basta ter a sensibilidade de 
perceber a poesia que há em algo e 
querer se expressar sobre ela.

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”

COLUNISTA

A ideia surgiu do fato de, muitas ve-
zes, eu estar impossibilitada de parti-
cipar de saraus presenciais. Penso que 
uma das lições deixadas pela pande-
mia foi que o meio virtual veio para fi-
car e que o ideal agora é manter um 
formato híbrido, onde aconteçam en-
contros presenciais, mas com a ma-
nutenção também dos encontros vir-
tuais. Isso possibilita que pessoas que 
estão longe (até mesmo em outros 
países, como já aconteceu em saraus 
virtuais dos quais participei) possam 
estar presentes nas atividades.
A convidada dessa 1ª edição foi a 
querida e talentosa escritora Tatiana 
Machado - Menina Poesia, que nos 
brindou com dois poemas sobre a re-
sistência da mulher. Eu participei com 
meus poemas “Dia Virá” e “Resistir”.
Venham participar! Como eu disse aci-
ma, o projeto está aberto à participa-
ção de todos que tenham a sensibili-
dade de perceber a poesia presente 
em algo de suas vidas.
Abaixo seguem nossos poemas:

Dia virá

A dor me cala
O grito é mudo
O peito, oprimido.
Os sentidos reproduzem o gelo das 
palavras,
O frio das ações. 
Despeço,
Aceito,
Deito.
O sono turva os pensamentos                               
Lembranças de um nada,
Agora são tudo.
Uma lágrima escapa,
Aflita,
Corre para o mesmo rio
Onde muitas estão.
E a ordem é seguir,

1ª EDIÇÃO DO PROJETO 
“SARAU 15 MINUTOS”
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Ir avante,
Silente.
Porém dia virá
O rio inundará o pesadelo
Levando dele o temor
O grito terá voz,
O tempo rirá da dor
O peito, liberto
E o sonho...
Será um sonho de amor.

Luciana G. Rugani

Resistir

Resistir é insistir
E não desistir.
Não desistir de confiar,
Não desistir de amar.
Resistir é não entregar a alma,
É ver-se um ser capaz,
Merecedor do melhor
E não render-se ao desalento.
Resistir é bem discernir
Sabendo ser o mal
Violenta tormenta,
Todavia fugaz,
Pois o sol,
Em seu alvorecer,
Sempre há de raiar
Seu brilho esplendorosamente voraz,
A cada amanhecer.

Luciana G. Rugani

Vivo a minha liberdade nua,
De alma transparente,
Corpo palpável, tato sensível,
Coração doce, 
Língua quente.

Me perdoe por não ser como você quer.
Me perdoe por ser livre.
Diante dos desperdícios do mundo 
Tenho AMOR em excesso.

Você tem FRAQUEZA, medo dos ros-
tos,
Dos olhares, dos dedos...

Eu me sinto invisível a tudo isso.
Padrões, sociedade hipócrita,
Julgamentos...

Fraca é a sua empatia.
Forte é a minha blindagem.
Nado contra tudo isso.

Eu não sou vilã,
Sou dona de mim
E só...

Tatiana Machado
Menina Poesia
Sou um misto de mulher, mistério e lou-
cura.
A louca que faz o que quer, que é deci-
dida e só.
O mistério de não ceder as suas von-
tades,
De te levar nas nuvens,
Imaginando o que estou pensando. 
Sou a mulher que sonha,
Que luta, batalha e chora... 
Carrego o mundo,
O peso da responsabilidade,
Da moralidade, do patriarcado.
Me liberto, fico nua e plena... 
Gosto de mim mesma,
Gosto do que vejo,
Mesmo com o corpo cheio de cicatri-
zes.

Tatiana Machado
Menina Poesia
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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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É em você que sua carreira e seu 
negócio começam. É você quem 
comunica e cria. 

É dentro de você que mora o 
sonho, os objetivos, a coragem e 
a determinação para realizar. 

Sempre me perguntam sobre 
minha transição de carreira, na 
verdade o início desse processo 
foi quando mudei de cidade. 

Me faltava coragem para abrir 
mão de mais de 15 anos de 
corporativo, mas buscar o 
equilíbrio da balança entre meus 
papéis era o primordial naquele 
momento.

Toda a mudança foi um processo 
deaprendizado valioso.

O autoconhecimento me deu 
segurança e clareza para tomar  
decisões. O equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional que tenho 
hoje, não troco por nada. 

Carreira em Ação
COLUNISTA

A autoconsciência nos faz 
conquistar mais autonomia e 
iniciativa, com isso nos tornamos 
mais adaptáveis e abertos 
a mudança, indispensável a 
qualquer profissional. Além de 
contribuir para a sua confiança 
e assim conseguimos assumir o 
protagonismo de nossas vidas. 

Pensa comigo:
Quando foi a última vez que 
você olhou para si mesmo de 
verdade?

Que pegou mais leve com você?

Que percebeu que estava errado 
e teve ousadia de mudar?

Entender que a vida é feita de 
ciclos e que precisamos deixar 
que se fechem para que novas 
oportunidades possam chegar é 
a cereja do bolo. 

Sua Carreira 
em suas mãos
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Sou Bianca Ramos, formada 
em Administração, profissional 

de RH por mais de 15 anos, 
atualmente Mentora e Coach de 

Carreira, palestrante e 
consultora de RH. Apaixonada 
por desenvolvimento humano, 
especialista em pessoas para o 

seu desenvolvimento, 
planejamento e transição de 

carreira. 

COLUNISTA
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Independente do porte e 
segmento da empresa, a forma 
de atendimento é a métrica 
mais importante a ser avaliada. 
É ela quem determina todo o 
andamento dos demais setores. 
A partir do primeiro contato com 
o cliente as engrenagens de fato 
começam a girar de forma lenta, 
produtiva ou fica estagnada após 
o impulso inicial da entrada do 
cliente no estabelecimento.

E quando entramos em uma 
loja, o primeiro contato com o 
vendedor ou atendente já acende 
um alerta no nosso interior. A 
abordagem dele (a) é um fator 
determinante no tempo de 
permanência que será longo ou 
breve. O acolhimento, a escuta 
influenciam diretamente na forma 
de consumo. 

Quem nunca comprou mais que 
deveria por causa da excelência 
de um atendimento e se tornou 
cliente fiel?

Quem nunca saiu correndo 
da loja por causa do excesso 
de informalidade (gata, fofa, 
florzinha, amor...)? E nunca mais 
retornou ao local.

Para evitar esse tipo de situação 
e por vezes constranger o cliente, 
é interessante criar um padrão 
de atendimento, treinar a equipe 
e mensurar periodicamente 
amplia a confiança do cliente 
e consequentemente a 

Qual o seu nível de 
atendimento?

COLUNISTA

lucratividade da empresa.

Para mensurar esse atendimento, 
existem várias ferramentas além 
da boa conversa com o cliente 
no ato do pagamento ao se 
dirigir para o caixa. Demonstrar 
interesse em saber se ocorreu 
tudo bem, se encontrou o que 
procurava já dá para medir o 
atendimento do vendedor e 
conhecer melhor o perfil do 
consumidor que frequenta a sua 
loja.

• Invista em caixa de 
sugestões, ou um tablet com 
uma pesquisa rápida para o 
cliente marcar no emoji que 
mais se identificou em relação 
ao atendimento que recebeu, 

                                    

• Enquetes nas redes sociais,

• Avaliações no Google,

• Analise o volume das 
vendas,

• Ticket médio,

• Quantidade de itens 
vendidos no período por 
vendedor

• Quantidade de clientes que 
não compram há determinado 
período,

• Para a entrega a domicílio, 
mapeie os bairros que reduziram 
a compra e procure saber o 
motivo,
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA
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• Utilize o pós venda,

Um atendimento de excelência 
gera relacionamento com o cliente 
e esse relacionamento pode ser 
duradouro ou nem existir.

O custo de aquisição de um 
novo cliente é bem maior do que 

manter a carteira já existente e 
sua equipe de vendas é a principal 
responsável pelo sucesso ou 
encerramento do seu negócio. 
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iaSem dúvida nenhuma Praia Linda é um lugar sensacional para se observar 

o pôr do Sol. Tenho muita felicidade em poder caminhar na orla de Praia 
Linda para me exercitar. 

Praia Linda

Vindo do Rio de Janeiro, Praia Linda é o primeiro bairro de São Pedro da 
Aldeia. O local é fantástico, pois agrega uma praia lagunar fantástica e 
uma área rural com muitas paisagens lindas da Serra de Sapiatiba. Com 
águas claras e mornas e uma areia branca, cheia de conchas, a praia é 
visitada por milhares de turistas durante todo ano. Com muitos coqueiros 
e casuarinas a orla de Praia Linda possui vários locais instagramáveis. 

Gastronomia

Ao longo de sua orla existem diversos quiosques que sevem petiscos e 
refeições. Os visitantes e moradores podem apreciar as belezas naturais 
com muito conforto e uma boa bebida.

Dicas de Fotos

Já que estamos falando de Pôr do Sol, iremos destacar alguns pontos 
na Praia Linda para fotografar. Adoro os ângulos e o enquadramento 
das casuarinas perto do condomínio Orla Azul, principalmente no verão. 
Próximo a antiga Salina desativada, existem algumas pedras e bastante 
conchas, o enquadramento dessas cenas e a lagoa de funda, também 
gera imagens lindíssimas. 

Acesse nosso blog e conheça os locais que visitamos.

PÔR DO SOL EM
PRAIA LINDA
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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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Já ouviu falar em Eficiência Energética? 
Esse é um termo comum no setor de 
energia que significa “produzir mais, 
consumindo menos”. Energia é um 
insumo caro, por isso, não dá para 
ficar desperdiçando, principalmente 
pra quem precisa usar energia para 
garantir uma produtividade diária, 
como ocorre com vários setores da 
economia.

Com a energia pessoal não é diferente. 
A nossa energia, seja física ou espiritual, 
precisa ser otimizada para ser utilizada 
de forma assertiva, sem desperdícios e 
sem prejuízos.

Quer um exemplo? Brigar em rede 
social por causa de política. A não 
ser que você seja o tipo de pessoa 

COLUNISTA

INVISTA EM EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA PESSOAL 

Monica Marinho
é jornalista, escritora, 

empresária e proprietária 
da página “Borbolete_

se”, no Facebook:  
www.facebook.com/

SerieBorboletas
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que usa as redes para descarregar 
sua energia ruim, acumulada durante 
o dia, em cima de outro, essa é uma 
total perda de tempo. E não me 
refiro ao debate de opiniões, o que é 
muito saudável, quando os alvos são 
as ideias. E sim aos “monólogos de 
surdos”, em que as partes não querem 
trocar pensamentos, mas, participar 
de uma disputa de convencimento ou 
de ofensas.

Outra situação bem típica de gasto 
de energia desnecessário é brigar, 
pela “milésima vez” com o marido ou 
o filho, por causa da toalha molhada 
em cima da cama. Oras, se já chegou 
na reclamação nº 1000 e a criatura 
continua jogando a bendita lá, apenas 
deixe e, de preferência, do lado que 
ele dorme. Deixe acumular toalha, até 
que passe a incomodá-lo e ele entenda 
que o “tirador de toalhas automático” 
não funciona mais. Ou então, apenas 
retire a toalha e desista de reclamar, já 
que não está surtindo efeito nenhum.

Evite gastar energia com demandas 

que não são suas. Mas se decidir que 
irá transformar energia em trabalho, vá 
consciente de que a escolha foi sua e 
não se consuma tanto.

E não são apenas ações que levam sua 
energia embora. Há muitos sentimentos 
que são verdadeiros “trambolhos 
radioativos” e que, apesar de inúteis, 
permanecem “ligados na tomada”, 
ocupando espaço e vazando gases 
tóxicos. Mágoa, ansiedade, vingança, 
apego em excesso, nostalgia exagerada, 
obsessão, ciúme, inveja… Tudo energia 
ruim que nada produz, mas destrói 
tanto a fonte geradora quanto quem 
estiver vulnerável às irradiações nocivas 
e até mortais.

O importante é saber selecionar seu 
gasto energético. Se não vai te trazer 
nenhum ganho, nenhum benefício, nem 
pessoal, material ou espiritual, se poupe. 
Escolha as lutas pelas quais vale a pena 

lutar.  Racionalizar é regra básica para 
quem deseja preservar e dar qualidade 
à matriz de toda essa energia: você.

Economize aqui, para poder esbanjar 
energia ali, com as situações certas, que 
irão demandar maior consumo para um 
melhor retorno.

Visite a minha página no Facebook, o: 
Borbolete-se | Facebook
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VIVER,
PENSAR, 
POETIZAR.
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( 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

O uso do t rabalho como recompensa
Com o início da revolução indus-
trial e a chegada do capitalismo, 
o homem conheceu a busca de-
senfreada pelo lucro, pelo dinhei-
ro e pelo poder. A sociedade tor-
nou-se uma sociedade cada vez 
mais consumista e a idéia de luxo 
e poder ficou diretamente rela-
cionada aos bens materiais em 
que o indivíduo possui. Desta vez, 
a pessoa não necessitaria mais de 
um título de nobreza para se des-
tacar perante aos outros, bastava 
ter dinheiro para comprar o que 
quisesse, inclusive pessoas. O po-
der de compra se limitava à pou-
cas pessoas, a grande maioria era 
assalariada, com remuneração 
extremamente baixas, deixando 
um lucro cada vez maior para a 
nata da sociedade. Novamente a 
sociedade era dividida entre os 
detentores de poder e os discri-
minados. Esse modelo capitalista 
que perdura até hoje é o que nos 
faz comprar um aparelho celular 
que vale o preço de uma moto, 
uma bolsa que vale o preço de um 
carro, um carro que vale o preço 
de uma casa; enquanto a grande 
maioria não tem casa, nem carro, 
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nem celular, nem o que comer! 
Pessoas trabalhariam uma vida 
inteira e não conseguiriam com-
prar nem o pneu do carro que 
uma celebridade usa. Plano de 
saúde de um indivíduo vale a ren-
da salarial de uma família inteira! 
E como viver sem plano de saúde 
neste País? A maioria das pessoas 
vivem. E morrem também pelo 
mesmo motivo.
Análogo a isto, fomos educados 
desde crianças a competirmos 
entre nós mesmos, uns com os 
outros, pois sabemos que per-
tencer à nata social é algo para 
poucos. Ou vem de berço ou pre-
cisamos nos esforçar muito para 
alcançar. Essa ânsia por poder, 
para estar acima dos outros, para 
se tornar mais e melhor, tem uma 
conseqüência. Nos afasta do ser 
essencial que realmente somos. 
Aquela criança matriculada des-
de pequena em diversos cursos, 
não terá tempo para saber quem 
ela realmente é. Porque ela não 
conhecerá seu mundo interior, 
somente o mundo externo à ela, 
aquele mundo competitivo que 
tenta te engolir a qualquer vacilo. 
É um sistema de todos contra to-
dos. Uma pessoa que se mantém 
focada em grandes realizações 
jamais conseguirá ser uma pes-
soa pacífica; o próprio sistema 
não permite isto. Nos tornamos 
pessoas ativas, competitivas e 
reativas, um tanto quanto robóti-
cas, sem tempo para sentimenta-
lismos e auto conhecimento. Não 
é à toa que somos a geração da 
ansiedade. Queremos tudo, que-
remos mais! O que conquistamos 
não tem graça, queremos o me-
lhor, o que é do outro, o que não 
podemos alcançar! É aí que o sis-

tema publicitário e bancário brin-
ca com o nosso psicológico, um 
mostra que você precisa, mesmo 
não precisando. O outro diz que 
você pode, mesmo não podendo 
e enriquece às suas custas, cada 
vez mais te escravizando com ju-
ros impagáveis.
O consumismo desenfreado, o 
trabalho incessante, nunca é o 
bastante!
Você trabalha mais para consu-
mir mais. Para quê?  Para não fi-
car para trás!
Você se afasta da família, dos 
amigos, dos seus filhos. Tudo 
para poder usufruir de uma con-
dição de vida melhor, ligada dire-
tamente ao consumo ou apenas 
pela sobrevivência de pagar suas 
contas no final do mês.
Se o trabalho dignifica o homem? 
Sim, claro que sim! Mas hoje es-
craviza mais do que dignifica. E 
não somente hoje, como nos con-
ta a história. Não podemos traba-
lhar mais para consumir cada vez 
mais. O consumo não deve nos 
servir de recompensa.O consu-
mo consciente pode ser o início 
de uma reviravolta nesse capita-
lismo usurpador. Porque se con-
tinuar assim, seremos a alienação 
de nós mesmo e perderemos de-
finitivamente nossa conexão com 
quem realmente somos.
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MONIQUE BITTENCOURT

SOU MONIQUE OU MELHOR NIQUE, 

TENHO 40 ANOS, SOU MÃE AO 

CUBO DE IGOR, CECÍLIA E LETÍ-

CIA, CASADA, CARIOCA DE DUQUE 

DE CAXIAS, MORANDO NA CIDADE 

DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NA 

REGIÃO DOS LAGOS, CAPRICOR-

NIANA. ADORA CONVERSAR, MAS 

PORÉM É BEM SELETIVA COM RELA-

ÇÃO A AMIGOS. ADORO DAR RISA-

DAS, FALAR BESTEIRAS, VICIADA 

EM SERIADOS. QUER SABER MAIS, 

ME SEGUE NAS REDES SOCIAIS (@

MAAOCUBO). SOU REAL O TEMPO 

TODO.

A infância é de longe o momento mais 
importante do desenvolvimento de um 
ser humano, todas as atitudes e ações 
tomadas nessa fase irão repercutir 
durante toda a vida. É até os 7 anos de 
idade que o caráter é formado, e com 
ele vem a personalidade, os hábitos, 
as tendências de comportamento e 
também a forma como essa pequena 
pessoa interage emocionalmente no 
mundo.

Não é à toa que criar um filho é algo 
extremamente difícil, afinal, a família é 
o primeiro círculo social que alguém 
tem contato e dela é extraído as 
informações mais valiosas da vida.

Por isso, criar uma pessoa 
emocionalmente saudável é muito 
importante, para que ela tenha 
bagagem para lidar com fracassos, 
vitórias, quedas e retomadas com 
sabedoria. Veremos nesse artigo 
um pouco mais sobre a inteligência 
emocional e como auxiliar o seu filho 
a desenvolvê-la, para que se torne 
uma pessoa sábia em suas decisões 
e enfrente a vida com positividade e 
equilíbrio. Confira!

A  inteligência emocional  é a forma 
equilibrada de lidar com as emoções. 
Isso porque, para desenvolver a 
inteligência emocional é preciso 
equilibrar, literalmente, os dois 
hemisférios do cérebro, aliando 
as capacidades analíticas com as 
emocionais. Na prática, a inteligência 
emocional permite que alguém seja 
assertivo em suas relações, atitudes, 
objetivos, entre outras áreas da vida. 

CRIANDO FILHOS 
EMOCIONALMENTE 

SAUDÁVEIS
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Afinal, quem possui controle sobre suas 
emoções possui também a capacidade 
de autogerir sua própria vida de forma 
sábia e concreta.

Para desenvolver essa inteligência nos 
filhos, uma educação suave, amorosa 
e baseada no respeito é de suma 
importância. Além disso, cuidar do 
próprio bem estar também gera bons 
resultados, uma vez que as crianças 
aprendem mais com exemplos do que 
com ordens.

Veja cada passo para ajudar a criar uma 
pessoa emocionalmente inteligente:

* Cuide de seu bem estar emocional

* Seja educado e trate os seus filhos 
com respeito

* Ensine seus filhos a expressarem os 
sentimentos

* Permita que o seu filho tome decisões 
por conta própria

* Ensine que está tudo bem cometer 
erros

* Se envolva na criação e educação de 
seus filhos

* Imponha autoridade de forma 
carinhosa

* Seja brincalhão e bem humorado com 
seus filhos

*Limite as distrações

A SUPERPROTEÇÃO PODE 
GERAR CRIANÇAS DEPENDENTES 
EMOCIONALMENTE?

Pais superprotetores criam crianças, e 
não pessoas. Seus filhos serão crianças 
para sempre, habituadas a serem 
passivas em suas vidas, aguardando que 
alguém tome atitudes e assumam as 
responsabilidades por eles, setornando 
dependentes e apegados.

Pais que criam pessoas as preparam 
para decidir e serem independentes 
em todos os aspectos. A infância 
molda todo o resto da vida de um ser 
humano, e por isso é tão importante 
que os pais se preocupem em educar 
seus filhos para serem emocionalmente 
inteligentes. Dessa forma, seus filhos 
terão aprendido a lidar com seus 
sentimentos e a acolher seus erros, se 
responsabilizando pelas consequências 
de seus atos. Assim, serão pessoas 
conscientes de suas escolhas e muito 
mais assertivas em seus objetivos 
e ações, e consequentemente mais 
realizadas e felizes.

Confira o post completo com mais detalhes 
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
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Escritor Renato Fulgoni é 
homenageado em 

Solenidade da ALSPA

A Academia de Letras de São Pedro da 
Aldeia | ALSPA celebrou seu aniversário 
com posse de neoacadêmicos, entrega 
de Comendas e premiação e exposi-
ção em homenagem ao Centenário da 
Semana de Arte Moderna, pela Editora 
Baronesa. Durante o evento foram rece-
bidos artistas de todo o Brasil, o Ilmo. 
Secretário de Cultura de São Pedro da 
Aldeia, Thiago Marques e o Ilmo. Pre-
sidente da Câmara Denilson de Souza 
Guimarães.
O escritor Renato Fulgoni foi condeco-
rado com a Altíssima Comenda Gabriel 
Joaquim dos Santos. Pelos relevantes 
serviços desenvolvidos na literatura e 
recebeu a Medalha Orgulho Literário 
Mário de Andrade, homenagem ao Cen-
tenário da Semana da Arte Moderna, a 
Solenidade foi realizada na Câmara Mu-
nicipal de Vereadores. 

“Parabéns, Academia de Letras de São 
Pedro da Aldeia! Hoje foi um dia muito 
especial, no qual, só tenho a agradecer 
por tudo que vem acontecendo em mi-
nha vida. Um dia tive um sonho e resol-
vi realiza-lo e é com muito orgulho que 
recebo essa Comenda”, disse Renato 
Fulgoni.
Finalizando a noite da sexta-feira, 20 de 
maio, foi entregue a Altíssima Comen-
da Princesa Isabel na Histórica Casa 
dos Azulejos. A Academia de Letras de 
São Pedro da Aldeia | ALSPA, realizou 
a outorga da Comenda Princesa Isabel, 
Prêmio entregue para autoridades ci-
vis e culturais pelo reconhecimento de 
suas atividades em nome da cultura e 
história nacional.
Na solenidade o escritor Renato Ful-
goni, autor da Trilogia “O Livro dos So-
nhos”, recebeu a Comenda Princesa 
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Isabel e foi condecorado com o Título 
Imortal de Acadêmico Benemérito pe-
los notórios méritos Literários e Artís-
ticos. Ocupante da Cadeira número 32, 
Patrono, Poeta Victorino Carriço.
“Muito feliz com essas homenagens 
recebida pela Academia de Letras de 
São Pedro da Aldeia. A literatura é um 
instrumento fundamental na formação 
humana e poder contribuir com isso é 
muito gratificante”, destacou Renato 
Fulgoni.
Além da Solenidade de entrega das Co-
mendas, a Academia de Letras de São 
Pedro da Aldeia inaugurou sua cede na 
Casa dos Azulejos e um Mosaico que 
homenageia diversos escritores e cele-

bridades literárias, entre elas, o escritor 
Renato Fulgoni.
“Ser imortalizado num mosaico, num 
local que respira cultura e história não 
tem preço. Um dia sonhei em ser escri-
tor, lutei, estudei e nunca desisti. Esse 
mural destaca inúmeras personalida-
des que se destacam no mundo Literá-
rio e Cultural e fazer parte desse mosai-
co me deixa muito feliz e emocionado. 
Aproveito para agradecer o Presidente 
Rogério Veiga e todos os confrades da 
Academia”, falou Renato Fulgoni.
Quer conferir essa homenagem que a 
Academia de Letras de São Pedro da 
Aldeia fez? É só ir na Casa Dos Azule-
jos, Centro, São Pedro da Aldeia, RJ.
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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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