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Dicas de Como Cuidar de 
um Agapornis

Os agapornis são aves exóticas de 
constituição robusta e de criação mui-
to fácil, sendo pouco sujeitos a doen-
ças. Sua criação constitui uma distra-
ção encantadora e a venda de seus 
numerosos filhotes permitem o retorno 
das despesas feitas com o magnífico 
entretenimento. Quando se fala em re-
produção de agapornis, existem, basi-
camente, duas formas distintas utiliza-
das para isso. A primeira seria a criação 
em colônia, onde vários casais dividem 
o mesmo viveiro, simulando as condi-
ções naturais. O segundo sistema se 
trata da criação em gaiolas onde cada 
casal ocupa uma gaiola separadamen-
te.

Os agapornis possuem o instinto de 
domínio territorial. Por isso, quando 
é introduzido um bando para criar de 
uma vez só em um viveiro, há uma bri-
ga generalizada, por um período, que 
é chamado de escolha de um líder do 
bando. Esse líder fica responsável por 
avisar a chegada de um estranho ao 
bando. Sendo assim, em casos de mor-
te de alguma ave, é recomendável re-
tirar o(a) viúvo(a), em vez de colocar 
um outro agapornis no lugar, pois, pro-
vavelmente, este será rechaçado pelo 
bando.

Esse tipo de criação gera vários proble-
mas, sendo um deles este que acaba-
mos de abordar. Outro problema, que 
é mais técnico, é que o agapornis é fiel 
até que se troque a sua parceira, sendo 
muito comum uma fêmea ser “cober-

ta” por vários machos e, nem sempre, 
os filhotes são do casal que o criador 
supõe. Sendo assim, caso o criador te-
nha a intenção de criar, corretamente, 
uma linhagem, ele nunca deve confiar 
no resultado de um casal criado em 
colônia. 

Quanto ao acasalamento, no Brasil, os 
agapornis criam durante todo o ano. 
No entanto, para que haja um bom 
acasalamento, irá depender das con-
dições do casal. É preciso que tanto 
o macho quanto a fêmea estejam em 
perfeitas condições; não se deve fazer 
o acasalamento com pássaros que es-
tejam mudando de penas, jovens de-
mais, ou muito velhos, doentes ou que 
acabaram de se recuperar de alguma 
doença.
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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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Podo Zenn 

Já estamos de endereço novo
Rua RITA PEREIRA N. 27, Centro, São Pedro da aldeia, próximo 

ao terminal rodoviário.

Whatsapp (22) 97404-1422
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ENFERMEIROS ALDEENSES 
SÃO CAPACITADOS PARA 
ORIENTAREM O PÚBLICO 

SOBRE USO DA CANETA DE 
INSULINA

SA
Ú

D
E

Na manhã desta quarta-feira (27), a Secretaria de Saúde 
de São Pedro da Aldeia realizou nova capacitação aos co-
laboradores da rede de atendimento para direcionar a po-
pulação sobre a utilização da caneta de insulina, também 
conhecida como Caneta da Saúde. O curso faz parte da 
campanha nacional de saúde pública para orientar pes-
soas com diabetes, seus familiares e profissionais da saú-
de sobre o dispositivo que estará disponível gratuitamente 
pelo SUS.  

A qualificação foi ministrada por Alessandra Gomes Lan-
deiro, formada em Marketing com pós-graduação em Ges-
tão e mais de 22 anos de experiência na indústria farma-
cêutica.“A informação conscientiza, a consciência muda a 
visão e a visão alinhada salva vidas”, declarou Alessandra 
Gomes. 

A iniciativa é do Núcleo de Educação Permanente em Saú-
de (NEPS), em parceria com a Coordenação de Assistên-
cia Farmacêutica e Coordenação de Vigilância Epidemio-
lógica das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DANTs), 
além da colaboração da Novo Nordisk pela IqVia, referên-
cia no uso de informação, tecnologia e análises avançadas 
para área da saúde. 

 
O que é a Caneta da Saúde? 

Diferente das seringas, que precisam de frascos e ampo-
las, a Caneta da Saúde já vem preenchida com insulina. 
Além de ser discreta, é fácil de manusear e transportar. 
Importante ressaltar que apenas um profissional de saúde 
pode prescrever a caneta. Consulte seu médico, descubra 
se essa tecnologia é a ideal para você e escreva uma nova 
história. 

 
Público-alvo 
 

Pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2, preferencialmente até 
19 anos e a partir dos 45 anos. Familiares, cuidadores, mé-
dicos, enfermeiros, farmacêuticos e agentes comunitários. 
  

Com informações da ASCOM/PMSPA
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SECRETARIA DE SAÚDE 
PARTICIPA DE SIMPÓSIO SOBRE 

AUTISMO NA UFF 

Os profissionais da Secretaria de Saúde 
de São Pedro da Aldeia participaram 
de um simpósio sobre autismo na Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF). O 
4º Sauff + 2º Joteazul é um evento be-
neficente realizado em parceria com a 
instituição filantrópica, Associação Ca-
minho Azul.  

O encontro dá continuidade à atualiza-
ção clínica e científica de profissionais 
que atuam com indivíduos dentro do 
espectro do autismo por meio de pa-
lestras, discussões e apresentação de 
resultados de pesquisas. O que forta-
lece a cooperação entre instituições e 
incentiva parcerias para atender a de-
manda da sociedade quanto ao tema.  

Estiveram presentes membros do Nú-
cleo de Educação Permanente em 
Saúde (NEPS), profissionais de enfer-
magem, do Centro de Atenção Psicos-
social Infantojuvenil (CAPSi), do Centro 
Municipal de Reabilitação e do Núcleo 
de Violência Intrafamiliar.  

Além de participar das palestras, a 
coordenadora do NEPS, Thalisia dos 
Santos, apresentou os resultados do 
Primeiro Encontro Azul de Conscien-
tização do Autismo, realizado em São 
Pedro da Aldeia, e como premiação foi 
convidada a integrar a comissão or-
ganizadora do Congresso Internacio-
nal sobre autismo que acontecerá em 
2023. 
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SECRETARIA DE CULTURA 
LANÇA EDITAL PARA 

CONTRATAÇÃO DE ATORES, 
DANÇARINOS E MÚSICOS

Os artistas de São Pedro da Aldeia dos 
segmentos de Música, Teatro, Perfor-
mance, Circo e Dança, pessoa física ou 
jurídica, já podem se inscrever para o 
Edital de Seleção Pública nº 12/2022 
lançado pela Secretaria Municipal de 
Cultura. O processo seletivo visa a con-
tratação de 28 atrações artísticas para 
apresentações musicais e cênicas nos 
eventos e projetos realizados pela Se-
cretaria em praças e nos bairros da ci-
dade. As inscrições seguem até o dia 
05 de agosto, de forma presencial, na 
Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos 
Santos, das 9h às 12h ou das 13h às 16h. 
O edital completo com a lista de docu-
mentações e exigências está disponível 
no site da prefeitura, em https://pms-
pa.rj.gov.br/.  
Serão aceitas propostas de grupos mu-
sicais ou bandas com, no mínimo, qua-
tro integrantes para apresentações de 
jazz, bossa nova, samba/jazz, jazz lati-
no, MPB, samba, pop, pagode e outros 
estilos, com cachê de R$ 1.720,00; de 
grupos teatrais, grupos de dançarinos 
e artistas cênicos, com remuneração 
de R$ 1.215,00; e de músicos, incluindo 
cantores e instrumentistas, para apre-
sentações solo, com pagamento no va-
lor de R$ 430,00. Os candidatos deve-
rão comprovar atuação artística de, no 
mínimo, dois anos. 
O secretário de Cultura, Thiago Mar-
ques, destacou o lançamento de mais 
um edital em benefício dos artistas al-
deenses. “Nosso objetivo, com o lança-
mento desse novo Edital, é fomentar a 
cultura e democratizar o acesso à arte, 
bem como dar oportunidade para os 

artistas locais de mostrarem o seu tra-
balho para a população”, disse. 

Requisitos para 
participação 

 
Para validar a inscrição o candidato 
deverá preencher, assinar e entregar 
o formulário de inscrição disponível 
no anexo do Edital. Os documentos 
comprobatórios de currículo, release 
e portfólio, bem como o link do mate-
rial artístico em formato de vídeo cor-
respondente à proposta apresentada, 
deverão ser anexados em formulário 
eletrônico (https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSePHAR85X7Cv-
gfOsrEFxMTpchjCVhvaPew4x5gMu-
-3HAeb84Q/viewform). 

As seleções serão feitas com base em 
cinco categorias, de acordo com os cri-
térios estabelecidos em Edital. A análi-
se técnica, pontuação e habilitação dos 
projetos e portfólios inscritos ficarão a 
cargo de uma Comissão de Avaliação e 
de Curadoria. O resultado final do Cha-
mamento Público, com a listagem dos 
contemplados, será publicado em Diá-
rio Oficial do Município. 
A Casa da Cultura (sede da Secretaria) 
fica localizada na Avenida Francisco 
Coelho Pereira, nº 255, no Centro da 
cidade. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (22) 2625-5167 
ou pelo e-mail casadaculturapmspa@
gmail.com. 
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EDIÇÃO DE INVERNO DO 
FESTIVAL GASTRONÔMICO DE 

SÃO PEDRO DA ALDEIA 
TERMINOU NESTE DOMINGO (31)

Os amantes da boa gastronomia tive-
ram até o domingo (31/07) para parti-
ciparem da edição de inverno do Fes-
tival Gastronômico Frutos da Lagoa de 
São Pedro da Aldeia. Com 12 estabele-
cimentos participantes, o circuito ofe-
rece pratos baseados nas riquezas da 
Lagoa de Araruama pelo preço fixo de 
R$30. O festival teve como objetivo es-
timular o comércio local, promovendo 
os sabores da culinária praieira e da alta 
gastronomia. Clique aqui para conferir 
todos os estabelecimentos participan-
tes e pratos inscritos. Para a secretária 
municipal de Turismo, Andrea Tinoco, 
a edição de inverno do Festival Frutos 
da Lagoa consolida o potencial turísti-
co do circuito gastronômico aldeense. 
“Mais uma vez, a gastronomia aldeen-
se é destaque para turistas, visitantes e 
moradores. A segunda edição do Fes-
tival Gastronômico Frutos da Lagoa 
encerra no próximo domingo e ainda 
dá tempo de saborear as delícias desse 
roteiro, preparado com máximo empe-
nho para todos os paladares. Convido 

aos que ainda não se deliciaram a com-
parecer, votar e prestigiar nossa gas-
tronomia. Ano que vem, teremos mais 
novidades”, declarou.

O melhor prato do Frutos da Lagoa – 
Edição de Inverno será escolhido por 
um júri técnico, formado por especia-
listas em gastronomia do Instituto Fe-
deral Fluminense (IFF), que irá visitar 
cada estabelecimento participante 
para avaliação. Haverá, ainda, uma vo-
tação popular feita in loco pelo cliente, 
via QR Code.

O evento é fruto de uma parceria en-
tre a Prefeitura aldeense, por meio da 
Secretaria Municipal de Turismo, e os 
empresários do setor gastronômico. A 
edição de inverno do festival apresen-
ta um circuito que passa pelos bairros 
Centro, São João, Estação, Campo Re-
dondo, Praia do Sol, Boqueirão, Praia 
da Pitória e Nova São Pedro.
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PREFEITURA DE CABO FRIO SE REÚNE 
COM REPRESENTANTES DA DELEGACIA 

DE ATENDIMENTO À MULHER
A Prefeitura de Cabo Frio, por meio do 
Centro Especializado de Atendimento 
à Mulher (Ceam), vinculado à Superin-
tendência dos Direitos da Mulher da Se-
cretaria de Assistência Social, recebeu 
a visita técnica da delegada Waleska 
Garcez, responsável pela Delegacia de 
Atendimento à Mulher (Deam) Cabo 
Frio, e de Fabrício Maturana, inspetor 
da Deam e assessor da titular da dele-
gacia. 
Além de apresentar o inspetor à equi-
pe do Ceam, o objetivo do encontro foi 
tratar dos protocolos, procedimentos e 
encaminhamentos de casos entre am-
bas as instituições. Por conta da par-
ceria, a coordenadora do Ceam, Lud-
mila Roque, ressaltou que as mulheres 
vítimas de violência têm chegado a 
esses dois serviços com mais esclare-
cimentos para registrar a ocorrência e 
também para entender a situação de 
violação de direitos a que elas estavam 
submetidas.
“O Ceam de Cabo Frio é um equipa-
mento de referência para as cidades 
da Região dos Lagos devido a forma 
como o trabalho, que é interdisciplinar, 
foi implantado e melhorado ao longo 

dos anos. A dinâmica de atendimento, 
por exemplo, foi criada por nós. Outro 
diferencial é o fato de Cabo Frio se-
guir à risca a Norma Técnica Opera-
cional dos Centros de Atendimento à 
Mulher vítima de violência e só possuir 
mulheres em sua equipe para favore-
cer o acolhimento às vítimas”, explicou 
a coordenadora do Ceam Cabo Frio, 
Ludmila Roque.
Esta não é a primeira vez que Cabo 
Frio recebe representantes de outras 
cidades ou de outras instituições. Em 
meados de julho, Cabo Frio também 
recebeu uma comitiva de representan-
tes dos governos municipais de Macaé 
e de Rio das Ostras para uma visita 
técnica, com o objetivo de conhecer 
o funcionamento e as instalações do 
Ceam cabo-friense.
Somente este ano, além de Rio das Os-
tras e Macaé, o Ceam Cabo Frio rece-
beu para visita técnica representantes 
do Ceam de Tanguá, das Secretarias 
de Assistência Social de São Pedro da 
Aldeia e de Iguaba Grande, e da psi-
cóloga do PAM de Santo Antônio, em 
Tamoios.
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM 
PÚBLICA DE BÚZIOS REALIZA CADASTRO 
DE TAXISTAS E MOTORISTAS AUXILIARES 
DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DO GOV-

ERNO FEDERAL “BEM-TAXISTA”

A Prefeitura de Búzios, por meio da Se-
cretaria de Segurança e Ordem Pública 
finalizou nesta sexta-feira (29) o cadastra-
mento dos taxistas e motoristas auxiliares 
que exercem suas funções no âmbito mu-
nicipal no programa do Governo Federal 
“Bem Taxista”.

O programa consiste na concessão do be-
nefício emergencial instituído pela Emen-
da Constitucional nº 123, de 14 de julho de 
2022, para o enfrentamento do estado de 
emergência decorrente da elevação ex-
traordinária e imprevisível do preço do 
petróleo, combustíveis e seus derivados e 
dos impactos sociais deles decorrentes.

De acordo com o Secretário de Segurança 
e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, o prefei-
to Alexandre Martins colocou à disposição 
uma equipe para prestar o atendimento 

específico e necessário para a demanda e 
os cadastros foram devidamente finaliza-
dos na plataforma do Governo Federal.

Sérgio ressaltou ainda que está priorizan-
do o cumprimento da solicitação do pre-
feito para prestação de um serviço de ex-
celência aos munícipes, para que todas as 
necessidades sejam atendidas, haja visto 
o momento delicado que atinge os profis-
sionais da área.

O benefício será concedido para os pro-
fissionais que estiverem atuando regu-
larmente no efetivo e estejam com o Ca-
dastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) sem ne-
nhuma pendência. Para esclarecimentos 
e dúvidas, se dirigir a Coordenadoria de 
Trânsito e Transportes.
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Arraiá Iguapira agita 
Iguaba Grande

O tradicional Arraiá Iguapira começou 
nesta sexta-feira (29), em Iguaba Gran-
de, na praça Edyla Pinheiro. Foram três 
dias de festa com quadrilhas e shows 
de bandas locais. Além disso, barracas 
com comidas típicas estarão montadas 
por todo o local.

Dentro da programação, montada pela 
secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, 
terá os shows com as bandas Forroxá, 
Nohall, Forrozão Capa Loka e, também, 
dos cantores Bruna Reis, Serginho Cos-
ta e Matheus Marinho.

“O Iguapira é uma festa tradicional da 
nossa cidade. Criamos um grande clima 
de arraiá e a população poderá se di-
vertir muito. Estamos muito animados 
com o retorno e a programação está 
incrível. ” Disse a secretária de Turismo, 
Esporte e Lazer, Carla valle.

Confira a programação completa
Sexta – 29/07
19h às 20:50h - Quadrilhas
21h - Banda Forroxé
23h – Banda Nohall

Sábado – 30/07
17h- Animação Cultural com a Turma da 
Tia Carol
19h às 21:50h - Quadrilhas
22h - Bruna Reis
00h - Serginho Costa

Domingo – 31/07
19h às 19:50h - Quadrilhas
20h - Matheus Marinho
22h - Forrozão Capa Loka

IGUABA GRANDE
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ARARUAMA
“Araruama Wine Jazz Festival” vai 

reunir artistas nacionais e 
internacionais

Imagine um cenário que oferece o encanto 
do mundo dos vinhos, muita diversão... e 
tudo isso ao som do jazz, blues e da mú-
sica instrumental brasileira....Maravilha, não 
é?

Os visitantes e moradores puderam viven-
ciar todos esses momentos durante a pri-
meira edição do “Araruama Wine Jazz Fes-
tival”, que foi organizado pela Prefeitura e 
aconteceu entre os dias 29 e 31 de julho, na 
Praça Menino João Hélio, no Centro, com 
entrada gratuita.

A abertura do evento foi às 18h do dia 29 
(sexta-feira); já nos dias 30 e 31 de julho 
(sábado e domingo, respectivamente) a 
programação teve início às 10h da manhã. 

O Festival contou com estandes de res-
taurantes que serão instalados dentro da 
Praça Menino João Hélio e vão oferecer 
o melhor da gastronomia e com preços 
bem democráticos. O valor do prato de-
gustação variou entre R$15,00 e R$35,00. 
Entre os participantes  estava o restauran-
te Algodão da Praia. Teve, ainda, o estan-
de da Casa de Queijos  Paixões de Minas 

que apresentou, entre outros produtos, um 
queijo tipo parmesão artesanal premiado 
com medalha de ouro durante o Festival 
Mondial du Fromage Internacional Cheese, 
que aconteceu na França, em 2019.

Para acompanhar e harmonizar tantas de-
lícias, uma boa bebida, claro. No espaço, 
estavam presentes estandes de vinhos de 
renomadas casas; onde a pessoa vai poder 
comprar desde uma taça degustação até a 
garrafa inteira de excelentes safras.

Além disso, hoveram as apresentações 
musicais de artistas brasileiros e do exte-
rior, que foram realizadas durante os três 
dias de Festival. Foram mais de 10 shows 
de blues, jazz e música instrumental brasi-
leira, que aconteceram em três palcos: no 
interior da Praça Menino João Hélio tere-
mos os palcos 1 na escadaria e o palco 2 
no Estande, e  na orla da Praia do Centro 
o palco 3, com uma proposta  “pé na areia, 
pôr do Sol.”
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CULTURA

São Pedro da Aldeia foi destaque 
no concurso estadual “Beleza com 
Propósito”, que aconteceu na capital, 
reunindo mais de 20 candidatas de 
diversas partes do estado. Na categoria 
adulto, a aldeense Heloísa Lessa foi 
eleita por unanimidade Miss Rio de 
Janeiro, além conquistar o título de 
Melhor Traje Típico, em homenagem 
à cultura pesqueira. Já as irmãs Toia 
e Rabechy Constantino foram as 
vencedoras nas categorias Miss Baby 
e Miss Talento, respectivamente. A 
Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por 
meio da Secretaria de Cultura, apoia o 
projeto Miss & Mister, que é promovido 
pela M. M. Eventos. Recentemente, as 
misses Toia, Rabechy e Heloísa foram 
recebidas pelo prefeito Fábio do Pastel 
e pelo secretário municipal de Cultura, 
Thiago Marques, na sede da prefeitura. 

Na oportunidade, Fábio parabenizou as 
misses pela conquista. “É um orgulho 
ver os nossos jovens brilhando lá fora. 
Só temos que parabenizar o projeto 
Miss São Pedro da Aldeia por revelar 
e impulsionar tantos talentos da nossa 
cidade”, destacou o prefeito. As jovens 
seguem para a disputa do Miss Brasil 
no final do ano, sob a orientação e 
supervisão da empresária e agente 
cultural Tatiana Musse, que também 
é curadora do Miss “Beleza com 
Propósito”. 

“Hoje, a gente entende que a beleza 
ganha maior expressão quando 
associada à consciência social, à 
representatividade e ao conhecimento. 
Este é o propósito do concurso, fazer 

MISSES DE SÃO PEDRO DA 
ALDEIA SÃO COROADAS EM 

CONCURSO ESTADUAL
com que esses jovens despertem e 
reflitam sobre seu papel no mundo. As 
misses de São Pedro da Aldeia fizeram 
apresentações lindíssimas e, mais uma 
vez, se destacaram em suas categorias, 
trazendo quatro faixas para a cidade”, 
disse.

 Este ano, o projeto Miss & Mister São 
Pedro da Aldeia 2022 vai eleger sete 
novas representantes femininas e um 
representante masculino. A grande 
final da competição municipal acontece 
no próximo dia 13 de agosto. Cerca 
de 40 candidatos, entre meninas e 
meninos de diversos bairros da cidade, 
participam da fase de treinamento. Os 
competidores recebem aulas de dança, 
passarela, teatro, expressão corporal, 
maquiagem, patrimônio, moda, 
políticas públicas culturais e história da 
cidade. 

Para auxiliar o desenvolvimento do 
projeto, a Secretaria de Cultura está 
fornecendo apoio com a cessão do 
espaço da Escola de Artes Municipal 
para as aulas, que acontecem todos 
os sábados, das 10h às 13h. “O Miss 
& Mister São Pedro da Aldeia é um 
projeto que tem contribuído muito 
para movimentar o segmento de moda 
e produção cultural, abrindo portas 
para os jovens da nossa cidade. É um 
trabalho muito bacana que envolve 
também as famílias e que resgata a 
autoestima da juventude. Desejamos 
muito sucesso ao evento e às novas 
misses que serão eleitas no próximo 
mês”, afirmou o secretário de Cultura, 
Thiago Marques.
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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SÃO PEDRO DA ALDEIA SE 
PREPARA PARA RECEBER 

CENSO DO IBGE

A partir de 1º de agosto, a população 
de São Pedro da Aldeia começa a 
participar da coleta de dados do 
Censo Demográfico 2022, realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Os recenseadores, 
profissionais responsáveis pela 
realização do censo, passaram por um 
treinamento durante toda a semana, 
feito pelo IBGE no C. E. Doutor Feliciano 
Sodré, no Centro. Representando o 
prefeito Fábio do Pastel, o assessor 
especial Edmilson Bittencourt 
participou do encerramento da ação 
nesta sexta-feira (22/07).  “Todas as 
pessoas que vão realizar o Censo 
Demográfico e que participaram do 
treinamento, recebendo as instruções, 
são moradores de São Pedro da Aldeia. 
Em nome do prefeito Fábio do Pastel, 
vim parabenizar a todos e desejar 
um bom trabalho. A coleta dessas 
informações é muito importante para 
as Secretarias do Governo Municipal”, 
destacou o assessor Edmilson 
Bittencourt. 

De acordo com o IBGE, o objetivo 

do Censo Demográfico é contar os 
habitantes do território nacional, 
identificar suas características e 
revelar como vivem os brasileiros. 
O levantamento das informações é 
essencial para o planejamento de 
políticas públicas, com ênfase na 
Saúde e Educação. Por isso, o apoio e 
a colaboração da população aldeense 
são fundamentais na realização da 
pesquisa. 

Para garantir a segurança da população 
e dos dados, os recenseadores estarão 
identificados com colete e crachá. 
Todos os crachás apresentam um QR 
Code, que leva o morador diretamente 
para a página do IBGE que identifica o 
funcionário, atestando o vínculo com 
o Instituto. Em São Pedro da Aldeia, 
a coordenadora de subárea do Censo 
Demográfico 2022 é Karolyn de Sá 
Teixeira Marangon.

Com informações da ASCOM/PMSPA
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“NÃO SE DEITE SEM TOMAR 
SEU LEITE”, JÁ DIZIA A 

PROPAGANDA

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Quem viveu os anos 90 se en-
cantou com essa música, de uma 
marca de leite famosa na época, 
que dizia: “Não se deite sem to-
mar seu leite, ao se levar aprovei-
te para tomar”... 
Essa semana tomei um susto ao 
comprar 2 litros de leite em um 
supermercado. Ao passar no cai-
xa a surpresa, R$ 16,00 por ape-
nas 2 litros. A moça que estava 
no caixa também se assustou, e 
olha que ela está acostumada a 
passar os produtos, mas como eu 
passei somente os dois litros de 
leite o impacto foi maior. Ela me 
disse: “Quem teve filho, teve”... eu 
respondi brincando - A solução é 

COM A PALAVRA, O EDITOR
amamentar a criança até 10 anos. 
Rimos para não chorar, a triste 
realidade que estamos vivendo. 
Os governantes preocupados 
com urnas e votos, enquanto os 
menos beneficiados por esse País, 
têm que dormir pensando como 
vão comprar o básico para sobre-
viver. Fui fazer uma pesquisa para 
saber quanto custa um litro de 
leite para o produtor. Em junho de 
2022, foi R$ 2,68 por litro e a per-
gunta fica no ar. R$ 5,32 para uma 
empresa colocar o leite em uma 
caixa e vender? Iremos ouvir mui-
tas argumentações, sobre custo 
de produção, impostos, valor do 
frete e lucro dos comerciantes. 
No meu ponto de vista, falta uma 
valorização do trabalhador, que 
move esse País e sustenta o luxo 
de poucos. Uma informação que 
também é chocante... muitos pro-
dutores de leite estão deixando 
de produzir e direcionando as va-
cas leiteiras para o abate, pois a 
carne está com um custo maior. 
Essa desmotivação para o produ-
tor pode agravar, ainda mais, essa 
crise que estamos vivendo. 

E no final da tal música famosa 
dizia... “Olha meu bigode, me 
respeita, eu tomo leite”.
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“NÃO SE DEITE SEM TOMAR 
SEU LEITE”, JÁ DIZIA A 

PROPAGANDA

COLUNISTA
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“A poesia engajada? Eis aí uma questão 
com que, em certas épocas, costumam 
assaltar os poetas. Impossível não levá-
-la em conta quando se pensa no que 
fez pela abolição da escravatura um 
poeta como Castro Alves. Mas querer 
obrigar todos a serem Castro Alves é 
forte. E, convenhamos, uma boa cau-
sa jamais salvou um mau poeta. Essa 
gente poderá fazer mais pelo povo 
candidatando-se a vereadores. É mui-
to de estranhar essa campanha contra 
o lirismo, isto é, contra 95% da poesia 
de todos os tempos. Nem se pense que 
o poeta lírico está fora do mundo. Os 
sentimentos que ele canta pertencem 
a todo o mundo, a toda a humanidade, 
são de todos os tempos e não apenas 
os de sua época - independentes de 
quaisquer restrições de nacionalidades, 
raças, crenças ou partidos políticos. Se 
não é assim, depois de resolvidos os 
problemas o que seria dos poetas? Fi-
cariam simplesmente sem assunto.”

Mario Quintana

O texto em citado em epígrafe de auto-
ria de Mario Quintana serviu para mote 
da crônica que apresento. Em minhas 
caminhadas matinais faço reflexões. 
Vários são os assuntos que durante o 
percurso afloram. Aproveito também 
para coletar todo tipo de resíduo des-
cartado equivocadamente. As ruas do 
bairro viram lixeira, os estacionamentos 
e a pequena praia localizada no final da 
rua à beira do canal Itajuru.
A quantidade e diversidade de resíduos 
(lixo) impressionam, jogados direta-
mente na sarjeta ou trazido pelo movi-
mento das marés, acaba chegando ao 
mangue. Encontro: garrafas de cerveja, 
refrigerante, fraldas, carteiras e guimba 
de cigarros, pneus de bicicleta e carros, 
sacos plásticos e profusão, embalagens 
de alimentos, etc.
Reflito com base nas manifestações 

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.

Política
COLUNISTA
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COLUNISTA

publicadas na mídia e redes sobre 
a preocupação com a Amazônia, 
correndo risco de críticas e cance-
lamentos tão em voga; pergunto: o 
que sabem sobre a Amazônia estes 
que arriscam opinião, e produzem 
poemas engajados? 
Será que visitaram a região pelo me-
nos uma vez? Será que algum dia 
saíram pelas ruas do bairro que mo-
ram recolhendo lixo? Será que olha-
ram para os morros da cidade com 
a mesma preocupação diante da 
ameaça de desmatamento? E lem-
brando que esse ataque às matas 
dos morros da cidade e que muitas 
vezes abrigam comunidades (fave-
las). 
Há relação entre essa ocupação de-
sornada com ação de narcotrafican-
tes e milicianos. E vemos propostas 
estapafúrdias de transformar esses 
criminosos em “empresários” das 
drogas. O custo social e financeiro 
do tratamento dos viciados, soma-
do ao das operações policiais, des-
via recursos que poderiam ser apli-
cados na melhoria da qualidade de 
vida das comunidades tomadas. 
Arisco reunir no mesmo texto dois 
assuntos aparentemente sem ne-

nhuma relação. Afirmo e com risco no-
vamente que essa é uma questão ideo-
lógica, serve de apoio a discussões de 
atitudes divergentes no enfrentamento.
Não pretendo produzir mais um texto 
engajado, prefiro seguir o conselho do 
poeta. Há uma tendência nociva de se 
opinar sobre assuntos que não conhe-
cemos com a profundidade necessária. 
E com isso o engajamento é uma saída, 
sempre se poderá usar a desculpa da 
“licença poética”. Por isso acabam se 
escrevendo sobre assuntos ocorridos a 
quilometros de distancia, mas que po-
dem gerar “likes” e comentários favo-
ráveis. 
Acaba-se por não enxergar o próprio 
quintal e seguem as ruas imundas, as 
praias, mangues invadidos por lixo. E 
antes que o texto fique muito “enga-
jado” prefiro terminá-lo.  Em respeito 
ao aniversariante de hoje e que escre-
veu com muita propriedade sobre essa 
questão, mas antes concluo que as opi-
niões e poemas engajados estão terri-
velmente contaminados por questões 
ideológicas nas quais os autores ino-
centemente (ou não) acreditam. 
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LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves

Ingredientes
1 peito de frango cozido e desfiado
1 xícara (chá) de maionese
1/2 xícara (chá) de salsão picado
1 cenoura ralada
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Cheiro-verde picado a gosto
1 pão de metro cortado ao meio
2 tomates cortados em rodelas finas
1/2 cebola cortada em rodelas finas
8 folhas de alface picadas
 
Modo de preparo
Pegue o peito de frango cozido 
e desfiado, misture com a maio-
nese, o salsão picado, a cenoura 
ralada, sal, pimenta, o cheiro-ver-
de e faça um patê. Abra o pão de 
metro, passe o patê de frango já 
temperado, coloque em cima as 
fatias de tomate, a cebola, a alfa-
ce picada e feche o pão. Corte em 
10 fatias e sirva.

Pronto, agora é só aproveitar seu 
lanche... 

Bom apetite!

Sanduiche de 
metro

Queridos leitores, espero que es-
tejam curtindo as férias de meio 
de ano com toda a família. Duran-
te as férias parece até que a crian-
çada fica com mais fome, (risos), 
comem como se não houves-
se amanhã. E para essa fome de 
leão, hoje vou mostrar para vocês 
essa receita fácil de fazer, práti-
ca e econômica.  Esse sanduiche 
é a base, pode come lo assim, ou 
deixar a imaginação correr solta e 
incrementar mais e mais, vai ficar 
ainda mais deliciosa.
Imagina só !!!
Então caros leitores, mãos a mas-
sa e aproveite seu lanche!
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Decoração 
Usando almofadas para 

decorar a casa
Investir em decoração é uma ma-
neira de valorizar uma casa ou um 
apartamento. Além do fator esté-
tico, a decoração garante um am-
biente funcional e acolhedor. Ter 
um espaço bem decorado ajuda 
na saúde, permitindo leveza no 
dia a dia e eliminando o estresse. 

As almofadas e capas de almo-
fadas deixam qualquer ambien-
te mais acolhedor e confortável, 
por isso são muito utilizadas na 
decoração de quarto, por exem-
plo. Com uma boa gama de es-
tampas, as almofadas decorativas 
ajudam a compor ambientes em 
diferentes estilos. 

DECORAÇÃO

Investir na decoração de ambien-
tes é uma maneira de trazer per-
sonalidade para os diferentes cô-
modos da casa. Um espaço bem 
decorado permite mais conforto, 
aconchego e bem-estar para os 
moradores.

Outra vantagem da decoração é 
deixar os lugares com a perso-
nalidade dos moradores, além de 
garantir ambientes mais funcio-
nais. A decoração pode ser em 
diferentes estilos, como o moder-
no, boho, retrô, contemporâneo e 
clássico.
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IGB Pesquisas divulga as 
empresas que foram 

destaques em São Pedro da 
Aldeia/RJ no ano de 2022

DESTAQUE

A IGB Pesquisas é registrada no 
Conselho Regional de Estatísti-
ca, da 4ª Conre. A amostra é re-
presentativa dos moradores das 
áreas pesquisadas e foi seleciona-
da em duas etapas. Na primeira 
etapa realizou-se um sorteio dos 
municípios onde as entrevistas 
foram realizadas do método PPT 
(Probabilidade Proporcional ao 
Tamanho), considerando a popu-
lação com 16 anos ou mais resi-
dente nas cidades selecionadas. 

Na segunda etapa, a seleção dos 
entrevistados dentro do municí-
pio, foi feita utilizando-se quotas 
proporcionais, em função das se-
guintes variáveis: sexo, faixa etá-
ria, escolaridade e nível econômi-
co. 

Renato Fulgoni, editor do Notí-
cias de São Pedro da Aldeia rece-
bendo o certificado.
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Confira as 18 empresas desta-
ques pelo bom atendimento e 
qualidade nos serviços presta-
dos em São Pedro da Aldeia RJ 
no ano de 2022:

1- Notícias de São Pedro da Aldeia
2- Mazorche Temper
3- JL Inovarte
4- MaisCredi -Empréstimo Con-
signado
5- Studio Cris Teixeira
6- Romance Esmalteria Cantinho 
do Goiano
7- Revista Aldeia Magazine
8- Acácio Moreira Despachante 

Documentalista
9- Centro Automotivo HMC
10- MMA Construtora
11- Amiga Odontologia São Pedro 
da Aldeia
12- Araújo Xavier Advocacia
13- Funerária além vida
14- Barbearia do Douglas
15- Depilcenter Celia Santos
16- Studio Stetic -Saúde e bem 
estar
17- Espaço Lorena Cardoso – Nail 
Designer
18- Mestre do Espeto
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Prefeitura de São Pedro da 
Aldeia abre inscrições para 
cursos gratuitos do SENAI

Os moradores de São Pedro da Al-
deia têm a oportunidade de partici-
par de cursos de qualificação gra-
tuitos de assistente administrativo e 
de operador de computador. A Pre-
feitura aldeense, por meio da Secre-
taria de Agricultura, Trabalho e Ren-
da, está com inscrições abertas para 
os cursos oferecidos em parceria 
com o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (SENAI). Neste 
primeiro momento, são oferecidas 
80 vagas, sendo 48 para o curso de 
assistente administrativo e 32 para 
operador de computador. Os inte-
ressados devem procurar a Casa do 
Trabalhador de São Pedro da Al-
deia, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, na Rua Rita Pereira, nº 61, 
no Centro. Para realizar a inscrição, 
é necessário apresentar cópias do 
RG, CPF, comprovante de residên-
cia e comprovante de escolaridade. 
É necessário ter ensino fundamen-
tal completo. O início das aulas está 
previsto para o dia 15 de agosto. As 
inscrições estarão disponíveis até o 
preenchimento completo das vagas. 
Um cadastro reserva também será 
feito para casos de desistência.

A iniciativa é fruto de uma parceria 
entre a Prefeitura de São Pedro da 
Aldeia e a Firjan SENAI. “Promover 
cursos de qualificação é fundamen-
tal para desenvolver o município e 

assessorar o trabalhador aldeense. 
Por isso, foi muito gratificante para a 
nossa Secretaria firmar essa parce-
ria com o SENAI. Ao todo, serão 160 
vagas que irão ajudar a preparar a 
população de São Pedro da Aldeia, 
encaminhando pessoas qualificadas 
para o mercado de trabalho”, desta-
cou o secretário de Agricultura, Tra-
balho e Renda, Thiago Ribeiro.

Serão abertas quatro turmas, sen-
do duas para cada modalidade, com 
aulas no período da tarde (13h às 
17h) e no turno da noite (18h às 22h). 
Os encontros do curso gratuito de 
assistente administrativo serão rea-
lizados no Centro de Formação 
Continuada da Secretaria Municipal 
de Educação, no bairro Nova São 
Pedro. Já o curso de operador será 
ministrado em um laboratório mó-
vel, que ficará estacionado na Praça 
Hermógenes Freire da Costa.

É importante destacar que os cursos 
não oferecem ajuda de custo para 
transporte e alimentação. Mais in-
formações podem ser obtidas pelo 
telefone (22) 2320-4375.

DESTAQUE
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Prêmio Cultural Caiçara 
 Homenagem ao Dia do 

Escritor 
Em parceria para realização de uma 
grande Homenagem ao Dia do Escri-
tor, a Academia de Letras e Artes de 
Cabo Frio | ALACAF e a Academia de 
Letras de São Pedro da Aldeia | ALS-
PA, criam o primeiro Prêmio Cultural 
Caiçara. Uma forma de homenagear 
nossa cultura local e todos os artistas 
do Brasil que através de um belíssimo 
intercâmbio cultural engrandecem a 
Cultura Lusófona. 
Os artistas que se destacam no cená-
rio literário, cultural e que de forma 
notória contribuem para a cultura lu-
sófona recebem através deste o reco-
nhecimento por sua arte e talento!

Homenageados(as)

01- Dorilda Almeida 
02-  Katia Krepsky Valladares 
03- Mitiko Une 
04- Joana Darc Rodrigues Medeiros
05-  Luzia Lina Souza Correa 
06- Cynthia Porto 
07- Pietro Costa 
08-  Nara De Amorim Pamplona 
09- Maze Oliver 
10- Luislinda Valois 
11- Comendadora Wanda Rop 
12- Luciana G Rugani   Luciana G. Ru-
gani 
13-  Hairon H. Freitas
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14- Denise Marinho 
15- Leovany Octaviano 
16-  Renato Cosme Fulgoni 
II 
17- Eloise Gomes 
18- Sidnalva Serra 
19- Fatima Sa Sarmento 
20- Francisco Martins Sil-
va Francisco M Homero’s 
21- Edna Froede 
22- Maura Pontes 
23- Silvana Lima
24- Alene Vieira 
25- Antonio De Paula Apoli 
26- Jusmaria Da Cunha Carvalho 
27-  Andrea Rezende 
28- Valdina Souza  Augusto 
29- Valdineia Souza  Augusto
30- Elton Dantas da Costa 
31- Esmeraldo Storti Filó 
32- Beatris Hoffmann 
33- Renata Da Costa 
34- Raphael da costa
35- Vinícius Grijó
36- Irene Da Rocha Rocha 
37- Thiago Marques 
38- Paulo Jorge dos Santos
39- Jéssica Spinelli 
40- Dom Alexandre Camêlo Rurikovich 
Carvalho 
41- Sergio Diniz da Costa  Sergio Diniz 
42- Jaqueline Brum Casañas Motta 
43- Rogerio Veiga Jr. 
44- Lucelia Santos Goncalves
 
• Primeira entrega do prêmio aconte-
ceu no dia 23 de Julho de 2022 no Ho-
tel Nova Onda em Cabo Frio-RJ. 
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Alimentação pode auxiliar 
a manter o calor e a 

imunidade no clima frio

As baixas temperaturas exigem mais 
do metabolismo do corpo, que tende a 
acelerar para gerar calor no clima frio e 
seco. Com isso, a sensação de fome é 
mais constante nesse período e o orga-
nismo necessita de alimentos com teor 
calórico moderado, para manter a pro-
dução de energia; e ricos em nutrien-
tes, para garantir a imunidade contra 
doenças típicas das estações mais ge-
ladas do ano. Especialistas recomen-
dam cuidados na hora de montar um 
cardápio para conservar a saúde e fu-
gir de opções gordurosas.
 
De acordo com a docente do curso 
de Nutrição da Faculdade Anhangue-
ra, Flávia Santos, o aumento no apeti-
te é considerado comum. “Em muitos 
casos, a falta de hidratação pode ser 
confundida com fome. Essa sensação é 
mais frequente e quando aparece pode 
significar que estamos desidratados”, 
alerta a professora. “Algumas doenças, 
como diabetes e hipertireoidismo, po-
dem fazer o corpo ‘pedir comida’ com 
maior frequência”, afirma.
 
Para esta época do ano, a especialis-
ta recomenda as variedades de sopas 
e cremes com base em legumes e ver-
duras e os carboidratos de boa quali-
dade, presentes na mandioca, na man-
dioquinha e na batata doce. “Os caldos 
quentes nutrem e reconfortam, mas o 
recomendado é optar por alimentos 
in natura, pois provocam saciedade”, 
aconselha. “Lembrando que comer de 
forma compulsiva pode gerar hábitos 
difíceis de serem eliminados. O reco-
mendado é apostar em alimentos que 
provoquem saciedade, como proteínas 
e fibras”, recomenda.

Inserir gorduras de boa qualidade na 
dieta também é uma sugestão para au-
mentar a saciedade. Frutas da época, 
como o abacate, podem ser interessan-
tes para o cardápio diário, e as oleagi-
nosas, como as castanhas, as nozes e 
as amêndoas são ricas em vitamina E, 
capaz de reduzir as inflamações e au-
mentar a resistência contra infecções. 
“Alimentos ricos em gordura boa con-
tribuem para a produção de alguns 
hormônios e são fonte de energia”, afir-
ma Flávia.

IMUNIDADE

O clima frio é propício para o surgimen-
to de doenças típicas da temporada e 
a alimentação pode auxiliar na preven-
ção e combate desses problemas esta-
cionais. Uma dieta com a inclusão de 
alho, gengibre ou mel, em doses mo-
deradas, pode melhorar a imunidade. 
Esses ingredientes ajudam a eliminar 
as substâncias tóxicas do corpo, con-
tribuem para limpeza do muco das vias 
aéreas e reduzem o risco de inflama-
ções, a proliferação de vírus e bactérias 
e o desenvolvimento de gripe ou res-
friados.
 

Frutas cítricas, como a laranja e a tan-
gerina, são ricas em vitamina C, que 
fortalece o sistema imunológico, e de-
vem ser consumidas diariamente. “Para 
ter mais disposição para o dia a dia é 
preciso cuidar do corpo e manter uma 
rotina alimentar saudável e procurar 
se manter ativo”, finaliza a docente da 
Anhanguera.

Sobre a Anhanguera
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Fundada em 1994, a Anhanguera já 
transformou a vida de mais de um mi-
lhão de alunos, oferecendo educação 
de qualidade e conteúdo compatível 
com o mercado de trabalho em seus 
cursos de graduação, pós-graduação e 
extensão, presenciais ou a distância.

Presente em todos os estados brasilei-
ros, a Anhanguera presta inúmeros ser-
viços à população por meio das Clíni-
cas-Escola na área de Saúde e Núcleos 
de Práticas Jurídicas, locais em que os 
acadêmicos desenvolvem os estudos 
práticos. Focada na excelência da in-
tegração entre ensino, pesquisa e ex-
tensão, a Anhanguera oferece forma-
ção de qualidade e tem em seu DNA 
a preocupação em compartilhar o co-
nhecimento com a sociedade também 
por meio de projetos e ações sociais.

Em 2014, a instituição passou a integrar 
a Kroton. Acesse o site e o blog para 
mais informações.

Sobre a Kroton 

A Kroton nasceu com a missão de 
transformar a vida das pessoas por 

meio da educação, compartilhando 
o conhecimento que forma cidadãos 
e gera oportunidades no mercado de 
trabalho. Parte da holding Cogna Edu-
cação, uma companhia brasileira de 
capital aberto dentre as principais or-
ganizações educacionais do mundo, 
a Kroton leva educação de qualidade 
a mais de 1 milhão de estudantes do 
ensino superior em todo o País. Pre-
sente em 1.672 municípios, a institui-
ção conta com 124 unidades próprias, 
sob as marcas Anhanguera, Pitágoras, 
Unic, Uniderp, Unime e Unopar e é, há 
mais de 20 anos, pioneira no ensino à 
distância no Brasil. A Kroton possui a 
maior operação de polos de EAD no 
país, com 2.517 unidades, e oferece no 
ambiente digital 100% dos cursos exis-
tentes na modalidade presencial. Com 
a transmissão de mais de 1.000 horas 
de aulas a cada mês em ambientes vir-
tuais, a Kroton trabalha para oferecer 
sempre a melhor experiência aos alu-
nos, apoiando sua jornada de formação 
profissional para que possam alcançar 
seus objetivos e sonhos.
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Thiago Pantaleão lança 
video dance de ‘Desculpa 
por eu não te amar’, com 
sonoridade inspirada na 

efervescência e irreverência 
dos anos 80

Uma das revelações do pop e R&B 
nacional, Thiago Pantaleão lança o vi-
deo dance de “Desculpa por eu não te 
amar”, single que já está em todas as 
plataformas digitais pelo selo slap, da 
Som Livre, em parceria com a Liga En-
tretenimento.

A letra, inspirada na vida real, fala so-
bre a dificuldade em se terminar um 
relacionamento com beats fortemente 
inspirados na banda A-ha, trazendo de 
volta toda a efervescência e irreverên-
cia dos Anos 1980, estética que vem 
dominando a cultura pop atualmente.

“O resultado desse single me trouxe um 
quentinho no coração, porque fala so-
bre um momento crítico da vida, mas 
de forma muito leve, boa e resolvida. O 
som resgata o que eu costumava ouvir 
na minha infância; é nostálgico, mas ao 
mesmo tempo muito moderno”, revela 
Thiago, que assina o novo trabalho em 
parceria com Pablo Bispo, Ruxell, Gon-
dim, Lukinhas e Multi. 

“Desculpa por eu não te amar” foi es-
crita há cerca de 1 ano, mas chega ao 
mercado justamente em um momento 
de virada de chave na carreira do can-
tor e compositor. “Estou vivendo inten-
samente esse lançamento, porque sig-
nifica a entrada de uma nova era, um 

MÚSICA

novo Thiago, mais maduro. Quero que 
as pessoas vejam e conheçam esse ar-
tista irreverente e cheio de atitude, que 
cativa as pessoas com bom humor e 
com a verdade, que inspira outros me-
ninos da periferia, pretos, LGBTQIAPN+ 
e que também inspira todas as pessoas 
a respeitarem nosso direito”, afirma o 
cantor e compositor.

O lançamento do single traz ainda na 
sequência um vídeo dance, no qual 
Thiago contracena com outros 4 bai-
larinos coreografados por Jéssi Müller. 
As referências aos Anos 1980 também 
estão presentes misturadas ao universo 
K-Pop, com direito a passinhos sincro-
nizados e muito sorrisos, em um vídeo 
muito dançante. “Trago para a fren-
te da tela o que eu gostava de assistir 
misturado com novas tendências. No 
roteiro há brincadeiras de expectativa 
e realidade em relação à heteronorma-
tividade e a não-heteronormatividade, 
mostrando que a gente pode transitar 
entre universos diferentes e está tudo 
bem”, diz Thiago, conhecido por ser 
um grande representante da comuni-
dade LGBTQIAPN+. 

O single fará parte do álbum de estreia 
de Thiago Pantaleão, “Fim do Mundo”, 
que deve ser lançado ainda este ano. 
O talento e o timbre de voz únicos de 
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Thiago vem chamando atenção do pú-
blico e da crítica, inclusive de grandes 
artistas e personalidades, como Preta 
Gil, Iza, Gloria Groove, Paolla Oliveira, 
Liniker, Gil do Vigor e Priscilla Alcânta-
ra. Eles se unem ao grupo de fãs cha-
mados “PantaLovers”, que apoiam sua 
jornada bem-sucedida pela música.  

Sobre Thiago Pantaleão

A voz da nova potência da música pop 
brasileira tem nome e sobrenome: Thia-
go Pantaleão. Conhecido pelo timbre de 
voz único e habilidades impressionan-
tes para a dança, o cantor e compositor 
natural de Paracambi, no Rio de Janei-
ro, se apaixonou pela música ainda na 
infância, inspirado pela família. A mãe 
foi sua primeira “diva gospel”, como ele 
mesmo define ao lembrar que a acom-
panhava cantando no palco da igreja, 
que tinha ainda o pai como um dos mú-
sicos. O local também rendeu ao artista 
a primeira experiência envolvendo con-
flito entre religião e orientação sexual. 
Hoje, aos 25 anos, Thiago expressa for-
te e livremente sua opinião através da 
arte, sendo um cantor membro da co-
munidade LGBTQIAPN+ e abordando a 
temática em suas canções, assim como 
também pautas raciais. 

Entre seus últimos trabalhos estão os 
singles “Te Deixo Crazy”, com participa-
ção da cantora transexual Danny Bond, 
“Bumbum Check”, em parceria com o 
beatmaker Ruxell, “Faz Assim”, “Tipo 
Iza”, “Disk”, “Love Com Você”, “Qual-
quer Lugar” (em feat. com Izrra, no se-
gundo álbum do projeto POSS - Proteja 
Os Seus Sonhos) e “Grande Amor”, que 
conquistaram além de milhões de plays 
nas plataformas de áudio e vídeo, tam-
bém a audiência de artistas como Preta 
Gil, Pabllo Vittar, IZA, Gloria Groove e 
Liniker, que se encantaram após terem 
contato com o talento do artista atra-
vés das redes sociais.
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Vitamina D: uma grande 
aliada no tratamento dos 
sintomas da menopausa

Por volta 50 anos o corpo feminino 
começa a passar por grande mudan-
ça: a chegada da menopausa, proces-
so causado pela redução fisiológica 
da produção de hormônios pelos ová-
rios. E com ela vêm alguns sintomas, 
como ondas de calor súbitas (os fa-
mosos fogachos), suores intensos, al-
terações bruscas de humor e secura 
vaginal, entre outros. Neste período, o 
organismo feminino experimenta alte-
rações que resultam na redução não 
só de hormônios, mas de micronu-
trientes como a vitamina D.

Produzida pelo corpo humano, princi-
palmente por meio da exposição so-
lar, a vitamina D é essencial ao corpo 
humano em todas as fases da vida. E 
na menopausa não seria diferente. E 
quando falamos nela, o primeiro pro-
blema que vem à mente é a saúde dos 
ossos.

Isso porque a menopausa é um fator 
que aumenta as chances do surgi-
mento da osteoporose, condição na 
qual os ossos se tornam frágeis, po-
rosos e quebradiços. Isto faz crescer 
o risco de fraturas, especialmente do 
quadril, da costela e do colo do fêmur, 
conforme a doença avança, uma vez 
que afeta progressivamente a densi-
dade óssea devido à redução do hor-
mônio estrógeno.

“A vitamina D atua diretamente no 
controle da quantidade de cálcio e 
fósforo do organismo e, quando em 
baixa quantidade, pode acarretar di-
ferentes patologias, como é o caso da 

SAÚDE

osteoporose. Em decorrência disso, a 
suplementação da vitamina D, em con-
junto com o tratamento de reposição 
hormonal, é uma alternativa bastan-
te recomendada para a prevenção da 
osteoporose. Mas a deficiência deste 
nutriente nesta fase da vida da mulher 
não afeta apenas os ossos”, afirma o 
médico Odair Albano, ginecologista 
obstetra e consultor em saúde.

Outro sinal de carência de vitamina D 
em mulheres pós-menopausa é a perda 
acelerada da massa muscular e a fra-
queza dos músculos aumenta o risco 
da perda do equilíbrio e quedas, prin-
cipalmente entre as pessoas idosas. 
Bons níveis de vitamina D e atividade 
física de resistência ajudam a manter a 
massa muscular.

A vitamina D tem sido estudada tam-
bém por seu papel no fortalecimento 
do sistema imunológico, por ação imu-
nomoduladora e no tratamento de al-
gumas doenças. “É importante enfati-
zar que a exposição solar diária de pelo 
menos 15 minutos, sem uso protetor 
solar, pode permitir a manutenção de 
bons níveis de vitamina D. Vale ressal-
tar ainda que as pessoas não devem se 
automedicar, e sim buscar atendimento 
médico para definir a necessidade de 
suplementação e a dose recomendada 
de vitamina D, finaliza Albano.

C
o

m
 i
n

fo
rm

a
ç
õ

e
s 

d
e
 M

á
q

u
in

a
 C

o
h

n
&

W
o

lf
e
 -

 T
ia

g
o

 V
a
re

lla

48

Aldeia 
                      Magazine



MÚSICA

C
o

m
 i
n

fo
rm

a
ç
õ

e
s 

d
e
 M

á
q

u
in

a
 C

o
h

n
&

W
o

lf
e
 -

 T
ia

g
o

 V
a
re

lla

49

Aldeia
                       Magazine



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.

Jequitibá é uma árvore com troncos 
grandes, tanto em comprimento como 
em diâmetro, da família das lecitidá-
ceas.

As duas espécies mais conhecidas de 
jequitibá são:

Cariniana legalis, o jequitibá-rosa e
Cariniana estrellensis, o jequitibá-
-branco ou somente jequitibá,
às quais se pode ainda acrescentar:

Cariniana rubra, o jequitibá-vermelho,
Cariniana parvifolia, o jequitibá-cravi-
nho.
Cariniana ianeirensis, conhecido ape-

BRASIL

nas como jequitibá, e Couratari pyrami-
data.
As designações populares desses tipos 
de árvores não são, no entanto, muito 
conclusivas. Efetivamente, muitas es-
pécies são designadas, em regiões di-
ferentes, por nomes iguais. A correla-
ção apresentada no Dicionário Aurélio, 
por exemplo, é contraditória com a uti-
lizada por muitos especialistas, como o 
botânico brasileiro Harri Lorenzi.

Árvores nativas da Mata Atlântica bra-
sileira, existentes apenas na Região Su-
deste do Brasil e em alguns estados 
vizinhos. Suas folhas apresentam tom 
avermelhado na primavera e suas flores 
são claras ou vermelhas. Em língua tupi, 
significa “gigante da floresta”, o que é 
compreensível. Figuram na relação das 
maiores árvores do Brasil, tal como os 
jatobás, sapucaias e angelins. Na flores-
ta, árvore adulta desta espécie é emer-
gente, isto é, pode ser vista bem acima 
das demais. Registros atuais anotam 
jequitibás com sessenta metros de al-
tura. Para se ter ideia do que significam 
sessenta metros, basta lembrar que 
esta é a altura de um prédio de vinte 
andares. Suas pequenas flores têm um 
delicioso e adocicado aroma.

Jequiti  bá
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BRASIL

No Parque Estadual do Vassununga, em 
Santa Rita do Passa Quatro, no estado 
de São Paulo, no Brasil, encontram-se 
alguns dos maiores exemplares de je-
quitibá conhecidos. O jequitibá-rosa de 
3 000 anos, chamado por alguns de 
“Patriarca da Floresta”, mede 49 me-
tros de altura e tem uma circunferência 
de dezesseis metros, ou seja, são ne-
cessárias dez pessoas de mãos dadas 
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para dar a volta em seu tronco.

As jequitibás podem viver por vários 
anos e até mesmo décadas. Elas são 
árvores que vivem em locais nativos 
como: matas, florestas, composta. 
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Saquarema 
Agentes de Desenvolvimento 

participam de evento com foco 
em sustentabilidade

Na última semana, representantes da 
Prefeitura de Saquarema participaram 
de um encontro na cidade de Cuia-
bá, capital do estado do Mato Grosso, 
para conhecer o Centro SEBRAE de 
Sustentabilidade, sendo este, referên-
cia nacional.
A comitiva foi formada por Agentes de 
Desenvolvimento da Secretaria Muni-
cipal de Urbanismo, além de diversos 
agentes públicos municipais do Esta-
do do Rio de Janeiro e representantes 
do SEBRAE.
Durante a visita, os técnicos da Prefei-
tura de Saquarema puderam conhe-
cer o caso de sucesso apresentado 
pelo Agente de Desenvolvimento do 

município de Sorriso (MT), vencedor 
estadual do Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor na categoria Sala do 
Empreendedor, em 2022. Diversas fer-
ramentas de gestão foram apresenta-
das com o intuito de organizar tarefas, 
sistemas e ações da Sala. Iniciado em 
2017, com menos de cinco anos, o tra-
balho desenvolvido já é referência na-
cional.

Todos os trabalhos foram norteados 
pelos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da ONU, agenda 
mundial adotada pelas nações e que 
consiste em 17 objetivos com 169 metas 
a serem cumpridas até o ano de 2030.
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Maricá 
Agricultura inaugura estufa para 
produção de mudas com sistema 

de energia solar
A Prefeitura de Maricá, por meio da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Pesca, inaugurou nesta sexta-feira 
(29/07), uma estufa para produção de 
mudas, na Fazenda Pública Joaquin 
Piñero, no Espraido. Com a nova cons-
trução, o município deixa de comprar e 
passa a produzir as próprias mudas de 
hortaliças que abastecerão as Praças 
Agroecológicas e outros locais públi-
cos de plantio. Em parceria com a Coo-
perativa de Trabalho em Assessoria a 
Empresas Sociais em Assentamentos 
de Reforma Agrária (Cooperar), lan-
çamento fez parte da celebração do 
mês do agricultor família.

A nova estufa funciona por meio de 
placas solares, instaladas na fazenda, 
onde podem ser observados sistemas 
agroecológicos como a mandala, can-
teiros retos, alélias, sistema agroflo-
restal (SAFs) e área de preservação 
permanente. A estufa tem capacidade 
de produzir até 336 bandejas de 200 
plantas. Como essa é a primeira remes-
sa, não foi definido o tempo de cres-
cimento das mudas. Durante o dia, foi 
feita uma visita guiada com a popula-
ção pela mandala, área de produção, 
pela nova estufa e apresentado o siste-
ma de energia solar.C
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CAFEICULTORES JÁ PODEM 
ACESSAR FINANCIAMENTOS 

DO FUNCAFÉ

Os cafeicultores já podem acessar as 
linhas de financiamentos do Funcafé 
(Fundo de Defesa da Economia Ca-
feeira) em 12 instituições financeiras. 
Os extratos  das contratações estão 
publicados no Diário Oficial da União 
(DOU). São elas: Banco Ribeirão Preto, 
Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais-BDMG, Banco Inter, Bradesco, 
e as Cooperativas de Crédito:  Central 
Cresol, Credinter,  Agrocredi, Credicar-
pa, Credialp, Credicarmo, Credivar, e 
Central de Crédito do Espírito Santo  

Conforme o Departamento de Comer-
cialização e Abastecimento do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, as assinaturas dos contratos 
com as demais instituições ocorrem de 
forma célere para disponibilizar com 
agilidade os recursos do Funcafé  no 

mês de julho.

As linhas de crédito disponíveis são 
destinadas para os financiamentos dos 
tratos culturais da lavoura, armazena-
gem, comercialização e aquisição do 
produto, capital de giro para indústrias 
e cooperativas de produção, e ainda 
para recuperação de cafezais danifi-
cados por chuvas de granizo, geadas, 
vendavais ou outros fenômenos climá-
ticos.

Em fase final de contratação estão ou-
tros 25 agentes financeiros. Ao todo, há 
R$ 6,058 bilhões no Fundo para a safra 
2022/2023.

Os recursos disponíveis estão distribuí-
dos nas seguintes linhas:
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OS RECURSOS PODEM SER USADOS NO TRATO DA LA-

VOURA, NA ARMAZENAGEM, COMERCIALIZAÇÃO E AQUI-

SIÇÃO DO PRODUTO, NO CAPITAL DE GIRO PARA INDÚS-

TRIAS E COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO, E AINDA PARA 

RECUPERAÇÃO DE CAFEZAIS DANIFICADOS POR FENÔ-

MENOS CLIMÁTICOS
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I – crédito de custeio: até R$ 1,57 bilhão

II – crédito de comercialização: até R$ 
2,17 bilhões

III – Financiamento para Aquisição de 
Café (FAC): até R$ 1,38 bilhão 

IV – crédito para capital de giro para in-
dústrias de café solúvel e de torrefação 
de café e para cooperativa de produ-
ção: até R$ 775 milhões

V – crédito para recuperação de cafe-

zais danificados: R$ 160 milhões

A taxa de juros do Funcafé para esta 
safra está limitada em 11%. A remunera-
ção do Fundo foi estabelecida em 8%, 
mantendo a remuneração do agente 
financeiro em até 3%, sendo de livre 
negociação entre as partes. Apesar do 
aumento em relação à safra passada, a 
taxa ficou abaixo da Selic (13,25%). 
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SILVILENE GOMES
NASCEU NO DIA 18 DE MAIO DE 
1972, É CARIOCA. FORMOU-SE 

EM LETRAS (USU-RJ) E COMUNI-
CAÇÃO SOCIAL COM HABILITA-
ÇÃO EM JORNALISMO (FACHA-

RJ), ATUALMENTE MORA EM 
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ E 
ACREDITA QUE O MUNDO TEM 
JEITO COM MUITA POESIA. É 
TAURINA, APRECIADORA DE 

ARTES, MÃE DE ELOISE GOMES 
E DEIXA CLARO QUE SUA 

PREFERÊNCIA É ESCREVER COM 
LÁPIS OU CANETA E LER LIVROS 

EM PAPEL.

COLUNISTA
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Os olhos observam

Mas é o coração que sente

Quantas vezes meu choro 

Já regou meu sonho?

O pensamento alto

Igual a nuvem no céu 
Talvez seja por isso 

Que sempre escrevo 
Meus sentimentos 

Em perdidos pedaços de papel

Lembro de um tempo longínquo

Pés descalços, maresia e areia 

Menina que se achava 

Dona da sua vida

Dona da verdade

A música toca ao longe

E sem pedir licença

As lembranças invadem

E por uma fração de segundo

Espero que alguma coisa

Volte, apenas volte

Para que nesse dia solitário

Tenha companhia

Para que possa olhar para trás

E largamente sorrir

Tendo a certeza de que tudo valeu a pena

Para que nossas histórias

Enfeitem nossas memórias

E salvem nossas vidas

COLUNISTA
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COLUNISTA

Pedagoga e escritora, 
Aline Santos, recebe 

Moção de Aplausos em 
São Pedro da Aldeia

O vereador Jean Pierre home-
nageou com uma “MOÇÃO DE 
APLAUSOS” a Ilustríssima Sra. 
Aline Oliveira dos Santos – Pro-
fessora da Rede Municipal de En-
sino, pelos relevantes servi ços 
prestados à cidade de São Pedro 
da Aldeia - RJ.

Aline Oliveira dos Santos, nasci-
da em 11 de maio de 1987, filha da 
Sra. Vilma Cardoso de Oliveira e 
do Sr. Leônidas Luiz dos santos.
Professora da rede de ensino mu-
nicipal de São Pedro da Aldeia, 
Aline Oliveira, mesmo tendo ini-
ciado sua carreia recentemente 
na área da educação, no Municí-
pio de São Pedro da Aldeia, tem 
se dedicado com afinco ao ofício 
de ensinar.

Em 2019, no Município de São Pe-
dro da Aldeia, inicia suas funções 
na Escola Municipal Antônio Ro-
drigues. No mesmo ano recebe o 
“Prêmio Cidade São Pedro da
Aldeia de Literatura”, pelo lança-
mento do livro “O Transtorno do 
Déficit de Atenção com Hiperati-
vidade” – o TDAH. Em 2020 inicia 
seu trabalho na Escola Municipal 
Carlota Rocha; em 2021, dando
continuidade ao ofício de ensinar, 
ingressa na Escola Municipal Flo-

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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nete Alexandrino da Silva. Atual-
mente desempenha suas funções 
na Escola Municipal Jardim Pri-
mavera.

Pelas razões expostas, faz-se jus-
ta a homenagem através de MO-
ÇÃO DE APLAUSOS.

59

Aldeia
                       Magazine



ENTREVISTA

Marcelo Montanha, 
ator,  é o 

entrevistado de 
Renato Fulgoni
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ENTREVISTA
Marcelo Lisboa Ferilles, tem 57 anos, é 
Ator e é conhecido pelo nome artístico 
é “Marcelo Montanha”, desde os seus 
07 anos sempre tinha um sonho, ser 
Ator e fazer parte de uma novela da 
Rede Globo, sempre amou assistir no-
velas, seu pai criticava muito, dizia que 
não era coisa de homem, mas depois 
da novela Roque Santeiro, ele passou 
a gostar também, e Marcelo alcançou 
a sua libertação. Sempre gostou muito 
de teatro, novela e filmes. Aos 12 anos, 
fez uma apresentação para o dias das 
mães, ele fez o papel de bebê e sua mãe, 
era uma amiga da turma, que sempre 
foi bem maior que ele, e ele ainda não 
cresceu, hoje tem 1,54 de altura. O tem-
po foi passando, e a adolescência che-
gando, queria ser ator, e aos 17 anos, 
tive a chance de trabalhar na TVS canal 
11, no programa Povo Na Tv, e soube do 
concurso para Marinha, e preocupado 
com a segurança financeira, resolveu 
prestar o concurso, e passou, deixou 
de lado o sonho de ser Ator, e entrou 
para marinha, que foi uma acertada 
escolha, entrou como marinheiro, che-
gando ao posto de Suboficial, cursou 
a profissão de técnico de enfermagem, 
profissão que também ama muito. En-
tre em 1982 e saiu 2012, 30 anos de 
carreira, em um exemplar instituição. 
Quando fui para reserva, estava na hora 
de ir atrás dos meus sonhos, ser ATOR,  
começou como Figurante, na novela 
Avenida Brasil, a primeira cena foi no 
lixão, e a segunda, foi como técnico de 
enfermagem dentro do Stúdio, e assim 
continuei na minha função de figuran-
te, aprendendo, conhecendo gente, fa-
zendo amigos e vivendo lindas expe-
riências,  mas queria mais, queria ter o 
seu registro de Ator, começou a estu-
dar Teatro, fez um curso de palhaço, e 
em fim consegui o famoso DRT, que é 
o registro profissional de Ator, oficiali-
zado pelo ministério do trabalho, e fez 
logo o cadastro de Ator na Rede Glo-
bo, e outras emissoras.  Ficou fixo no 
Seriado A Grande Família,  fez várias 
novelas, Geração Brasil, Cheio de Char-

MARCELO MONTANHA: DE SÃO 
PEDRO DA ALDEIA PARA AS TVS DE 

TODO BRASIL

me, Império, Verão 90, Segundo Sol, 
Avenida Brasil, Rock Story, Flôr do Ca-
ribe,  Amor a vida, etc, e foi na novela 
Joia Rara, que conheceu a Assistente 
de Direção, Joana Klark, que através da 
Produtora Patricia Vechier, ficou fixo na 
novela Pega Pega, virou até persona-
gem, o Montanha da Cozinha, sempre 
levando muito a sério, e sendo obser-
vado, conseguiu fazer 03 participações 
como Ator, foi uma grande alegria, en-
fim conseguiu realizar seu sonho de-
pois de 45 anos de espera, ser ator, e 
fazer um personagem em uma novela 
Global. Começou a ficar bem conheci-
do no mundo artístico, gravou também 
3 filmes, Impuros, 2º temporada 10º epi-
sódio, fiz o dono de uma birosca, fez o 
filme Minha Fama de Mal, e também o 
filme Os Saláfrarios, está cotado para 
gravar outro filme, Não me Subestime, 
que vai ser um sucesso,  do grande  Di-
retor Alexandre Alves, onde será um 
funcionário de um Hotel, mas no final 
do filme, meu personagem morre, fa-
lando nisso, já morreu três vezes, em Pé 
na Cova, em Chapa Quente e em Rock 
Story, já dancei com a atriz Ellen Roche 
em Haja coração, a cena foi um suces-
so,e também dancei com a atriz Nanda 
Costa em Pega Pega. Também fez duas 
participações como Ator na novela 
atual Além da Ilusão, agradeço ao Pro-
dutor de Elenco Fabio Zambroni e ao 
Diretor  Emer Lavinni, fui também per-
guntado se poderia participar de Cha-
crinha em um programa da Rede Glo-
bo, estou aguardando o novo contato 
para se confirmar. Em toda caminhada 
de Ator, Marcelo Montanha agradeçe 
a Diretora Ana Paula Guimarães, Day-
se Amaral, Felipe Hersog, Joana Clark, 
Emer Lavinni e Thomaz Cividanes.
“Eles que me deram chances como 
ator. Fiz alguns testes como Ator, mas 
não passei, mas faz parte. Sempre digo 
nunca desista dos seus sonhos, os meus 
esperei 45 anos, mas valeu a pena es-
perar, consegui. Tinha esperança de tra-
balhar como elenco de apoio na novela 
Cara e Coragem , pois é a mesma es-

ENTREVISTA
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Já tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista 
e na época você me contou do sonho de ser ator. 
Como você descreve a realização desse sonho?

Realizar um sonho seja qual ele for é  maravilhoso, no meu caso 
mais que especial, pois esperei 45 anos para alcançar os meus, 
ser Ator e participar de 3 novelas como Ator, ter um persona-
gem pra chamar de seu.

ENTREVISTA

Acompanhe a entrevista de Marcelo Montanha com 
Renato Fulgoni:

critora de Pega Pega, a autora Claudia 
Souto, mas ainda não aconteceu ainda.  
Continuo prosseguindo e tentando no-
vos personagens, sou um ator iniciante, 

mas amo muito o que faço, amo muito 
esta linda profissão”, disse Montanha.

Você já fez diversas participações em novelas e sé-
ries. Como é fazer parte de um filme?

Participar de um filme como Ator, foi inexplicável, foi e é ma-
ravilhoso , pois pode passar 50, 100 anos e o filme estará lá, e 
você nele, algo para mostrar para os netos, bis netos, amigos. E 
já adianto vou participar de outro filme com o nome “Não me 
Subestime” do Diretor Alexandre Alves.
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ENTREVISTA

Você cita a ajuda de diversas pessoas que você foi 
conhecendo ao longo da sua carreira. Como é esse 
feedback nos bastidores da TV?

Quem não é visto não é lembrado, sendo ator, no meu caso 
que não sou famoso, sou um ator iniciante, é muito complicado 
conseguir algo, pois são muitos os candidatos, dependo dos 
diretores, assistentes de direção, produtores de elenco que me 
conhecem e assim me chamarem para o perfil solicitado.  Eu, 
não tenho vergonha de pedir, peço mesmo.

Você já dançou com a atriz Ellen Roche em Haja cora-
ção e com a atriz Nanda Costa em Pega Pega. Como 
é essa interação como os atores mais famosos?

Olha... dancei com estas  duas atrizes espetaculares, com a El-
len Roche na novela Haja Coração fui escolhido pelo diretor por 
causa da diferença de tamanho, ela é um mulherão, e eu com 
meus 1.54 de altura. Com a Atriz Nanda Costa, foi  em Pega 
Pega , ela que deu a ideia. De um modo geral, os famosos, você 
estando como Ator, o tratamento é muito diferente, de como 
figurante, como Ator você é super bem tratado, respeitado, vis-
to.

Qual o recado que você deixa para as pessoas que 
querem seguir a carreira de ator?

A carreira de ator é muito difícil, o ator tem que sempre estu-
dar, fiz curso de teatro,  mas não paro nunca, fiz curso de pa-
lhaço, de canto, de maquiagem artística e fiz vários cursos mar-
teclass,  wostochop, etc... Nunca devemos desistir dos sonhos.
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ENTREVISTA

Montanha e a Autora Claudia Souto Autora da 
Novela Pega Pega, que fiz como Ator

Montanha dançando com a atriz Ellen Roche em 
Haja Coração

Montanha na Globo News de Nova York em Novem-
bro de 2019

Montanha contracenando com o grande Ator 
Mateus Solano em Pega Pega
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CIDADE

A Secretaria de Serviços Públicos de São 
Pedro da Aldeia esteve presente, nesta 
quinta-feira (21/07), nas praças dos bair-
ros Fluminense e Bela Vista. Ao todo, 15 
funcionários integraram a ação, que teve 
como objetivo revitalizar os espaços públi-
cos de lazer da cidade e levar mais qua-
lidade de vida aos moradores locais. As 
equipes estão realizando serviços de ca-
pina, varrição, limpeza, reparo de calçadas 
e  de iluminação pública. Foram trocadas 
20 lâmpadas metálicas por modelos mais 

PREFEITURA INICIA REVITALIZAÇÃO 
DAS PRAÇAS DOS BAIRROS 
FLUMINENSE E BELA VISTA

sustentáveis de led. A Rua Niterói, no Flu-
minense, recebeu oito lâmpadas novas, já 
na praça do bairro Bela Vista, situada na 
Alameda Geninho, as equipes de ilumina-
ção pública instalaram mais 12 luminárias. 

A Secretaria de Serviços Públicos ressalta 
o comprometimento com a sustentabilida-
de no município, bem como a segurança 
de nossos cidadãos e a saúde financeira 
dos cofres públicos municipais. 
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CIDADE

Cerca de 145 funcionários estiveram no lo-
cal com os serviços de tapa-buraco com 
massa asfáltica, patrolamento, retirada de 
entulhos, varrição, roçada, capina, limpeza 
de bueiros, reparos de iluminação, poda 
de árvores, pintura de meio-fio e reparos 
de saneamento. O secretário de Serviços 
Públicos, Raimundo Teixeira, falou sobre a 
ação. “Quando a gente leva o mutirão para 
o bairro, a gente consegue concentrar to-
dos os serviços que a Secretaria realiza. 
Isso dá um dinamismo maior ao trabalho. 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA 
ALDEIA REALIZA MUTIRÃO DE 

SERVIÇOS NO BAIRRO PRAIA LINDA
É uma ação que está sendo muito impor-
tante, com a orientação do prefeito Fábio 
do Pastel”, disse. 

A operação também contou com o apoio 
da Guarda Civil Municipal, ordenando o 
trânsito na localidade. A Secretaria de Ser-
viços Públicos reforça que diariamente são 
feitos serviços em diversos bairros do mu-
nicípio.
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São Pedro da Aldeia inaugura 
novo prédio da Casa de 
Acolhimento Municipal

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia 
inaugurou o novo prédio de mais um 
importante equipamento da Secretaria 
de Assistência Social e Direitos Huma-
nos (SASDH). A Casa de Acolhimento 
Municipal (CAM) foi transferida para 
novo espaço proporcionando um aten-
dimento de excelência pela equipe téc-
nica, além de seguro para as crianças 
e adolescentes atendidos. A iniciativa 
mantém a crescente melhoria dos ser-
viços públicos prestados à população. 
O prefeito Fábio do Pastel, o vice-pre-
feito Júlio Queiroz e a secretária de 
Assistência Social e Direitos Humanos, 
Diana Alves, dentre os demais envol-
vidos no projeto, se empenharam para 
atender a esta demanda da população 
aldeense. Foi escolhida uma casa digna 
para acolher as crianças e adolescen-
tes em vulnerabilidade no município. O 
prefeito Fábio do Pastel expressou sua 
gratidão a todos os envolvidos. “Pri-
meiramente, agradeço a toda a equipe 
da CAM e à secretária de Assistência 
Social, Diana Alves. Quero parabeni-
zar pelo trabalho que ela vem fazendo 
no município à frente da pasta e estou 

muito orgulhoso de tê-la como secre-
tária. Quero também parabenizar toda 
a equipe e dizer que a gente está aí, 
cumprindo mais esse desafio, falando 
sempre de humanização, de cuidar, de 
amar o próximo. Esse é o nosso foco 
e eu acredito que a gente tem feito 
muito bem. Acabamos de entregar 
uma casa aos munícipes, a CAM, que 
já existia no município, porém, muito 
deteriorada, sem segurança. Quando 
se trata de um acolhimento, você pre-
cisa de uma casa que realmente aco-
lha os atendidos. Então nós estamos 
entregando às pessoas que precisam 
usar este espaço, dignidade, carinho 
e respeito”, declarou o prefeito Fábio 
do Pastel. A Secretária da pasta, Dia-
na Alves, não mediu esforços e fez um 
depoimento emocionante sobre sua 
chegada na SASDH, encarando todos 
os desafios a ela propostos pelas de-
mandas da pasta. Ela destacou a felici-
dade em entregar mais essa conquista 
para o município e agradeceu a todos 
que participaram da iniciativa, em es-
pecial a sua equipe.
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Procon autua posto de 
combustíveis que rompeu 
lacre de interdição em São 

Pedro da Aldeia
Nesta terça-feira (19), o Procon de São 
Pedro da Aldeia e a Polícia Civil esti-
veram, mais uma vez, em um posto de 
combustíveis do bairro Balneário das 
Conchas. Os agentes receberam de-
núncias de que o empreendimento ha-
via descumprido o auto de infração e a 
interdição imposta pelo órgão na última 
quarta-feira (13/07), durante o desdo-
bramento da Operação Lupa na Bom-
ba, uma ação conjunta do Procon, ANP, 
Ipem e Polícia Civil 125 DP. Estavam in-
terditados um bico injetor de GNV, que 
apresentou supressão de quase 4 m3, e 
uma bomba de gasolina, que estava su-
primindo do consumidor 110 ml a cada 
litro. De forma aleatória e sem autoriza-
ção, o lacre feito pelos agentes do Pro-
con aldeense foi rompido.
“Solicitamos o apoio da Polícia Civil e, 
em diligência, os agentes apuraram que 
o estabelecimento estava trabalhando 
normalmente, desrespeitando a medida 

de interdição. O gerente responsável 
foi encaminhado para a 127ª DP, sob o 
comando do delegado Milton Siqueira 
Junior. A autoridade policial está la-
vrando o auto por crime de desobe-
diência”, explicou o diretor do Procon 
aldeense, Márcio Lisboa. O bico injetor 
de GNV e a bomba de gasolina volta-
ram a ser interditados. Os equipamen-
tos só serão liberados após a apresen-
tação de um laudo técnico, que ateste 
o bom funcionamento deles.
A população pode encaminhar de-
núncias pelo WhatsApp, no número 
(22) 2627 6086, que também recebe 
ligações. O Procon aldeense está loca-
lizado na Rua Hermógenes Freire da 
Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fó-
rum. O atendimento é feito de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 12h e das 
13h30 às 17h.
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Elas & Versos 
podcast estreia em 

São Pedro da 
Aldeia

Na última segunda feira, dia 11 de julho, 
o Elas & Versos podcast fez a sua es-
treia com todo profissionalismo e natu-
ralidade possível, porque é assim que 
as apresentadoras e escritoras Alene 
Vieira e Maura Pontes, são. Com toda 
dedicação e essência, o Elas & versos 
foi pensado e criado.
Trazendo para a cidade de São Pedro 
da Aldeia essa nova abordagem de en-
tretenimento à nível mundial, o Elas & 
Versos podcast promete movimentar 
a região dos lagos, com convidados 
locais e celebridades, contando suas 
experiências, histórias de vidas, muita 
missão motivacional e propósitos de 
Deus. Já com um considerável núme-
ro de apoiadores, o Podcast abre o es-
paço para o empreendedorismo local, 
agregando valor ao comércio da cida-
de.

“Quando minha amiga Alene e eu co-
meçamos a trabalhar em cima desse 
projeto, pensamos em cada detalhe, 
nos dedicamos muito para que fos-
se muito profissional, sem erros e que 
viesse agradar a todos que fosse as-
sisti-lo. Porém, a nossa estreia foi mui-
to além do que sonhamos. Foi perfei-
to! Fomos sinceras, muito reais. Tudo 
aconteceu do jeito que Deus planejou. 
E tenho certeza que nossas mensagens 
alcançaram muitas pessoas e, posso di-
zer que me sinto muito feliz em poder 
fazer parte de tudo isso e provei para 
muitos que é possível realizar sonhos”, 
relata a apresentadora Maura Pontes. 
“Não tinha como ser diferente a nossa 
estreia, Deus é o principal diretor, fo-
mos nós o tempo todo e o nosso con-
vidado é uma inspiração de vida”, diz a 

apresentadora Alene Vieira.

Com um estúdio, edição e marketing 
totalmente profissional, o Elas & versos 
conta com o apoio do @artpodcasts-
tudio, @artvideomarketing e @ruiva-
coproducoes, disponibilizando todo o 
recurso tecnológico e conceituado do 
momento. Sendo exibido todas as se-
gundas feiras no canal Elas&versos Po-
dcast no youtube, já no primeiro dia de 
estreia chegando a 113 inscritos e mais 
de 300 visualizações, tem um potencial 
gigantesco para alcançar um público 
ainda esse mês por conta da sequência 
de convidados que compõe sua agen-
da. 

A mentora, pedagoga e influencer Ca-
mila Amorim Moreno, será a segunda 
convidada, com mais de 100 mil se-
guidores no aplicativo tiktok e mais de 
35 mil no instagram, Camila irá contar 
sobre a restauração do seu casamen-
to, através da sua fé em Deus. Com 
dezenas de vídeos, a influencer conta 
suas experiências durante a separação, 
a reaproximação com seu marido e a 
restauração do seu casamento.
Respondendo a milhares de seguido-
ras, Camila tem ajudado através do seu 
chamado ministerial e dos seus cursos 
de mentoria, muitos casamentos a se-
rem restaurados.

A terceira convidada, ainda do mês de 
julho é a ex atleta profissional, psicólo-
ga, pastora e atual pré-candidata a de-
putada federal, contará um pouco da 
sua vida no esporte, sobre sua família 
e religião. Com a agenda do mês de 
agosto fechada e já com alguns convi-

CIDADE
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dados para o mês de setembro e ou-
tubro, o Elas & versos está preparando 
muito conteúdo engrandecedor onde 
as apresentadoras afirmam “Só Deus 
para nos abrir essa porta com tanta ex-
celência.”

Para você não perder nenhuma edição 
do Elas & versos, se inscreva no canal 
do youtube, ative o sininho, siga a pagi-
na do instagram e acompanhe a agen-
da mensal.
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Matrículas abertas para as novas turmas 2022/2023 do Colégio Naval e EPCAR.  
O início das aulas será no dia 01 de agosto. 

Sucesso em aprovação!

Informações 22 2621-3648
Sucesso em aprovação!

Rua Jales Gonçalves Leite, s/n, Nova São Pedro, São Pedro da Aldeia.
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O Ramirezi é um peixe lindíssimo. 
Encontrado na América do Sul. ba-
cia do rio Orinoco, na Venezuela e 
Colômbia. Há relatos de captura 
no rio Purus, Brasil, afluente do rio 
Amazonas.

Países: Venezuela, Colômbia e Brasil

Encontrado em ambiente lêntico, 
comumente com bastante vegeta-
ção submersa e raízes. 

Bentopelágico; água doce • pH: 4.5 
– 7.0 • Dureza: 5 – 12 • Clima: Tropi-
cal; 24°C – 30°C

Seu tamanho adulto chega a 4 cm 
(comum 3 cm) • Estimativa de vida: 
3 anos. Espécie pacífica e tímida, 
podendo ser mantido em aquário 
comunitário. Quando juvenis são 
gregários, uma vez que atingem a 
maturidade sexual tende a formar 
casal se tornando territoriais com 
indivíduos da mesma espécie. Evi-
te inseri-los com peixes rápidos ou 

PET

 Ramirezi
Por Renato Fulgoni

agressivos. É um peixe curioso que 
passa a maior parte de seu tempo 
abocanhando o substrato procuran-
do algo para comer.

Alimentação

Onívoro, hábito alimentar bentó-
fago. Em cativeiro aceitará pron-
tamente alimentos secos e vivos. 
Normalmente comem o substrato 
peneirando e selecionando itens co-
mestíveis de descartando o restante 
do material sendo expelido através 
das guelras e boca. Deve-se forne-
cer alimentos vivos periodicamente 
como artêmias como complemento 
alimentar. 
Ovíparo. Desovam no substrato ou 
superfícies planas de plantas, rochas 
ou raízes. Após ritual de acasala-
mento a fêmea irá liberar ovos ade-
sivos que serão fertilizados imedia-
tamente pelo macho. Ovos eclodem 
em 2 ou 3 dias nadando livremente 
após cerca de 5 dias. Apresentam 
cuidado biparental.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

DJ Alex Medeiros 
é a entrevistado de 

Marcello Lyca no 
Palco do Groove
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“Estou sempre buscando conhecer sons novos mas, ao mesmo tempo continuo 
escutando muitas músicas que sempre escutei a vida inteira” (DJ Alex Medeiros 
em entrevista ao Marcello Lyca na coluna Palco do Groove)

Conte um pouco para nossos leitores quem é você e 
qual o seu trabalho?

Primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui 
falando um pouco sobre o amor que sinto pela música e toda 
minha trajetória até aqui. Me chamo Alexsander Medeiros Nas-
cimento, tenho 31 anos, sou nascido e criado em São Pedro 
da Aldeia, interior do Rio de Janeiro e trabalho com música 
profissionalmente a 13 anos, sou Músico, DJ, Produtor Musical 
e Professor de DJ. Como músico comecei cedo, com 13 anos 
tocando Contra Baixo em algumas bandas de Rock, que durou 
até meus 21 anos, mas com 18 comecei a trabalhar profissional-
mente como DJ.
Sou formado em Produção Musical pelos cursos do IFF Cabo 
Frio, pela Loop Escola de Som em Copacabana, cursos parti-
culares e onlines que fiz. Na Produção não tenho uma vertente 
específica, crio músicas de diferentes estilos que me agradam, 
como: algumas vertentes da Música Eletrônica (Melodic Tech-
no, Organic House, Afro House), Rap, Trap e LoFi. Me tornei 
Professor de DJ por haver uma grande procura de amigos que 
gostariam de aprender o oficio de DJ (isso em 2017), logo após 
a pandemia foi onde foquei as minhas energias em dar aulas.

DA REGIÃO DOS LAGOS PARA IBIZA À 
TRAJETÓRIA DO DJ QUE DESDE CRIANÇA SE 

INSPIROU EM ROCK, BLUES, JAZZ, MPB, REGGAE E 
MÚSICA CLÁSSICA.
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Siga no Instagram, Facebook, Youtube e 
Spotify: @palcodogroove 

Você começou sua carreira muito cedo. Conte-nos 
um pouco como foi esse inicio, essa paixão pela mú-
sica e o que levou a escolher essa profissão?

Bom, desde que nasci era muito ligado a música, meus pais 
tinham muitos discos, fitas e cds de diferentes estilos musicais 
e sempre ouvia muito Rock, Blues, Jazz, MPB, Reggae e Músi-
ca Clássica, já pelos meus avós escutei muito Samba de Raiz 
e Bossa Nova, lembro que meu pai e minha mãe tocavam um 
pouco de Violão, através das revistas de cifras, que vendiam 
em bancas de jornais e aquilo parecia mágico pra mim.
Eu não tinha nenhum instrumento e nunca tinha tocado nada, 
mas corri na internet e comprei o baixo mais barato que achei, 
pois não precisava de nada grandioso naquele momento, co-
mecei a estudar Tablatura e logo tirei as primeiras músicas, mas 
essa banda nunca saiu da garagem e alguns anos depois eu 
estava totalmente apaixonado pelo Rock e não queria muito 
saber de outros estilos, foi quando conheci uns amigos e for-
mamos uma banda de Death Metal. Foi minha primeira banda, 
chamada Viryon, nessa época eu tinha acabado de comprar 
um Baixo de 6 cordas, que era mais pesado que eu.
Cheguei a tocar em mais algumas bandas de diferentes estilos 
indo do Emo ao Hardcore, até chegar na minha ultima banda, a 
Immortal Sin. Era uma banda de Heavy Metal que tinha o mes-
mo baterista da minha primeira banda, a Immortal Sin ja existia 
a uns 7 anos quando eu entrei para substituir o antigo baixista, 
chegamos a gravar 2 músicas em estúdio e nosso penúltimo 
show tinha uma plateia de mais de 5 mil pessoas e tivemos o 
prazer de dividir o palco com grandes nomes do Metal Nacio-
nal.
Nesse meio tempo que estava na banda, aos 18 anos me apai-
xonei pela música eletrônica e busquei um curso de DJ e não 
muito tempo depois comprei meu primeiro equipamento, co-
meçando a tocar em festas particulares e mais tarde em Pub’s 
e Boates aqui da Região dos Lagos. Naquela época não pensa-
va em viver disso mas, também não era só um Hobby, eu sentia 
que tinha algo a mais.
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Siga no Instagram, Facebook, Youtube e 
Spotify: @palcodogroove 

ENTREVISTA

Com todos esses estilos que você escutou ao longo 
da sua vida poderia nos dizer algumas inspirações 
e referências que mudaram na sua trajetória e quais 
estilos que você mais escuta atualmente?

Como sempre fui muito ligado ao Rock, minhas maiores ins-
pirações são Led Zeppelin, Rick Wakeman, Jethro Tull e The 
Beatles. No Blues sou fascinado por Muddy Waters, BB. King, 
Robert Johnson, Ma Rainey, Blues Etílicos e Big Allanbik.
Já no Jazz, minhas maiores inspirações são o Mestre Moacir 
Santos, Miles Davis e Etta James.
Na cena Eletrônica admiro muito o Alok, por sinal já conversei 
algumas vezes com ele em 2014, quando ele veio tocar em Bú-
zios, uma pessoa muito humilde, muito verdadeiro no que faz. 
Gosto muito também do Renato Ratier, Dubdogz, Almanac, 
Stephan Bodzin, ANNA, Wehbba, Gabe, Claptone, Artbat, etc. 
Estou sempre buscando conhecer sons novos mas, ao mesmo 
tempo continuo escutando muitas músicas que sempre escu-
tei a vida inteira, gosto muito de ouvir Milton Nascimento, Tim 
Maia, Belchior, Di Melo, Novos Baianos, Mutantes, Djavan, Crio-
lo, Marechal, Liniker, Baiana System, Fat Freddy’s Drop, Parcels, 
entre muitos outros.

Nesses 13 anos de carreira como DJ quais foram os 
lugares que você se apresentou?

Comecei trabalhando em festas particulares, aniversários, ca-
samentos, até que virei um dos DJ’s Residentes do Ratatá, em 
Cabo Frio e não muito tempo depois virei DJ Residente do Etí-
lico, também em Cabo Frio por mais de 2 anos. Toquei também 
no Carnaval de São Pedro da Aldeia por dois anos com mais 
de 50 mil pessoas, logo comecei a tocar em Búzios, em Club’s 
como Silk Beach Club, Fishbone, Varanda’s, Chez Michou e em 
algumas festas particulares.
Fui DJ em Roda Cultural em Arraial do Cabo por quase 3 anos 
e depois disso fui passar uma temporada no Sul da Bahia to-
cando em cidades como Trancoso, Caraíva e Arraial D’ajuda e 
em 2021 até meados deste ano toquei como DJ Residente no 
Lagoon São Pedro.
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Queremos saber um pouco mais sobre suas novida-
des, seus planos futuros e também mande uma men-
sagem para quem estiver lendo essa matéria.

Além de ter lançado a pouco tempo um novo Set de Organic 
House, recebi uma proposta para tocar em uma Rádio Online 
de Ibiza, o qual tem mais de 100 mil ouvintes mensalmente, 
quando recebi o email com essa proposta, nem acreditei, mas 
fiquei confiante. Meu set vai tocar na Ibiza Stardust Rádio, dia 
27/08, onde pode ser acompanhado pelo site da rádio e pelas 
principais plataformas de áudio.
Até o final do ano estarei lançando mais 3 músicas autorais 
onde vocês poderão acompanhar pelas minhas Redes Sociais, 
a mensagem que quero passar é que, independente com o que 
você trabalhe dê seu máximo sempre. Faça com muito amor, 
respeito e nunca se esqueça de ser humilde e grato.
Novamente agradeço o espaço à você Marcello Lyca, ao Palco 
do Groove e a Revista Aldeia Magazine pela oportunidade para 
falar um pouco da minha carreia, desejo muito sucesso para 
vocês, aproveito para deixar aqui minhas redes sociais e canais, 
quem puder seguir vai me ajudar muito!
Instagram: https://www.instagram.com/alex_medeiros_dj/
Soundcloud: https://soundcloud.com/alex-medeiros-13
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjSOYuEHAnKEkZrR-
B8qB4TQ
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Qualicorp inaugura nova 
plataforma autorizada de 

vendas na Região dos 
Lagos, RJ

Foi inaugurada na tarde desta terça-
-feira, 12/07, em São Pedro da Aldeia, 
a VendySeguros, maior corretora de 
planos de saúde da Região dos Lagos 
e, localmente, a única plataforma au-
torizada de vendas da Qualicorp, líder 
nacional na distribuição de planos de 
assistência à saúde coletivos por ade-
são e empresariais. A VendySeguros 
tem como principais diferenciais a va-
lorização dos corretores regionais, um 
programa de capacitação de novos 
vendedores por meio da Escola Social 
de Vendas e sólida expertise na gestão 
de riscos, o que traz inúmeros benefí-
cios não só para o produtor (parceiro 
de vendas), mas, também, para as ope-
radoras de planos de saúde e adminis-
tradoras de benefícios que percebem 
uma venda especializada e de melhor 
qualidade, ressalta Douglas Trindade, 
fundador e CEO da empresa.

Banhada pela maior laguna hipersali-
na do mundo, São Pedro da Aldeia foi 
escolhida para receber a sede da Ven-
dySeguros pelo seu enorme potencial 
de negócios e empreendedorismo na 
Região dos Lagos que hoje conta com 
Polo Industrial, Polo Logístico, Polo 
Automotivo e inúmeras empresas ins-
taladas de pequeno e grande portes, 
fazendo daquela cidade uma das mais 
importantes regiões das Baixadas Lito-
râneas no Estado do Rio de Janeiro.

O evento contou com a participação de 

CIDADE

várias autoridades municipais, diversos 
empresários, líderes de entidades re-
presentativas como a ACIASPA – Asso-
ciação Comercial, Industrial e Agrícola 
de São Pedro da Aldeia e outras. Além 
disso, a inauguração contou com a par-
ticipação especial do Diretor Nacional 
de Vendas da Qualicorp, Alessandro 
Courbassier, que comandou os traba-
lhos que marcaram de vez a presença 
da maior administradora de benefícios 
do Brasil na Região dos Lagos. 

Sobre a VendySeguros

Com o slogan “Seguro é fechar com a 
Vendy”, a VendySeguros é a maior cor-
retora de planos de saúde da Região 
dos Lagos, no Rio de Janeiro e única 
plataforma da Qualicorp das Baixadas 
Litorâneas. A corretora é especializada 
em produtos administrados tais como 
planos coletivos por adesão, PME ad-
ministrados, demais planos empresa-
riais e outros projetos especiais ligados 
ao setor de saúde suplementar.

@vendyseguros (Instagram, Facebook 
e Linkedin)
www.vendyseguros.com.br
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Orquídea 
Denphal

MEU JARDIM

Esse mês vamos falar da Orquídea denphal que floresceu  em
meu jardim.

Orquídea denphal é o nome popular da Dendrobium bigibbum 
e ela ficou conhecida com esse apelido porque muitas pessoas 
acreditam que ela provém de um cruzamento entre uma den-
drobium e uma phalaenopsis, porém isso é apenas um mito.
Essa bela planta que conquistou lugar de grande apreço entre 
jardineiros por causa de suas flores que, quando desabrocham, 
podem durar de quarenta dias a três meses. 

O cultivo de orquídeas pode ser relativamente simples, não é 
diferente com a orquídea denphal, mas é sempre bom ter dicas 
e instruções a mais para que você possa dar todos os cuidados 
necessários com mais segurança e tranquilidade. 

A orquídea denphal gosta bastante de climas amenos e de luz, 
sendo recomendado que todo dia ela seja colocada para tomar 
sol, um bom período para isso é entre às 10h e 11h30 da manhã. 
Toda vez que expô-la à luz, lembre-se de garantir que a inci-
dência seja de cima, nunca dos lados, pois luz de cima garante 
que ela cresça na direção certa, ao invés de pender e ficar torta. 
Depois de tomar sol, tire a orquídea do luz direta e leve-a para 
um local na sombra.

Agora... olha essa foto e me diga se ela não é linda!!!

MEU 
JARDIMJARDIM
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Governo do Estado inicia 
reforma do Conjunto 
Habitacional dos Ex-
Combatentes

Secretaria de Infraestrutura e Obras vai reformar 

488 apartamentos com investimento de R$8,7 

milhões. O secretário de Estado de Infraestru-

tura e Obras, Rogério Brandi, e o presidente da 

Companhia Estadual de Habitação (Cehab), Ân-

gelo Monteiro, assinaram a ordem de início da 

reforma do Conjunto Habitacional dos Ex-Com-

batentes, em Benfica, nesta sexta-feira (22). As 

intervenções, que começam na próxima segunda 

(25), incluem a recuperação das fachadas e áreas 

comuns, reforma dos telhados e caixas d’água, 

melhorias nos acessos e serviços de pintura. As 

obras fazem parte do programa Casa da Gente e 

o investimento será de R$8,7 milhões.  

A Seinfra executará a reforma por meio de sua 

vinculada Companhia Estadual de Habitação do 

Rio de Janeiro (Cehab). As intervenções têm pra-

zo de oito meses para serem concluídas. O secre-

tário Rogério Brandi destacou o avanço das metas 

do programa. “Temos esse compromisso de con-

tratar 50 mil unidades habitacionais nos próximos 

cinco anos, além de estarmos conduzindo a refor-

ma dos condomínios com mais de uma década de 

construção. Até agora, já temos quase 30 condo-

mínios com obras em andamento”, declarou. 

ESTADO
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As obras de recuperação vão beneficiar 488 apar-

tamentos. Serão executados os serviços de pintu-

ra externa, recuperação de escadas, impermeabi-

lização de telhados, além da limpeza de 62 caixas 

d’água, 24 cisternas, recuperação pontual de rede 

externa de esgoto sanitário no térreo e restau-

ração das instalações elétricas. 

Vivendo no conjunto há mais de 30 anos, Renato 

de Aragão (48) é neto de um ex-combatente da 

segunda Guerra Mundial. “Minha vó Benedita é a 

única esposa de ex-combatente viva nesse lugar. 

Tivemos apenas uma reforma neste condomínio 

há mais de 10 anos e não chegou perto dessa es-

trutura. Estou muito feliz como morador e presi-

dente da Associação de Moradores por 

presenciar esse momento”, contou 

ele.  

 

O objetivo das ações estaduais 

é prover melhores condições 

sanitárias, além de contri-

buir para a criação de 

um ambiente mais se-

guro para o dia a dia 

dos moradores. 

DESTAQUE 

Secretaria vai reformar 
488 apartamentos com 

investimento de 
R$8,7 milhões

DEPOIMENTO
Minha vó Benedita é a 

única esposa de ex-
combatente viva 

nesse lugar.
OBJETIVO

prover melhores 
condições sanitárias, 

além de contribuir 
para um ambiente 

mais seguro
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SÃO PEDRO DA ALDEIA 
PRESTA HOMENAGEM À 

VICTORINO CARRIÇO, QUE 
FARIA 110 ANOS

CIDADE

A história e a herança cultural do cé-
lebre poeta e compositor aldeense 
Victorino Carriço foram relembradas 
em um vídeo produzido pela Secreta-
ria de Cultura de São Pedro da Aldeia. 
A produção audiovisual foi divulga-
da nesta sexta-feira (29), dia em que 
o poeta completaria 110 anos, e conta 
com a participação especial dos netos 
do artista, a jornalista Fernanda Carri-
ço e o músico Júnior Carriço. Falecido 
em 2003, Victorino foi um dos maiores 
expoentes no cenário político, artístico, 
musical e literário da Região dos Lagos. 
O vídeo pode ser conferido nas páginas 
oficiais da Prefeitura e da Cultura no Fa-
cebook (link para acesso: https://www.
facebook.com/PrefeituradeSaoPedro-
daAldeia/videos/373839714898039/). 

Em um registro sensível e cheio de afe-
to gravado na orla do Baixo Grande, 
local onde Victorino nasceu e passou 
boa parte de sua juventude, Fernanda 
e Júnior lembraram das histórias de 
sua infância e da forte figura paterna 
de Victorino; a paixão do avô pela re-
gião e o legado artístico e humanitário 
deixado pelo poeta, escritor e cronista. 

O vídeo também traz a tocante inter-
pretação de Júnior, em voz e violão, 
da canção “Voltei ao Baixo Grande”, 
composta pelo avô em homenagem ao 
bairro. “Ele é parte da história de São 
Pedro da Aldeia e tinha muito orgulho 
disso. Ele amava esse município e nes-
ses 110 anos, eu acho que é muito im-
portante a cidade estar reconhecendo 
isso. Esse momento é um abraço para 

88

Aldeia 
                      Magazine



a memória de Victorino Carriço e para 
nós, que estamos aqui ainda contando 
a história dele”, destacou Fernanda. 

Para o secretário municipal de Cultura, 
Thiago Marques, a homenagem é uma 
forma de manter o legado de Victori-
no Carriço sempre vivo no coração dos 
aldeenses e moradores da Região dos 
Lagos. “Celebrar a memória, a vida e a 
obra dos nossos artistas que já parti-
ram é também celebrar a nossa própria 
história, nossas raízes e a nossa forma-
ção cultural. O município é berço de 
inúmeros talentos, que marcaram épo-
ca e que merecem ser valorizados e re-
conhecidos. A grandeza da obra e sua 
biografia irretocável perpetuaram Vic-
torino Carriço na história de São Pedro 
da Aldeia e temos orgulho em homena-
geá-lo neste 29 de julho”, disse. 

Ícone da cultura e da política, Victori-
no deixou um importante legado com 
a publicação dos livros “Mar e Amar”, 
“Vidas Mortas” e “Se Voltares”, e a com-
posição de hinos, como o de São Pedro 
da Aldeia, Cabo Frio e Arraial do Cabo. 
O poeta também integrou 34 asso-
ciações culturais, algumas no exterior, 
como Itália, Argentina, Uruguai, França, 
Espanha, República Dominicana e Mé-
xico. 

Em 2015, em reconhecimento à impor-
tância de Victorino Carriço para a Re-
gião dos Lagos, a Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio, Alerj, concedeu 
a ele a maior honraria, a Medalha Tira-
dentes ‘post mortem’. 

ASCOM/PMSPA
Texto: Raíra Morena
Fotos: Raíra Morena/ Divulgação 
PMSPA
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Heloísa Lessa, 
Miss Rio de Janeiro,  
é a entrevistada de 

Renato Fulgoni
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Heloísa Lessa foi destaque no 
concurso estadual “Beleza com 
Propósito”, que aconteceu na ca-
pital, reunindo mais de 20 can-
didatas de diversas partes do 
estado. Na categoria adulto, a al-
deense foi eleita por unanimida-
de Miss Rio de Janeiro, além con-
quistar o título de Melhor Traje 
Típico, em homenagem à cultura 
pesqueira. A modelo faz parte do 
projeto Miss & Mister, que é pro-
movido pela M. M. Eventos. 
Heloísa Lessa segue para a dispu-
ta do Miss Brasil no final do ano, 
sob a orientação e supervisão da 
empresária e agente cultural Ta-
tiana Musse, que também é cura-
dora do Miss “Beleza com Propó-
sito”.  
Heloisa Lessa, 22 anos, estudan-
te de fisioterapia, professora, 

MUSA SÃO PEDRO DA ALDEIA VENCE 
O MISS RIO DE JANEIRO BELEZA COM 

PROPÓSITO

modelo e influencer começou no 
mundo miss em 2018 no primei-
ro Concurso de Miss que aconte-
ceu na cidade de São Pedro da 
Aldeia. Incentivada pela sua vó, 
saudosa pescadora Tia Maria, ela 
fez a inscrição para o concurso 
Municipal e ingressou no curso 
preparatório com muita dedica-
ção. No meio desse percurso in-
felizmente sua querida avó veio 
a falecer deixando a modelo 
bem abalada emocionalmente. 
Sempre apoiada por muitos fa-
miliares, Heloísa não desistiu e no 
ano seguinte, 2019, fez sua inscri-
ção novamente e dessa vez a de-
dicação nas aulas aumentou ain-
da mais e a bela se destacou em 
todas as tarefas e provas do con-
curso, foi eleita Musa São Pedro.

ENTREVISTA
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Como você faz para conciliar sua vida de estudante 
de fisioterapia, professora, modelo e influencer?

É tudo muito corrido, mas tento sempre me organizar e fazer 
tudo da melhor forma possível.

ENTREVISTA

Confira agora a entrevista de Heloisa 
Lessa com Renato Fulgoni:

O que você faz para manter sua beleza?

Tenho meus cuidados em casa, principalmente com meu cabe-
lo, pra ser bem sincera não tenho uma alimentação tão saudá-
vel mas tento ao máximo comer melhor.

Você já tem planos para o restante do ano?

Tenho alguns em mente porém quero viver um momento de 
cada vez.
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Todos sabemos que ser Miss não é só ser bela. O que 
é ser Miss para você?

Ser Miss é ser um exemplo para outras mulheres, não só na be-
leza, mas de empoderá-las e incentiva-las a seguir seus objeti-
vos. Ser Miss é apoiar e incentivar causas sociais, amar o lugar 
que está representando e mostrar toda a sua cultura, ela é a 
representante de todos e principalmente de todas as mulheres.

Você é influencer e sabe que suas ações podem di-
recionar seus seguidores. Como você vê essa intera-
ção com o público?

Gosto de interagir, saber o que o meu público está pensando 
e o que eu posso trazer pra eles, o que eles gostariam de ver, 
além de trazer pautas importantes de conscientização que pre-
cisam ser compartilhadas.

O que te faz feliz e o que te faz triste?

Quando eu consigo conquistar algo que eu lutei muito, isso me 
faz muito feliz e o que me faz triste é quando eu sinto falta das 
pessoas que não estão aqui.
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Agora vou pedir para você destacar três dicas para 
as meninas que querem seguir a carreira de Miss?

A primeira é nunca desistir, eu não ganhei no primeiro concur-
so que participei e se tivesse desistido não estaria aqui hoje. 
A segunda é saiba perder/ receber críticas, são coi-
sas que nos auxiliam para o nosso crescimen-
to pessoal é só saber ouvir da forma correta. 
E a terceira é viva o agora, de o seu melhor no hoje porque vc 
vai se sentir orgulhoso e poderá falar “se eu ganhei/perdi pelo 
menos dei o meu melhor”.

Você lutou e conquistou o Miss Rio de Janeiro Bele-
za com Propósito. Quero que você descreva a emo-
ção que você sentiu na hora que ouviu o seu nome 
como a grande vencedora.

Fique muito emocionada era algo que eu estava lutando a mui-
to tempo para conquistar, foi um mix muito grande de emo-
ções e hoje o que me define é a gratidão, gratidão por tudo que 
aconteceu na minha trajetória.

Como você está se preparando para a disputa do 
Miss Brasil?

Estou estudando bastante passarela, inglês, lendo mais sobre 
as causas sociais que quero erguer a bandeira e etc... pretendo 
voltar a treinar para deixar meu corpo 100% para o concurso
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Roberto José da Rocha Neto (Netto) 
 
Natural de São Luis, Maranhão e morador 
da cidade de Niterói - RJ. Formado em 
Gravura pela Faculdade de Belas Artes da  
U.F.R.J. Desde a juventude já demonstra-
va pendor para o desenho de humor, no-
tadamente o cartum e a charge. Em 1983 
venci um concurso promovido pelo antoló-
gico periódico carioca O PASQUIM, jornal 
onde, inclusive, publiquei com regularida-
de. A partir daí passei a participar de to-
dos os salões de humor de que tinha no-
tícia. E dessa forma, venci alguns deles, 
como os de Piracicaba, SP, Volta Redonda, 
RJ, Canindé, CE, Ribeirão Preto, SP e o In-
ternacional Carioca, RJ, para citar alguns. 
A partir daí passei a ilustrar li-
vros, e revistas e a fazer exposi-
ções e promover eventos em escolas. 

NETTO

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

COLUNISTA
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DIREITO A SAÚDE:
 DIREITO FUNDAMENTAL 

ASSEGURADO

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.

A saúde é um direito fundamental 
por propiciar dignidade às pessoas, 
e no Brasil, um dever de Estado, 
sob a constituição de 1988 que ga-
rante que suas ações e serviços se-
jam forma igualitária e de amparo a 
toda população. No dia 05 de Agos-
to, comemora-se o Dia Nacional da 
Saúde, concomitantemente, o ani-
versário de Oswaldo Cruz, médico, 
pesquisador e responsável por erra-
dicar a peste bubônica, a febre ama-
rela, a varíola no país. Após a linha 
do tempo de vivência pandêmica da 
COVID-19 no Brasil, surgem algumas 
curiosidades sobre o impacto do 
serviço da saúde pública aos cida-
dãos brasileiros através de um olhar 
histórico, ações públicas de saúde 
na atualidade e alertas sobre o que 
o presente nos diz sobre o futuro. 
 
Uma das maiores instituições de 
saúde pública do mundo, a FIO-
CRUZ (Fundação Oswaldo Cruz) 
faz menção em sua nomenclatura 
às contribuições de Oswaldo Cruz, 
com campus sede no Rio de Ja-
neiro, mas presente nas regiões de 
todo território nacional. Atualmen-
te, a FIOCRUZ é a maior produto-
ra mundial de vacinas contra febre 
amarela e coordena a maior rede 
mundial de leite humano. Em 2020, 
completou 120 anos no ápice do 
maior desafio de saúde humanitá-
rio do mundo, a COVID-19, e se con-
solidou por suas contribuições nas 
ações de combate com pesquisas 
e produções das vacinas. Como um 
retrato do nosso Sistema Único de 
Saúde (SUS), pesquisa, produção 
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de remédios, de vacinas, controle 
epidemiológico, todas as ações des-
se sistema são raízes da ciência que 
o moldou como ações de saúde.  
 
Diferente de países que possuem 
serviço público de saúde, o SUS é o 
maior sistema do mundo que ampa-
ra uma população de mais de 200 
milhões de habitantes. Com a pan-
demia da COVID-19, evidenciamos 
a potência do alcance do SUS aos 
brasileiros, através dos recursos en-
tregues a população como a testa-
gem em massa, imunização com va-
cinas, internações e tratamentos das 
consequências da doença. Por outro 
lado, ficou perceptível sua fragilida-
de quanto ao investimento na saú-
de pública, sua reação em relação a 
novas doenças alarmantes e a falta 
de profissionais no serviço público 
a todo território devido à exaus-
tão profissional potencializado pe-
las ações de combate a pandemia.  

 
Ao longo dos anos, observamos 
que a atuação do sistema de saúde 
e suas instituições sofreram muitos 
obstáculos que foram solucionados, 
mas em compensação observam-
-se novos desafios que precisam 
ser olhados de maneira minuciosa 
e rapidamente combatidos para a 
preservação da vida digna dos ci-
dadãos. Diante de todos os desafios 
da atualidade, informativos sobre 
saúde sofreram muito com os ata-
ques das fake news – notícias falsas 
– em massa nos veículos eletrônicos 
de comunicação. A OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) alerta que a 
desinformação pode ser tão peri-
gosa quanto à doença. Por isso vale 
a pena ficar em alerta sobre os as-
suntos sobre saúde e procurar por 
notícias de fontes confiáveis sobre 
qualquer assunto sobre saúde.
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MINHA HISTÓRIA COM 
ORGULHO E PRECONCEITO

Não me lembro quando assis-
ti o filme pela primeira vez, se 
foi em 2010, 2011, por aí. Só sei 
que amei. Mesmo se passando 
em outro século me identifiquei.  
 
Não sei por se tratar de uma família 
grande com a maior parte de mu-
lheres e cada uma com uma perso-
nalidade diferente como a minha.  
 
Fiquei triste ao pensar como se-
ria a situação das minhas irmãs  
e eu se estivéssemos naque-
la época. Mas o romance como 
quase sempre aparece para su-
perar os problemas da vida. 
 
Achei incrível que mesmo sem um 
beijo, o casal tinha uma química! 
Assisti várias vezes. Anos depois 
em 2014, eu li o livro que peguei 
emprestado com uma amiga. 
Não era tão diferente do filme. O 
filme captou a essência, mudou 
alguns detalhes, mas nada de-
mais. E me fez amar mais a histó-
ria! Também li umas quatro vezes.  
 
Toda vez que estou borocoxo eu 
leio ou assisto Orgulho e Precon-
ceito. E eu acredito muito no po-
der da literatura e do cinema de 
não só entreter, mas como um re-
médio para quando não nos sen-
timos bem, estamos pra baixo. 
 
Que filme ou livro te faz sentir as-
sim?

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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Segundo o Instituto Nacional do Cân-
cer (INCA), o câncer de mama é a pri-
meira causa de morte por câncer na 
população feminina no Brasil. No com-
bate a esta doença, a informação tem 
um papel fundamental por auxiliar nas 
medidas preventivas, no diagnóstico 
precoce e na adesão ao tratamento, 
para aumentar as chances de cura e so-
brevida, além de melhorar a qualidade 
de vida das pacientes.
 
Para entender mais sobre a doença, a 
médica oncologista Maria Cristina Fi-
gueroa Magalhães, tira as principais 
dúvidas.
 
O câncer de mama só afeta quem 
tem histórico familiar.

Mito. Apesar de pessoas que possuem 
histórico de câncer de mama na família 
apresentarem maior risco de desenvol-
ver a doença, medidas preventivas são 
fundamentais para qualquer mulher. 
Segundo o INCA, apenas 5% dos casos 
estão relacionados a fatores hereditá-
rios.

Amamentar pode proteger con-
tra o câncer de mama.

Verdade. Existem evidências de que 
quanto mais prolongado for o perío-
do de aleitamento, maior a proteção, 
principalmente se a gestação ocorrer 
antes dos 30 anos de idade. Esse elo 
se dá porque a amamentação reduz o 
número de ciclos menstruais e, conse-
quentemente, da exposição a certos 
hormônios femininos que podem estar 
associados ao surgimento de tumores, 
como é o caso do estrógeno. Assim, 
um mecanismo postulado para o efei-

SAÚDE

to protetor da amamentação é que ela 
pode retardar o restabelecimento dos 
ciclos ovulatórios.

Uma grande análise agrupada que in-
cluiu dados individuais de 47 estudos 
epidemiológicos (aproximadamente 
50.000 mulheres com câncer de mama 
invasivo e 97.000 controles) estimou 
que, para cada 12 meses de amamen-
tação, houve uma redução de 4,3% no 
risco relativo de câncer de mama.

Quem faz o auto-exame não pre-
cisa de mamografia.

Mito. O chamado “caroço” não é o úni-
co sintoma do câncer de mama. Além 
dele, existem alguns nódulos não pal-
páveis que só podem ser detectados 
por meio da mamografia. Este exame 
tem papel fundamental na detecção de 
calcificações, que podem surgir antes 
mesmo da imagem de um nódulo.

O uso de desodorante pode cau-
sar câncer de mama.

Mito. O câncer se origina da mutação 
do DNA celular herdado ou adquirido 
por fatores ambientais. Nenhum tipo 
de desodorante causa essa modifica-
ção. O que pode acontecer com o uso 
deles são alergias e irritações.

Mulheres mais velhas têm mais 
chance de desenvolver câncer 
de mama.

Verdade. As estatísticas mostram que 
a idade avançada é um dos fatores de 
risco para o câncer de mama. Isso não 
significa que os exames de prevenção 
não devam ser realizados em mulhe-
res de outras faixas etárias. Dados do 
INCA mostram que a faixa etária que 
mais se beneficia do rastreio de câncer 

mitos e verdades 
sobre câncer de 
mama
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de mama é entre os 50 e os 69 anos. 
É nesse grupo que o custo-efetividade 
da mamografia é adequado.

Atividades físicas ajudam a pre-
venir o câncer de mama.

Verdade. A prática de atividades físi-
cas traz benefícios à saúde em geral e 
ajudam a prevenir uma série de proble-
mas crônicos e agudos. A obesidade e 
o sedentarismo aumentam o risco de 

desenvolvimento de câncer de mama.

Todo nódulo na mama é câncer.

Mito. Ao longo da vida, nosso corpo 
apresenta uma multiplicação desorde-
nada de células que podem formar nó-
dulos nas mamas, mas nem sempre eles 
trazem risco para a mulher. A maioria 
dos nódulos é de origem benigna e não 
apresenta risco de evoluir para câncer 
de mama.
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O câncer de mama não tem cura.

Mito. Quanto mais cedo a doença for 
diagnosticada, maiores são as chances 
de cura. Por isso, existe tanto empenho 
em torno da conscientização para o 
diagnóstico precoce, como ocorre na 
Campanha Outubro Rosa. No entanto, 
é sempre fundamental levar em conta 
que cada pessoa é única e a evolução 
da doença também. Os avanços nos 
tratamentos garantem altos índices de 
sucesso dos desfechos clínicos.

A quimioterapia é indicada para 
todas as pacientes com câncer 
de mama.

Mito. O uso deste tratamento é bem 
frequente, mas em muitos casos não 
é necessário. A decisão em relação ao 
uso ou não de quimioterapia é basea-
da em vários fatores: tamanho e carac-
terísticas do tumor, dados do estudo 
imuno-histoquímico (tipo de câncer de 
mama) e condições de saúde da pa-
ciente, entre outros. Terapias conjuga-
das com uso de medicamentos biossi-
milares vem ampliando as opções de 
tratamento de combate ao câncer de 
mama e contribuindo para desfechos 
clínicos bem-sucedidos.

É possível estar com câncer de 
mama e não apresentar sinto-
mas.

Verdade. Existem alguns sintomas do 
câncer que não estão relacionados a 
“caroços” nos seios. São eles: pele com 
escamação, irregular ou inflamada; 
vazamento pelo mamilo, inchaço da 

mama; dor nas costas e no pescoço; e 
perda de peso inexplicável. Além disso, 
o rastreio com mamografia anual a par-
tir dos 40 anos é extremamente impor-
tante para os casos em que a paciente 
não possui sintoma.

 

Sobre a Biomm

A Biomm tem a missão de desenvolver, produzir 
e comercializar biomedicamentos de competi-
tividade global, com qualidade e acessibilidade. 
O foco da companhia está no desenvolvimento 
de medicamentos biológicos, acessíveis para 
tratamento de doenças crônicas no país. Com 
inovação em seu DNA, a companhia é pioneira 
no setor de medicamentos biotecnológicos no 
Brasil. Tem sede e fábrica em Nova Lima (MG). 
É listada na bolsa de valores (B3:BIOM3).
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A declaração “o mundo jaz no Ma-
ligno” jamais teve ser entendida 
como se Satanás fosse soberano 
neste mundo. Na verdade João 
diz que todo o mundo está sob 
o controle do Maligno, mas não 
diz que o mundo pertence a ele. 
 
O que a Bíblia deixa claro é que 
desde a Queda do Homem Sa-
tanás assumiu o controle deste 
mundo caído através do engano 
(Gênesis 3:1-19). Ele tem se em-
penhado em cegar o entendi-
mento dos homens distancian-
do-os cada vez mais da verdade. 
Por isso o próprio Jesus chama 
Satanás de “príncipe deste mun-
do” (cf. João 12:31; 14:30; 16:11). 

O mundo jaz no Maligno, mas não 
pertence a ele

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU

COLUNISTA

 
Contudo, isso não significa que 
ele possui plena autonomia para 
fazer e desfazer como quiser. O 
correto é entender que Satanás 
opera dentro da soberania Deus. 
Ele nunca pode ir além do que 
Deus lhe permite. A história de Jó 
é um exemplo claro disso (Jó 2:6). 
 
O episódio da tentação de Jesus 
também nos ajuda a compreen-
der a declaração de que o mun-
do jaz no Maligno. O texto bíbli-
co diz que Satanás mostrou ao 
Senhor Jesus todos os reinos do 
mundo. Daí ele disse: “Dar-te-ei 
todo este poder e a glória des-
tes reinos, porque me foram en-
tregues, e dou-os a quem quero” 
(Lucas 4:6). Perceba que o pró-
prio Satanás diz que a autoridade 
que ele possui não lhe pertence 
em origem, mas que lhe foi dada. 
 
Então é considerando tudo isso 
que o apóstolo João escreve que 
o mundo jaz no Maligno. No en-
tanto, Satanás sabe que sua atua-
ção é limitada e que seu tem-
po é curto (cf. Apocalipse 9:1-6; 
13:5-7). Ele sabe que Jesus Cris-
to veio ao mundo para destruir 
suas obras e lançá-lo fora. Ele já 
foi derrotado irreversivelmente 
por Jesus na cruz, e o dia de sua 
ruína final já está determinado. 
DN
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A Livraria da Aldeia separou o 
destaque na Literatura Nacional 
no mês de março. O livro “Des-
pertar: O Diário De Renesmee” 
da escritora Monica Marinho é um 
dos cinco destaque que a Livraria 
da Aldeia selecionou. Despertar – 
O Diário de Renesmee é uma fan-
fic baseada na saga de Stephe-
nie Meyer, que conta a história 
de amor entre Renesmee Cullen 
e Jacob Black, em um enredo re-
pleto de descobertas, revelações, 
paixão, amor, suspense, drama e 
aventura. Ela inicia em um vilare-
jo, no Canadá, e termina em um 
outro vilarejo, na Itália. A autora 
conseguiu a proeza de unir os 
Cullen, os Volturi e os Quileutes 
em uma missão inesperada, com 
final surpreendente. É um roman-
ce de tirar o fôlego do início ao 
fim. 

Páginas 288

Escritora - Monica Marinho

Editora Autografia

Leia Também:

Despertar: O Diário De 
Renesmee
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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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Juventude Aldeense
 com Wagner Muniz

A AGENDA 2030 DA 
ONU: PACTO GLOBAL 

PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL
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A Organização das Nações Unidas 
(ONU) surgiu no contexto da Segun-
da Guerra Mundial, mais precisamente 
em 24 de outubro de 1945, quando as 
nações buscavam a paz e a recons-
trução após a Guerra. A maioria dos 
países desejavam manter a paz entre 
si e apresentavam interesse na criação 
de uma agência internacional na qual 
pudesse mediar situações de confli-
to entre países. Ocorreram inúmeras 
negociações entre as partes envol-
vidas, e é nesse contexto em que a 
ONU procedeu, a partir da ratificação 
da Carta das Nações Unidas em 1945. 
 
 
Até agora, as Nações Unidas vêm rea-
lizando uma série de acordos, projetos, 
ações diretas e indiretas para promo-
ver a paz mundial. Nos anos 2000, foi 
lançado o Pacto Global pelo secretá-
rio-executivo das Nações Unidas, Kofi 
Annan, convocando as empresas a ali-
nhar suas estratégias e operações com 
Dez Princípios Universais nas áreas de 
Direitos Humanos, Trabalho, Meio Am-
biente, Combate à Corrupção e a for-
mular soluções que ajudem a enfrentar 
os desafios da sociedade. Tal criação 
fundamenta-se na necessidade de 
mobilizar a comunidade empresarial 
do mundo para a adoção de valores 
fundamentais e internacionalmente 
aceitos em suas práticas de negócios. 
 
 
Aqueles que integram o Pacto Global 
também assumem a responsabilida-
de de contribuir para o alcance dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da ONU. Em 2015, os 193 
estados membros das Nações Unidas 
aprovaram a Agenda 2030 por con-
senso. Este é um plano de ação de 
2015 a 2030. O Pacto Global não é uma 
ferramenta regulatória, um código de 
conduta obrigatório ou um fórum de 
gestão policial, mas sim, um plano de 
ações integralizadas de políticas públi-
cas e práticas. Trata-se de uma iniciativa 
voluntária que orienta a promoção do 

COLUNISTA

crescimento sustentável e da cidadania 
por meio de uma liderança corporativa 
determinada, segmentada e inovadora. 
 
 
Dada a possibilidade de políticas e 
ações concretas dentro dos países, 
este é um compromisso internacional 
que requer ação de todas as gran-
des potências mundiais e nações, o 
que é fundamental para implementar 
medidas para enfrentar esse desa-
fio global que obstam o desenvolvi-
mento sustentável. Composta por 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) e 169 objetivos univer-
sais, a Agenda 2030 foi desenvolvida 
após intensa consulta pública glo-
bal, e a Agenda Global tem objetivos 

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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ambiciosos e transformadores que 
se concentram na multidão mais vul-
nerável, áreas e determinadas searas. 
 
 
A Agenda Global é um plano de ação 
que visa fortalecer a paz universal 
para as pessoas, o planeta e a prospe-
ridade. O objetivo da agendar é pro-
por metas para que possamos acabar 
com a pobreza e promover uma vida 
digna para todos em escala plane-
tária. Em outras palavras, é um plano 
global para um mundo melhor para 
todos os povos e nações até 2030. 
 
 
Segundo o Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal Luiz Fux: “Agenda 2030 
da Organização das Nações Unidas 
representa um plano de ação que pro-
move a vida digna e estabelece metas 
para erradicar as desigualdades sociais 
no âmbito global. Com o objetivo de 
fomentar o desenvolvimento susten-
tável, a consolidação dos objetivos da 
Agenda demanda a cooperação de 
atores do Estado, da sociedade civil, de 
empresas privadas e da própria acade-
mia. No âmbito brasileiro, a concreti-
zação desse importante compromisso 
internacional exige a atuação de todos 
os Poderes da República. Nesse senti-
do, o Supremo Tribunal Federal é uma 
instituição central para difundir a visão, 
a cultura e, principalmente, os valores 
tão elevados da Agenda 2030: a vida, 
a dignidade, a justiça e a sustentabili-
dade. Ademais, a atuação jurisdicional 
do STF contribui, efetivamente, para 
o cumprimento das metas associadas 
a cada um dos objetivos dessa agen-
da, motivo pelo qual entendo oportu-
na a aproximação entre a nossa Corte 
e a Organização das Nações Unidas.”. 
 
 
Por meio da Agenda Mundial, preten-
demos alcançar um mundo melhor 
para todas as pessoas e nações até 
2030. A Assembleia Geral das Nações 
Unidas, reunida em Nova York em se-

tembro de 2015, com a participação 
de 193 Estados Membros, identificou 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável. O compromisso dos Estados 
com a agenda inclui medidas ousa-
das, abrangentes e necessárias para 
promover o estado de direito, os di-
reitos humanos e a capacidade de 
resposta das instituições políticas. 
 
 
De acordo com o Ministro Luiz Fux, “O 
alinhamento entre a governança do Su-
premo Tribunal Federal e os objetivos 
e metas da Agenda 2030 poderá apri-
morar o método de identificação das 
controvérsias jurídicas submetidas ao 
Supremo Tribunal Federal e o conse-
quente melhoramento da metodologia 
de classificação, agrupamento e orga-
nização dos processos. Dessa forma, 
poderão ser priorizados os julgamen-
tos de ações sob a sua competência 
capazes de impactar positivamente os 
objetivos e as metas da Agenda 2030. 
Trata-se não só de avanço na interna-
cionalização da Corte como na própria 
humanização de seus processos institu-
cionais internos. Apesar de desafiado-
ra, esta iniciativa representa um passo 
crucial em direção à abertura dos ca-
nais institucionais e da governança de 
nossa Corte às múltiplas perspectivas 
e experiências dos atores da academia, 
da sociedade civil e do próprio siste-
ma de Justiça. Sem deixar de agir com 
prudência e responsabilidade, o Supre-
mo Tribunal Federal se firma como uma 
instituição de vanguarda, aberta à ino-
vação”, disse o Presidente da Suprema 
Corte do País.
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A vida no campo é mais livre, mais cal-
ma, tem cheirinho de terra e o ar puro 
da natureza. 

O SPA PURA VIDA NATUREZA fica 
numa fazenda em São Pedro da Al-
deia....Oferecemos aos nossos amigos/
clientes alimentação saudável, ativida-
des com educadores físicos (caminha-
da, musculação, pilates, hidroginástica, 
circuito funcional e outras), atividades 
externas nas praias e ilhas da região 
(caminhada externa, hidromar e canoa 
havaiana como passeio opcional). Tam-
bém temos terapias corporais.

Vem relaxar em meio a natureza, perti-
nho da praia.

Acesse - www.puravidanatureza.com.br/

SPA PURA VIDA NATUREZA
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Wagner Muniz é aprovado em 
Congresso na Faculdade de 

Direito em Coimbra

Wagner Muniz é Estudante de Direito, 
Monitor em Direito e Processo Penal 
na Universidade Estácio de Sá, campus 
Cabo Frio – RJ, Padrinho Veterano do 
Curso de Direito e também, voluntário 
no UNICEF BRASIL. O jovem é atuan-
te e defensor dos Direitos Humanos e 
Constitucionais desde pequeno, é co-
lunista e ativista. Ainda no âmbito esco-
lar, Wagner já atuava como Presidente 
de Grêmio Estudantil, Representante 
de Turma, Líder de Movimentos Sociais 
dentro e fora do município aldeense 
e participou também, de diversas re-
presentações em prol da defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
O Estudante de Direito recentemente 
apresentou a sua Monografia sobre O 
Novo Crime de Stalking e Cyberstalking, 
que foi tipificado no ordenamento jurí-
dico brasileiro através da Lei 14.132/21, 
trazendo ao organismo penal o cri-
me de Perseguição, por meio do arti-
go 147-A, do Código Penal brasileiro. O 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
de Wagner (em Direito Penal) foi apro-
vado pela Banca Avaliadora da Está-
cio com nota máxima, composta pelos 
professores Manuela Manhães, Rafael 
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Tartari e Décio Machado Borba Netto. 
 
 O acadêmico de Direito subme-
teu seu artigo em diversos eventos jurí-
dicos e acadêmicos que acontecem no 
Brasil e também no exterior, mas, o que 
surpreendeu o pesquisador foi que, 
dentre todas as submissões do estudan-
te, todas elas foram aprovadas e dentre 
elas, a recém aprovação da submissão 
ao VII Congresso Internacional de Di-
reitos Humanos em Coimbra. O artigo 
de Muniz sobre Stalking e Cyberstal-
king foi aprovado no Congresso Inter-
nacional da Universidade de Coimbra 
em Portugal, na Faculdade de Direito. 
 
 Wagner Muniz também teve seu 
artigo aprovado no XIII Seminário de 
Pesquisa da Estácio, que ocorrerá em 
setembro deste ano. E também no VI 
Colóquio Interdisciplinar de Cognição e 
Linguagem do IFES, no campus de Ale-
gre/Es, previsto para a primeira semana 
de agosto, em Vitória, Espírito Santo. 
 
De acordo com Wagner Muniz: “Esco-
lhi esse tema por motivos pessoais. Me 
identifiquei e também, por conta dos 

aumentos de casos de crimes digitais. 
Inclusive, eu fui vítima de crime digital 
três vezes. Abordei o novo crime de as-
sédio por intrusão, ou como comumen-
te é conhecido: stalking (perseguição), 
fiz um desdobrado sobre a perseguição 
reiterada e considerações sobre o Crime: 
habitualidade criminosa e modalidades 
de prática. O stalking é um crime novo 
no Brasil e que ainda levanta dúvidas, 
fiz uma análise pormenorizada do de-
lito e trouxe propostas de intervenção 
penal ao tema. Segundamente, abordei 
o cyberstalking. Segundo a literalidade 
do art. 147-A do Código Penal, o crime 
admite sua prática por qualquer meio – 
dessa forma, incluindo o meio digital –”. 
 
Diretamente de Coimbra-PT, Wagner 
Muniz se apresentará no Simpósio Onli-
ne 72: Sistemas Criminais, Cybervulne-
rabilizados e Acesso À Justiça. Coorde-
nado por Denise Almeida de Andrade e 
Jorge Bheron Rocha. O Congresso está 
agendado para acontecer do dia 11 a 13 
de outubro de 2022.
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A mais recente edição que organizei 
do Projeto Sarau 15 Minutos teve como 
tema a “autoestima”. Foi uma oportu-
nidade para refletir sobre esse assunto 
que considero muito importante, prin-
cipalmente se considerarmos o quanto, 
em uma sociedade repleta de padrões 
como a nossa, somos provocados em 
relação à nossa autoestima.
A autoestima é a capacidade de se amar. 
E, para amar, seja a quem, ou a que for, 
é preciso primeiramente conhecer. A 
autoestima passa, portanto, pela busca 
incessante do autoconhecimento, pela 
percepção de seu próprio valor e pela 
humildade de perceber-se um ser em 
eterno aprendizado e transformação. 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”

COLUNISTA

Um olhar com maturidade para den-
tro de si mesmo, compreendendo de 
fato quem se é, suas possibilidades e 
suas limitações, seus pontos positivos 
e também os que necessitam ser tra-
balhados, aceitando-se e amando-se 
por ser quem se é. O ser com autoes-
tima busca blindar-se contra atitudes 
desrespeitosas e situações de desva-
lor e evita submeter-se a relações ma-
nipuladoras.
Ter autoestima é conhecer a si mes-
mo como um ser único, sem fazer uso 
de comparações que nada agregam, 
tendo plena consciência de sua indi-
vidualidade, sabendo-se ser um ser 
único, porém não o único ser, ou seja, 
compreendendo que autoestima não 
significa egoísmo. Autoestima envolve 
maturidade de um ser que tem plena 
consciência de si mesmo e, justamen-
te por isso, sabe perceber e respeitar 
o outro como ser individual que ele 
também é, o que possibilitará relacio-
namentos com mais empatia e, conse-
quentemente, mais senso de coletivi-
dade e cidadania.
A autoestima nasce no indivíduo e re-
flete na sociedade como um todo. Um 
povo com boa autoestima terá clara 
percepção do seu potencial, conhe-
cerá e saberá valorizar sua cultura e 
possuirá uma consciência cidadã mui-
to mais desenvolvida.
E, para fechar nosso papo de hoje, se-
gue o poema que fiz sobre o assunto:

Autoestima

Para amar,
Conhecimento é basilar.
Para autoamar
Em si cabe mergulhar.

Autoestima
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Limites, possibilidades
Com humildade, reconhecer.
Ser único,
Porém não o único ser

Conhecer-se para amar-se
Reconhecer-se para encontrar-se
Aceitar-se
Perdoar-se.

“Conhece-te a ti mesmo”

Consciência plena de si
“Ame o próximo como a ti mesmo”
O outro, reflexo de si

Comparar-se não é o caminho
Cada ser tem seu encanto
Repudie o que lhe for daninho
E quem queira lhe causar o pranto.

Luciana G. Rugani

Comparar-se 
não é o caminho
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D
eve estar ainda bem fresco na 
sua memória as notícias mais 
recentes sobre dois casos 

de estupro envolvendo uma atriz 
de 21'anos é uma anônima de 11. 
   A violência contra a mulher foi 
uma das pautas dos debates que 
se seguiram, junto com a questão 
do aborto em si. Se é certo 
ou errado ou se seria certo ou 
errado em quais dos dois casos. 
 Voltou a velha questão ética de 
quando se inicia de fato a vida e 
se é aceitável interromper uma 
gravidez indesejada. Mas o que 

Ilton Santos

O QUE QUASE NÃO
 SE FALA

COLUNISTA

quase não se fala é sobre a Mãe. 
Que tipo de apóio nós, como 
sociedade, amigos, parentes, 
vizinhos, conhecidos estamos 
oferecendo a essa mulher que 
se encontra em tão grande 
conflito? Religiosos apontam o 
erro cruel de se tirar uma vida 
cujo Criador permitiu existir e 
condenam energicamente o ato. 
Outros ressaltam o risco de vida 
que essa mulher corre por tal 
procedimento. Mas há grupos 
que defendem o direito da mulher 
sobre seu corpo e de gerar ou 
não uma criança que ela terá 
que cuidar, principalmente se 
for concebida em circunstâncias 
traumáticas , como um estrupo 
ou risco de morte para a mãe. 
   Pouco se fala de apoio 
psicológico, espiritual, financeiro, 
alimentício, educacional ou 
estrutural. A maioria apenas 
diz se é certo ou errado. 
   É de extrema importância a vida 
que se forma dentro do ventre, 
mas tão importante quanto,  é a 
vida que dará ou não a luz a essa 
vida.
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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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Você já parou para pensar qual foi a 
melhor decisão que você tomou hoje?

Para avaliar qual foi sua melhor decisão 
você precisaria pensar nas decisões 
que tomou de forma consciente, porém 
precisaria pensar também naquelas 
que tomou de forma inconsciente de 
acordo com o hábito, dentro da sua 
rotina. E quais decisões você deixou de 
tomar?

Como profissionais, líderes, gestores 
e equipes ao longo da nossa carreira 
tornamos a tomada de decisão uma 
competência predominante em nossas 
atividades, onde nosso grande desafio 
é gerar resultados positivos, assertivos 
e inspiradores.

Carreira em Ação
COLUNISTA

Cada decisão consiste na seleção 
de algo a ser tratado, resolvido 
e aproveitado. Envolve nossos 
valores, crenças, nossa percepção e 
principalmente nossas experiências, 
ou seja, tudo aquilo que ouvimos, 
sentimos e vivenciamos.

E nossa percepção torna essa 
experiência algo único. Pois mesmo 
que mais de uma pessoa passe pela 
mesma experiência, a forma de 
perceber, atribuir significado e concluir 
será de maneira diferente, particular.

Nossas decisões serão derivadas 
desta construção.

O desafio de lideranças é reunir 
as informações necessárias, de 
acordo com a racionalidade limitada, 
entendendo a importância de avaliar 
consequências para atender ao fim 
desejado. 

Líderes e gestores são responsáveis 
por despertar e desenvolver o que 
há de melhor em seus colaboradores, 
através de atitudes decisões e 
exemplos.

A pergunta é: Sabemos o nosso papel 
no sistema que estamos inseridos?

Entender a nossa contribuição é 
o movimento para compreender a 
missão que nos cabe.

Tomada de decisão 
Competência indispensável 

ao Líder
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Sou Bianca Ramos, 
especialista em 

desenvolvimento humano, 
gestão de pessoas e 

comportamentos.

COLUNISTA
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Muita gente se considera 
infeliz no trabalho e na vida de 
modo geral, vivem buscando 
incessantemente por uma 
liberdade, chamada também de 
felicidade. O que a maioria das 
pessoas desconhecem ou não 
lembram é que a liberdade nos 
permite muitas opções, as opções 
provocam uma ação paralisante 
e nos obrigam a tomar decisões, 
essas decisões tornam tudo mais 
complexo porque nos tornam 
insatisfeitos e arrependidos, 
por isso em vários momentos 
infelizes.

Um desempregado acredita 
que será feliz quando conseguir 
trabalho, um empregado 
acredita que será feliz quando 
for dispensado e começar a 
empreender. A verdade é que 
nunca estamos satisfeitos com as 
nossas escolhas.  

Em um artigo publicado pelo 
escritor Jim Sollisch no Jornal 
americano WSJ em 2016, relata 
que um adulto toma em média 
trinta e cinco mil decisões diárias 
desde o momento que acorda e 
decide sair da cama até a hora 
de voltar a dormir. Sem perceber 
decidimos o que calçar, vestir, 
comer, horário de sair, chegar, 
tudo é uma escolha. Essas 
escolhas definem quem somos 
na vida pessoal, profissional e 
onde queremos chegar.No livro 
o Paradoxo da Escolha o autor 

O paradoxo da 
escolha

COLUNISTA

Barry Schwartz fala sobre as 
desvantagens de opções que 
influenciam negativamente nas 
decisões, quanto mais opções 
temos acesso, mais difícil de 
decidir, e quando decidimos 
diante de tantas opções, nos 
sentimos frustrados por causa 
das nossas escolhas.

Você é decidido ou hesitante?

Uma pessoa decidida sabe o 
que quer, se antecipa a várias 
situações e é proativa. Não 
tem medo de se posicionar e 
se destaca em tudo o que faz. 
O indeciso nunca toma partido 
em nada, sempre espera que 
alguém faça as escolhas primeiro 
e dificilmente se destaca ao que 
se propõe.

Já conviveu com pessoas com 
essas características? 

Por que para algumas pessoas é 
tão difícil tomar decisões?

Todos os dias pessoas perdem 
grandes oportunidades pela 
insegurança, por medo de 
arriscar, algumas perdem o 
emprego devido a dificuldade 
de se posicionar em momentos 
esperados.

Se você é uma delas, tenha em 
mente que:

* Tudo o que fazemos tem 
uma consequência positiva ou 
negativa. 
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* Aprenda a analisar tudo o que 
costuma fazer, os benefícios e 
malefícios de cada escolha seja 
ela importante ou não. 

* Análise de forma racional 
deixando as emoções de lado. 

* Reduza as opções ao máximo. 

* Defina prazos para suas escolhas 
e execute uma a uma. 

* Não se prenda a decisões ruins 

tomadas anteriormente, aprenda 
com elas.

Como tudo na vida é prática,  
vencer as inseguranças também, 
e só vai ser possível fazendo. 

Fonte de pesquisa: https://www.wsj.
com/articles/the-cure-for-decision-
fatigue-1465596928
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iaQuem chega na cidade de São Pedro da Aldeia, com certeza, vai admirar 

as belezas da Praia do Centro. Um local instagramável, excelente para 
fotografar. Eu sou suspeito para falar, pois foi amor a primeira vista.

Orla Atlântica
A orla da Praia do Centro, inaugurada em 2020, é o cartão de visitas 
da Região dos Lagos, foi completamente urbanizado e possui diversos 
locais prática de exercícios físicos. Um calçadão estruturado às margens 
da Laguna Araruama e um espaço com conforto e segurança para a 
realização de atividades físicas e de lazer. O nome escolhido para o novo 
ponto turístico aldeense busca realçar a beleza do cenário onde a cidade 
se situa, junto à reserva da Mata Atlântica e aos pés da Laguna Araruama.

A Orla Atlântica conta, ainda, com cinco decks de madeira, que completam 
a bela paisagem formada pela Laguna e os tradicionais moinhos da cidade. 
Cestas de lixos, bancos e 43 postes de iluminação de led, feitos de aço e 
com sete metros de altura, integram o espaço. Os aldeenses adeptos do 
ciclismo têm a opção de usar o pavimento vermelho do calçadão como 
ciclovia, para um deslocamento mais seguro às margens da Rodovia RJ-
140. 

Letreiro Turístico

A urbanização da Orla Atlântica trouxe também uma novidade para 
aldeenses e turistas: um letreiro gigante com a mensagem “Eu amo São 
Pedro da Aldeia”. Instalado pela Prefeitura, o painel de boas-vindas tem 
chamado a atenção de quem passa pelo novo calçadão e é mais um 
atrativo turístico do local.

 Mc Donnel-Douglas A-4 Skyhawk

A Orla Atlântica também é palco para um monumento em homenagem 
à Aviação Naval brasileira. Assim como o letreiro, a aeronave militar Mc 
Donnel-Douglas A-4 Skyhawk, instalada em 23 de agosto, no aniversário 
da Aviação Naval, dá boas-vindas aos visitantes e é mais um símbolo 
turístico na entrada da cidade. A exposição, estática e permanente, é um 

PÔR-DO-SOL NA 
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reconhecimento da Marinha do Brasil ao município aldeense por abrigar, 
desde 1961, o Complexo Aeronaval.

Pôr-do-Sol

Sem dúvidas, um dos locais mais fotografados de São Pedro da Aldeia. 
A Praia do Centro tem cerca de 2 km de extenção e ao entardecer é um 
espetáculo a parte. Moinhos, coqueiros, palmeiras imperiais, monumento 
da Aviação Naval brasileira e diversas outras atrações que os fotógrafos 
registram diariamente. O pôr-do-Sol é sensacional.

Gastronomia

Próximo a subida do Centro tem diversos restaurantes para refeições, tanto 
no horário do dia, como à noite.

Dicas

Já fiz diversas vezes a caminhada no calçadão e se você for fotografar o 
pôr-do-Sol vale conferir o horário que o Sol vai se pôr. A caminhada em 
média leva 40 minutos.

Acesse nosso blog e conheça os locais que visitamos.

Fotos e texto Renato Fulgoni

Com informações do Site da Prefeitura

TURISMO
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Roupas e artigos 
esportivos é na 

loja SPA Fitware 
em São Pedro da 

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

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

REGIÃO
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NÃO EXISTE SONO PERDIDO, 
EXISTE OPORTUNIDADE DE 

ORAÇÃO

Monica Marinho
é jornalista, escritora, 

empresária e proprietária 
da página “Borbolete_

se”, no Facebook:  
www.facebook.com/

SerieBorboletas

Sabe aquela máxima de Antoine-
Laurent de Lavoisier, de que “na 
natureza nada se perde, tudo se 
transforma”? Então... tento usar 
essa premissa de várias maneiras na 
minha vida, buscando transformar 
situações ruins em boas. Estava 
pensando sobre isso, enquanto 
agradecia a Deus por uma graça 
recebida, a qual considero resposta 
de uma oração feita na madrugada.

Sempre ouvi que as orações feitas 
na madrugada são as mais eficazes 
em seus efeitos. Mas sempre fui uma 
dorminhoca e, pra mim, acordar na 
madrugada para orar é um suplício. 
Ainda mais depois que me tornei 
mãe, dona-de-casa e profissional, 
com uma lista de responsabilidades 
e horários para cumprir, iniciando 
às 5h30 e sem hora pra ir pra cama. 
Costumo dizer que não deito, 
capoto. Eu fecho os olhos e já estou 
pra lá de Marrakech.

Tenho uma vida agitada, com mil 
afazeres, e ter, de seis a oito horas 
de sono, considero uma bênção. 
No entanto, de uns tempos para 
cá, tenho perdido o sono de 
madrugada. Às vezes acordo às 
3h, às 4h… E o que isso tem a ver 
com a frase de Lavoisier? Passei a 
transformar essa insônia temporária, 
em oportunidade para orar.

E, não por acaso (acredito no perfeito 
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agir de Deus), justo nas semanas 
que “viro coruja”, tenho propósitos-
chaves para orar. Uma das vezes, 
meu filho mais velho precisava 
de uma resposta específica para 
definir seu rumo profissional. Perdi 
o sono de madrugada. Orei. Deus 
respondeu! 

Eu precisava ser ressarcida em uma 
grana, já dada como perdida, de 
um serviço mal feito no meu celular, 
que me gerou outros problemas. 
Perdi o sono às 4h. Orei e Deus 
providenciou o reembolso no dia 
seguinte, sem muito esforço.

Pode ser que a perda de sono esteja 
relacionada à preocupação. Mas, 
seja como for, tenho aproveitado 
as oportunidades e orado. Os 
resultados estão aí. Não sou 
religiosa. Não mesmo! Mas sou uma 
dependente de Deus assumida e 
feliz! E minha fé nEle nunca falhou.  

E o interessante é que, sempre após 
orar, o sono vem, e acordo renovada 
e grata, sempre confiando que, 
mesmo quando as coisas parecem 
estar dando errado, no final, dá 
certo. Porque eu creio que “Deus 
age em todas as coisas para o bem 
daqueles que o amam” (Romanos 
8:28).

Visite minha página no Facebook: 
Borbolete-se

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

Caros leitores, chegando o dia dos pais 
e me pego na necessidade  de chamar 
a atenção com esse texto. Se trata de 
um assunto de amplo aspecto que pre-
ciso abordar, não com intuito de julgar 
mas sim de promover uma reflexão. São 
questionamentos que faço, na com-
preensão de que todos possuem seus 
motivos mas peço que esses motivos 
sejam repensados, pois se trata da feli-
cidade e da vida de nossas crianças. 

Por que o homem quando troca de mu-
lher também troca toda a família?
Não, eu não tenho uma resposta des-
cente para esse tipo de comportamen-
to indesculpável. A única coisa que sei 
é que acontece com muita 

frequência. O homem quando se se-
para da mulher, também se separa da 
casa, do carro, do cachorro e até dos 
filhos!
Seus filhos passam a ser seus enteados 
e seus filhos de sangue passam a ser 
apenas “ filhos da mãe “ .
A responsabilidade, educação e o con-
vívio findam-se a partir do momento 
em que essa separação se concretiza 

Órfãos de Pais 

146

Aldeia 
                      Magazine



COLUNISTA

com a agregação de uma nova mulher. 
Assim que o homem assume um novo 
relacionamento tudo muda, não só o 
convívio do antigo casal, que deixa de-
finitivamente de existir, mas muda tam-
bém  o convívio com os filhos havendo  
uma ligeira exclusão, que com o tempo 
só vai aumentando até chegar a total 
ausência de convivência entre pais e fi-
lhos. 
De certo que muitas vezes após a 

separação é a própria mãe que tenta 
afastar esse pai dos seus filhos, por di-
versos motivos isso pode acontecer: 
super proteção, medo da perda, ciú-
mes, controle...
Mas o pai vai, segue a vida dele e não 
olha mais para trás! E lá atrás ele deixou 
também seus próprios filhos. Enquanto 
a mãe fica, geralmente a mãe fica.
É compreensível que um novo arranjo 
familiar seja feito quando um casamen-
to se desfaz, principalmente na presen-
ça de um novo relacionamento na vida 
desses pais. Nenhum novo casal sobre-
vive tendo interferências diretas de ex 
mulher ou de ex marido em seu novo 
relacionamento. Portanto o correto 
para que a vida venha a fluir é cada um 
no seu papel, com um limite de convi-
vência estabelecido.

O que de fato é cruel e totalmente in-
sensato é esse pai se tornar totalmente 
desinteressado e ausente na vida dos 
filhos, seja por qualquer motivação. 
Muitos se afastam para não pagar pen-
são alimentícia para a criança, ou por-
que a atual mulher não quer conviver 
com esses filhos, ou para simplesmente 
viver uma vida nova sem eles. E esque-

cem que eles existem! A visita passa a 
ser cada vez mais escassa, com o tem-
po passa a não acontecer mais.

 “Após a separação o pai refaz sua vida, 
a mãe refaz sua vida, mas os filhos nun-
ca se refazem. Ficam simplesmente 
perdidos”.

Esse desprendimento masculino chega 
a ser assustador e me coloca a reflerir a 

questão da paternidade. O papel do 
homem no nascimento de um filho, até 
que ponto esse pai se envolveu para 
conseguir de desprender tão facilmen-
te?
E como fica a mente desses filhos reco-
nhecendo que o abandono pode vir de 
alguém tão próximo, como da pessoa 
que os gerou?
Esse texto aborda um assunto difícil e 
delicado, de caráter multifatorial  por-
tanto necessitaria de uma ampla abor-
dagem. Mas quero com ele chamar a 
atenção para esses filhos órfãos de pais 
vivos, para que ainda haja tempo des-
ses pais que se afastaram deliberada-
mente, voltem a convivência com seus 
filhos, antes que a vida os impeça de 
fazê-lo.
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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.

O primeiro dia de aula é muito 
importante em todas as idades – 
principalmente quando falamos na 
adaptação escolar na educação infantil. 
É o primeiro contato dos nossos 
pequenos com pessoas diferentes do 
seu convívio e pode gerar diversos 
sentimentos não só para as crianças, 
quanto para os pais. 

A verdade é que o início da vida escolar 
traz diversos desafios para a família 
também, não apenas para as crianças, 
que vão vivenciar o grande momento 
e um universo totalmente novo. Mas, 
é possível passar por esse momento 
com muito mais tranquilidade, sem 
deixar o coração dos pequenos tão 
apertados com a separação. 

Para isso, vou te dar 8 dicas para 
ajudar nesse processo tão importante 
e torná-lo mais leve para as crianças 
– e para você também! Afinal, não 
precisamos sofrer junto com nossos 
pequenos, certo? Então, vamos lá! 

Alinhe as expectativas 

Novas descobertas também envolvem 
novas expectativas. É importante 
alinhar as expectativas dos pequenos 
em relação à escola, como: qual é o 
seu papel, o que ele pode aprender lá 
e quais são suas responsabilidades. 

Assim, você evita que a criança tenha 
uma ideia errada da escola e fique 
frustrada por não ter correspondido 
ao que esperavam dele. Gerenciar as 

DICAS PARA AJUDAR NA 
ADAPTAÇÃO ESCOLAR

 NA EDUCAÇÃO INFANTIL8
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expectativas também é importante 
para proporcionar um ambiente mais 
aberto para conversas e não criar a 
impressão de que a escola é só para 
lazer e assistir   assistir filmes infantis , 
por exemplo.

Evite demonstrar ansiedade

A criança consegue perceber quando 
os pais estão ansiosos. Sabemos que 
a distância deixa aquela angústia, 
afinal, não são apenas nossos filhos 
que sofrem com a separação. Porém, é 
importante cuidar para não transmitir 
esse sentimento para as crianças. 

Tenha em mente que essa é uma nova 
etapa e vocês terão novas experiências, 
portanto, passe a tranquilidade de que 
tudo dará certo!

Torne o processo mais feliz

Não é novidade que o começo da vida 
escolar é conhecido por ser desafiador 
em diversos aspectos para os 
pequenos. Entretanto, também é uma 
oportunidade para você transformar 
esse processo em uma dinâmica feliz, 
envolvendo e motivando as crianças 
em etapas como organizar a mochila, 
separar o uniforme, etc. 

O que já é um desafio no processo de 
adaptação escolar na educação infantil, 
não precisa se tornar ainda mais difícil 
com o peso de todo preparo que 
envolve esse momento.

Transmita segurança 

O processo de adaptação escolar na 
educação infantil também envolve 
sentimento de medo, já que a criança 
está sendo deixada em um ambiente 
novo e precisará se adaptar em um 
contexto totalmente diferente. Neste 
ponto, seu papel é muito importante 
para que os pequenos se sintam 
seguros nessa nova aventura. 

Deixe a criança segura de que você 
vai voltar para buscá-la e que esta é 

apenas uma parte do seu dia.

Reforçar o quanto a família a ama 
também é importante para ela sentir o 
quanto é importante para você e não 
se sentir “abandonada”, por isso, evite 
“sair escondido” na hora de deixar a 
criança na escola.

Use a escola como aliada 

Você não precisa passar por esse 
momento sem apoio! A escola é 
essencial neste momento e vai te 
ajudar com as dificuldades que seus 
filhos podem encontrar durante a 
adaptação. Nessa nova realidade que 
os seus pequenos ainda não conhecem, 
a escola será a base de toda a jornada.

Por isso, siga as orientações da equipe 
pedagógica para participar das 
atividades que ajudam na adaptação e, 
aos poucos, vá estimulando a criança a 
pedir ajuda quando precisar.

Assim, ela terá mais autonomia quando 
precisar de algo, como pedir água, ir ao 
banheiro, etc. Aproveite para também 
fazer em casa algumas das atividades 
feitas na escola, como ler livros infantis.

Evite faltar no começo da 
adaptação

É natural que a criança sinta alguns 
sentimentos negativos em relação à 
escola. Além de ser um momento
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de separação, também é a primeira vez 
que ela precisa se deparar com uma 
situação de precisar competir pela 
atenção dos adultos em um ambiente 
novo. 

Pode surgir a vontade de faltar um dia ou 
outro mas, no começo, é fundamental 
que os pequenos criem vínculos com a 
escola e os novos amiguinhos. Por isso, 
resista em ceder caso o seu pequeno 
insista em ficar em casa “só um dia”.

Dê tempo ao tempo

A adaptação escolar na educação 
infantil leva tempo e precisa de 
paciência de todos os envolvidos. 
Cadacriança terá o seu tempo para se 
envolver nas atividades e conhecer os 
novos amiguinhos. A conexão com os 
adultos da sua “nova realidade” também 
pode levar tempo, o que influencia na 
forma como a criança percebe a equipe 
pedagógica. Por isso, respeite o seu 
tempo e tenha paciência, sem cobrar 
que a criança se adapte logo ao novo 
ambiente.

Demonstre interesse na sua nova 
rotina

COLUNISTA

Seus filhos vão conhecer um mundo 
totalmente diferente – e com certeza 
terão muito a falar sobre isso! É essencial 
demonstrar interesse nesta etapa para 
incentivar as trocas da criança sobre o 
ambiente escolar e tudo que ela está 
descobrindo nessa aventura. 

Preste atenção quando os pequenos 
quiserem compartilhar sobre o seu 
dia e aproveite esse momento para 
fortalecer os vínculos familiares. 
Assim, você incentiva que a criança se 
desenvolva e fica ainda mais próximo 
dela no processo. 

Sabemos que o processo de adaptação 
escolar na educação infantil é difícil 
e é apenas uma de tantas etapas 
desafiadoras nessa jornada com os 
pequenos, não é mesmo? Por isso, 
trazemos uma recomendação de um 
serviço que vai lhe ajudar a criar seus 
filhos sem estresse, o  O Tomo dos Pais!

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.

Partindo da premissa que o uso 
do celular sempre foi proibido em 
sala de aula, fomos surpreendidos, 
recentemente, quando aprovaram 
uma lei que não só permite o uso 
dos telefones, mas também a sua 
obrigatoriedade como ferramenta de 
ensino e aprendizagem.

   A aprovação da lei causou muita 
polêmica no corpo docente, pois foi 
levantada, de imediato, uma grande 
questão: deveremos nos preocupar 
com a indisciplina vinda dos alunos 
ou a forma como a escola irá gerir o 
uso desta tecnologia?

   Se por um lado temos o 
corpo discente que faz uso de 
seus “smartsphones” para lazer, 
passatempo e fuga de momentos 
entediantes, dentro e fora das salas, 
como por exemplo: nas aulas de 
educação física realizadas na quadra, 
onde também ficam em segundo 
plano, quando se trata do uso do 
aparelho para acesso de redes sociais, 
músicas e jogos. Do outro, temos os 
professores que insistem em usar 
quadros, giz, livros físicos e apostilas. 
Há também, concomitantemente, e 
não podemos deixar de mencionar a 
parcela governamental, que propagou 
de maneira enganosa e em veículos 
de comunicação, a liberação do “wi-
fi” para atender as escolas das redes 
públicas. Contudo, reitero que fora 
um engodo, pois na verdade, nada 
disso ocorreu. 

   Diante de tantas incoerências o 
que nos resta é observar e refletir a 
respeito de todas as possibilidades 
e modernidades, evitando andar na 
contramão, até porque em vias com 
regulamentação de sentido único, é 

O USO DE CELULAR COMO FERRAMENTA 
DE APRENDIZADO NAS ESCOLAS 
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uma infração gravíssima.

   Em outras palavras, é primordial que 
sempre haja um equilíbrio, e neste caso 
em epígrafe, os educadores precisam 
se atualizar e acompanhar o avanço 
da tecnologia, os alunos necessitam 
de uma urgente mudança de hábito 
para crescimento e engrandecimento 
pessoal e os políticos se conscientizarem 
que é de vital importância dar mais 
atenção às questões educacionais, para 
que possamos acreditar que é possível 
capacitar jovens de todas as áreas, 
periféricas ou não. Para que saibam 
que a democracia existe e é um direito 

de todos, mesmo que pontos de vista 
sejam divergentes. E assim teríamos a 
tão sonhada identidade e igualdade em 
todas as esferas.

   Podemos concluir que não há dúvidas 
sobre a utilização do celular dentro das 
escolas como instrumento pedagógico, 
pois somos seres em evolução e 
devemos acompanhar todos os 
fenômenos em construção, não na 
individualidade, mas no coletivo.
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Devo ou não devo usar os recursos que a 
tecnologia me proporciona para melhorar 
a composição nas minhas pinturas? Eis um 
dilema polêmico. Há artistas defendem seu 
uso e outros que são críticos severos, sob 
o argumento de que a tecnologia inibe o 
potencial criativo. Mas a tecnologia evolui a 
cada dia criando e aprimorando ferramentas 
que facilitam o trabalho em diversas 
atividades, inclusive na arte. 

Conservadorismo ou 
teimosia?

Contam que certa vez uma senhora foi visitar 
sua filha que casou e foi morar bem longe. 
Ela, que sempre cozinhou para toda a família, 
na condição de visitante achou por bem não 
interferir na culinária da casa, limitando-se 
a sentar na cozinha e fazer companhia para 
a filha, que estava a preparar carne assada. 
Vendo-a cortar uma peça de carne em partes 
menores, perguntou:

– Minha filha, porque você está cortando esse 
belo pedaço de carne?

– Ora, mamãe! Aprendi com a senhora que 
sempre cortou a carne antes de colocar na 

PAULO JORGE
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PINTA DESDE CRIANÇA COM IN-
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FRIO -  RJ
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COMPOSIÇÃO:  A 
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panela para assar – respondeu, intrigada 
com a pergunta.

– Minha filha, eu fazia isso porque a panela 
era pequena, mas como a sua é grande, a 
carne ficará mais bonita com a porção inteira 
– aconselhou a matriarca.

Mais uma vez a jovem resolveu seguir o 
conselho da mãe.

Deve ser essa uma história antiga, porque os 
jovens de hoje…

Copiar comportamento é uma bela atitude, 
se a referência for boa, naturalmente. Assim 
acontece na pintura, onde o artista guarda 
características do mestre com quem aprendeu. 
Mas herdar certas técnicas do instrutor não 
significa copiar integralmente o que ele faz. 
Os próprios materiais vão mudando ao longo 
dos anos, como por exemplo, os pigmentos 
que avançaram bastante após descobertas 
no campo da química (estudamos isso no 
artigo “Cores – como percebemos“).

A tinta acrílica é outro avanço nessa área.

Passou a ser usada no meio artístico por 
volta da primeira metade do século XX, por 
muralistas mexicanos. Mas sua produção 
industrial se popularizou somente na segunda 
metade do mesmo século. Sendo uma 
tecnologia nova, se comparada com a tinta 
a óleo, muitos artistas ainda torcem o nariz 
para essa nova forma de pintar, ignorando 
as muitas qualidades dessa tinta, como a 
secagem mais rápida, solubilidade em água, 
menor toxidade, maior resistência em locais 
iluminados, e outros. Eu mesmo, que aprendi 
a pintar com tinta a óleo, demorei muito para 
vencer a resistência que tinha quanto ao 
uso dessa tecnologia, como contei no artigo 
“Pintura acrílica – o começo“.

Não faz muito tempo, recebi críticas negativas 
de colegas avessos ao uso do projetor para 
desenhar sobre a tela, o que alguns chamam 
de “risco” (ver artigo “Ampliação com 
projetor“), ignorando que o grande pintor 
holandês Johannes Vermeer já utilizava essa 
técnica no século XVII. Deixei claro na matéria 
que usei o projetor de forma didática e que 

esse recurso em nada impacta na capacidade 
de criar a obra. Estudos realizados por 
especialistas em várias pinturas clássicas 
mostraram vestígios de quadriculados sob as 
camadas de tinta, técnica até hoje utilizada 
para ampliação de imagens, sem que isso em 
nada diminua o valor da obra.

A eletrônica evolui diariamente, o que 
possibilita o surgimento de aparelhos 
celulares cada vez mais avançados. Sua 
utilidade é inquestionável nos dias atuais, pois 
um usuário comum pode realizar trabalhos 
que antes envolviam recursos de muitos e 
demandava mais tempo. Um adolescente 
de hoje dificilmente conseguiria imaginar o 
trabalho que dava para um cidadão comum 
fotografar na década de 80. Tinha que 
adquirir uma máquina cara, comprar filme, 
esperar as condições de iluminação ideais, 
fotografar, mandar revelar e rezar para que 
a foto ficasse boa quando chegasse às suas 
mãos, muito tempo depois – um verdadeiro 
inferno!

Com os aparelhos celulares surgiram 
aplicativos que podem nos ajudar. Citaremos 
alguns disponíveis na loja de aplicativos para 
Android, a Google Play (https://play.google.
com/). Certamente há aplicativos similares 
para o iPhone.

Golden Ratio Calculator
Desenvolvedor: RedDroid

É uma calculadora de proporção áurea. 
No artigo “COMPOSIÇÃO: PROPORÇÃO 
ÁUREA” tratamos desse assunto e ensinamos 
como traçar a GRADE PHI numa tela, para 
posicionar os destaques sobre os “pontos 
de ouro“. Deixamos a fórmula para calcular 
esses pontos e desenhar a “grade Phi“, onde 
bastava pegar a medida de cada lado, dividir 
pela constante Phi (1,618), riscar a linha e 
espelhar no outro lado. Simples, mas para 
quem não quer perder tempo com contas, 
pode usar essa calculadora que recebe 
medida de um segmento de reta e fornece 
duas medidas com a proporção áurea 
correta. Existem outros aplicativos com a 
mesma finalidade, mas optei por esse que 
não possui propagandas.
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PhiShot
Desenvolvedor: UNISOLUTIONS

Quando estudamos proporção áurea, vimos 
que a chamada espiral de Fibonacci está 
presente em muitos elementos da natureza, 
como caracóis, a forma da Via Láctea, formato 
de algumas flores, e noutros fenômenos 
naturais. Também a encontramos na arte de 
Leonardo da Vinci, Botticelli, Salvador Dalí e 
tantos outros artistas consagrados.

Encontrei esse aplicativo onde podemos 
fotografar ou escolher uma imagem da 
galeria, posicionar a espiral de Fibonacci 
sobre qualquer ponto, ampliar e rotacionar 
com o auxílio de dois dedos em pinça. Depois 
é só salvar ou compartilhar. A segunda parte 
da brincadeira, é por sua conta. Mãos à obra!

Compositica
Desenvolvedor: Soniksky

E se você pudesse fotografar utilizando a 
“espiral de Fibonacci“, a “grade Phi“, ou a 
“grade dos terços” como linhas guia para 
enquadrar melhor suas fotos? Assim, bastaria 
ampliar sobre a tela e os elementos já estariam 
posicionados corretamente, de acordo com 
a regra escolhida. Pois é isso: você pode! O 
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aplicativo “Compositica” usa a câmera do 
seu aparelho e sobrepõe a grade que você 
desejar como guia. Além das opções citadas, 
disponibiliza grade Phi secundária, grade 
diagonal e botão para rotacionar. Selecione 
a opção clicando no ícone em formato 
de engrenagem. A foto será armazenada 
na galeria, exatamente como se estivesse 
usando o aplicativo de câmera original. Para 
acessá-la, clique no ícone com as montanhas.

Artist’s Eye

Desenvolvedor: Karhulabs

Como o próprio nome diz, “olho do artista” 
define esse aplicativo. Ele simula a projeção 
de imagem sobre uma superfície, que pode 
ser folha de papel ou tela. Basta abrir a 
imagem com o desenho, fixar o celular em 
suporte bem firme, posicionar e enquadrar 
a câmera do aparelho sobre a superfície 
onde quer desenhar. A imagem capturada 
pela câmera será mesclada com a imagem 
do desenho, cuja transparência pode ser 
ajustada. Depois é só desenhar olhando a 
tela do aparelho.

Existem ferramentas para ampliar, posicionar, 
corrigir distorções e aplicar filtros.

Há outros aplicativos semelhantes na loja, 
mas testei somente esse. Ao pintar a obra 
“RIO VERMELHO” apaguei o desenho do 
cavalo e não consegui recuperar a marcação 
original de jeito nenhum, mesmo usando 
truques que já ensinei noutro artigo, como 
colocar uma lâmpada no verso da tela. Já 
estava querendo testar o Artist’s Eye e usei 
essa oportunidade para isso. Adianto que 
não foi tarefa fácil – somente consegui fazer 
as marcações básicas. A conclusão foi à mão 
livre mesmo.
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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
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