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A quarta dose (D4) da vacina contra a 
Covid-19 já está disponível para todos os 
cidadãos de 40 anos ou mais em São Pe-
dro da Aldeia. O intervalo necessário é de 
quatro meses após a D3.  A vacinação é 
realizada das 8h às 12h, nas unidades de 
saúde da cidade. 

Secretaria de Saúde 
realiza capacitação sobre direi-
tos LGBTQIA+

Os profissionais de saúde participam de uma 
capacitação promovida pelo Centro de Ci-
dadania LGBTQIA+ da Baixada Litorânea I e II 
durante esta semana em São Pedro da Aldeia. 
A iniciativa tem a colaboração do Núcleo de 
Educação Permanente em Saúde (NEPS) do 
município. 

Social
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Marta Chuengue, escritora,  é a 
entrevistada de Renato 
Fulgoni

O livro “Criei Poesia a Canto”, obra de estreia 
da brilhante Marta Chuengue, nos permite 
entrar na mente criativa da autora para des-
vendar a complexidade de suas engrenagens.

72
Trade turístico aldeense tem 
apoio presencial para inserção 
no Cadastur
A Prefeitura de São Pedro da Aldeia continua 
incentivando o trade turístico a participar do 
Cadastur, um sistema de cadastro para pes-
soas físicas e jurídicas que atuam no segmen-
to. Para isso, a Secretaria Municipal de Turismo 
oferece um assessoramento técnico e presen-
cial às segundas e quartas-feiras. 

114
Juventude Aldeense com 
Wagner Muniz

Em face do cenário atual, o preconceito e as 
práticas discriminatórias encontram-se cada 
vez mais evidentes em nossa sociedade. An-
teriormente, era mais comum presenciarmos 
atos discriminatórios por meio de práticas ve-
ladas, hoje, pode-se dizer que, o cidadão está 
impelido da sensação de impunidade ...

92
Luciane Quintanilha, 

escritora,  é a entrevistada de 
Renato Fulgoni

O lançamento do 4º livro da escritora Lu-
ciane Quintanilha foi no Restaurante Uma 

Pausa Bistrô em São Pedro da Aldeia. Um dia 
memorável de encontros, afeto, muita música 

e poesia. “Nos momentos difíceis, quando a 
sua cabeça gira

62
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Entrevista

Entrevista
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Veja Também
08 Cada animal tem uma forma úni-

ca de atrair a fêmea, destacar-se 

dos demais concorrentes e marcar 

território na natureza. Com os sapos, não é 

muito diferente.

16 A Prefeitura 

de São Pedro 

da Aldeia, na 

Região dos Lados do Rio, publicou 

nesta sexta-feira (24), no Diário 

Oficial do município, o edital de 

licitação para registro de preço 

para locação de ônibus.

18 Com o tema 

“Plantar, colher, 

cuidar, replantar: 

o olhar sobre o cio da terra”, concurso faz 

parte da Semana Sebastião Lan. Iniciando o 

mês de resgate da memória de Sebastião Lan, ho-

mem que lutou pelos direitos dos trabalhadores rurais 

na cidade

21 Um festejo que promete muita música, quadrilha e 

aquelas comidas deliciosas da roça. É a nossa festa 

julina  “Arraiá Araruama “.

22 Empenhada em promover ações de incentivo 

e valorização do artesanato local, a Secretaria 

de Turismo de São Pedro da Aldeia tem estrei-

tado cada vez mais os laços com os artesãos da cidade.
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36 Além dos modelos suntuosos e muito 

chamativos de mesa de mármo-

re, como as utilizadas em salas de 

jantar, temos ainda a mesa de mármore pequena, que 

pode ser encontrada em diferentes estilos. 

38 Como sentir paz e tranqui-

lidade apesar dos desafios 

provocados pelo aumento 

do custo de vida, da violência, dos desastres 

naturais, do ódio e das guerras? 

40 A escritora Rosemary Go-

mes está comemorando a 

grande vitória no concurso 

de melhor desenho animado realizado pela Literarte 

Kids.

42 São Pedro da Aldeia recebeu, 

no sábado (25), a 3ª edição do 

Projeto Literatura na Praça. 

O evento literário recebeu o lançamento de 

quatro livros de escritoras da nossa região. 

52 A sucuri-verde, espé-

cie que aparece na 

novela, é conhecida 

mundialmente como “anaconda”.

70 A Secretaria de 

Turismo de São Pedro 

da Aldeia continua com 

inscrições abertas para a segunda turma do 

Programa de Capacitação para Qualidade no 

Atendimento ao Turista. 
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Por que o sapo coaxa?
Cada animal tem uma forma única de 
atrair a fêmea, destacar-se dos demais 
concorrentes e marcar território na na-
tureza. Com os sapos, não é muito di-
ferente. O termo “quando o sapo can-
ta” nada mais é que o barulho típico da 
espécie, mais conhecido como coaxar.
Cada espécie tem uma vocalização 
típica pela qual pode ser identifica-
da. Apesar dessa observação, um dos 
principais objetivos do canto do sapo 
(também conhecido por coaxo) serve 
para atrair uma parceira para o acasa-
lamento. Um ponto importante a ser 
destacado é que somente os machos 
podem vocalizar — as fêmeas não exa-
lam sons, são consideradas mudas!

Os anfíbios são considerados animais 
de sangue frio, ou seja, a temperatura 
corporal deles depende do ambien-
te em que estão habitados. Esse fator 
contribui para eles cantarem, geral-
mente, após o pôr do sol, quando a 
temperatura está mais fraca, e a umi-
dade sobe.

Depois que o sapo solta a voz para na-
morar, nem sempre surge uma fêmea 
pronta e atraída por ele. Afinal, há ou-
tros sapos cantando por perto e ge-
rando uma disputa vocal.

O coaxar é uma disputa pela fêmea 
para o acasalamento e não exige tan-
ta energia quanto um duelo físico. Um 
animal menos capacitado pode, sim-
plesmente, desistir e buscar outro abri-
go (ou fêmea). Quando a fêmea escuta 
o coaxar, escolhe o macho que produz 
o som mais intensamente ou aquele 

mais insistente.

Depois, ela se aproxima do macho, que 
a abraça forte. Após o abraço nupcial, 
a fêmea sai saltitante até encontrar o 
lugar mais adequado para pôr os ovos. 
Em seguida, o macho vai atrás e lança 
os espermatozoides, fecundando os 
ovos para originar os girinos.

Se a fêmea for pega pelo macho fora 
do local de desova, ele não perde a 
oportunidade de abraçá-la, sem soltar 
até ela estar pronta para botar ovos, o 
que pode levar mais de duas semanas. 

É importante lembrar que cada espé-
cie tem um determinado período para 
procriação. A maioria se reproduz na 
primavera e no verão, outras no outo-
no e no inverno, e algumas durante o 
ano todo.
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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.

10

Aldeia 
                      Magazine



REGIÃO

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

tade como se estivesse em casa. 
 

Delivery Whatsapp 22 2320-0270  
Av. São Pedro, 85, Centro, São Pedro da Aldeia.
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COVID-19 
4ª DOSE ESTÁ DISPONÍVEL 

PARA TODOS OS ALDEENSES 
DE 40 ANOS OU MAIS

SA
Ú

D
E

A quarta dose (D4) da vacina contra a Covid-19 
já está disponível para todos os cidadãos de 40 
anos ou mais em São Pedro da Aldeia. O intervalo 
necessário é de quatro meses após a D3.  A vaci-
nação é realizada das 8h às 12h, nas unidades de 
saúde da cidade. A partir desta segunda-feira (27), 
os idosos também podem procurar o São Pedro 
Esporte Clube (SPEC), no Centro, para se imuniza-
rem.  A quarta dose também está disponível para 
as pessoas com alto grau de imunossupressão e 
para os profissionais de saúde, com intervalo de 
pelo menos 4 meses após a D3. Todos os grupos 
inseridos anteriormente na imunização também 
seguem na campanha, seguindo as orientações de 
público referentes a cada dose da vacina. O pú-
blico infantil é atendido exclusivamente no SPEC, 
com distribuição de senhas até as 11h30.  

A Secretaria de Saúde informa, ainda, que a dose 
de reforço (D3) da vacina está disponível para 
adolescentes entre 12 e 17 anos, de acordo com 
orientações do Ministério da Saúde. O imunizante 
poderá ser aplicado quatro meses após a segunda 
dose.  

Os aldeenses maiores de 12 anos também devem 
procurar as unidades de saúde, em diversos bair-
ros do município. O atendimento acontece das 8h 
às 12h, por meio de distribuição de senhas até as 
10h, para evitar a perda de doses. Nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) são disponibilizadas dia-
riamente 50 senhas e nas Estratégias de Saúde da 
Família (ESFs) são 70.  

A Prefeitura ressalta que apenas o ciclo vacinal 
completo garante a segurança contra o corona-
vírus. O prazo para a D2 da Coronavac é de 14 a 
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28 dias após o recebimento da D1. 
Já o da Oxford/AstraZeneca con-
tinua sendo de 90 dias depois do 
recebimento da primeira. O inter-
valo da Pfizer foi reduzido para 
21 dias após a primeira dose, para 

os maiores de 18 anos, seguindo 
recomendação do Ministério da 
Saúde. Para o público infantil, o 
prazo para a segunda dose da 
Coronavac é de 21 a 28 dias após 
a primeira dose (D1), enquanto o 
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intervalo da Pfizer é de 2 meses. 

Já a D3 para os adolescentes deve 
ser aplicada quatro meses após 
a segunda dose, de preferência 
com a vacina da Pfizer, indepen-
dentemente da dose aplicada an-
teriormente. Se houver indisponi-
bilidade, a Coronavac poderá ser 
usada. Todas as vacinas são auto-
rizadas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) para 
essa faixa etária. A recomenda-
ção também vale para adolescen-
tes gestantes e puérperas. 

Local exclusivo para a vacinação 
das crianças e para a D4 dos ido-
sos: 

São Pedro Esporte Clube – SPEC: 
Avenida São Pedro, n° 125, Cen-
tro, em frente à Praça do Canhão. 

Importante! A distribuição de se-
nhas no SPEC acontece até 11h30, 
e é necessário a apresentação de 
laudo médico. 

Posto de vacinação das crianças 
de 5 a 11 anos da comunidade qui-
lombola: 

Esf. Botafogo: Rua da Paz, nº 7 ou 
Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, 
nº 07 (fundos) – Botafogo;

Postos de vacinação para maio-
res de 12 anos:  

UBS Rua do Fogo: Rua Jairo Aze-
vedo, s/nº – Rua do Fogo;

Esf. Campo Redondo I e II: Rua 
Luiza Terra, s/ nº – Campo Re-
dondo;

Esf. São João I: Rua São Jorge, s/
nº – Bairro São João;

Esf. Baixo Grande: Rua Antônio 
Soares dos Santos, s/nº – Baixo 
Grande;

Esf. Porto do Carro: Estrada do 
Alecrim, nº 388 – Porto do Carro;

Esf. Praia Linda: Rua Nicolas Pere-
grino dos Santos, nº 66 ou Estra-
da de Ferro, nº 66 – Praia Linda. 

UBS Centro/Mossoró: Rua Rami-
ro Antunes, s/n° – Mossoró 

UBS Poço Fundo: Estrada do Bo-
queirão, s/nº – Poço Fundo 

UBS Estação: Rua Joaquim Ro-
drigues Milagres, nº 52 – Estação 

Esf. Colina: Rua da Colina, nº 370 
– Colinas 

UBS Porto da Aldeia:  Avenida Sa-
putiaba, n° 35 – Porto da Aldeia 

UBS Fluminense: Rua Rezende, nº 
54 – Bairro Fluminense 

UBS Balneário: Rua São Jorge, s/
nº – Balneário;

Esf. São João II: Rua Marechal Jua-
rez Távora, 168, Bairro São João;

Esf. Ponta do Ambrósio: Rua An-
tônio Luiz Araújo, nº 120 – Ponta 
do Ambrósio;

Esf. Vinhateiro: Travessa Antônio 
de Araújo Mendonça, s/nº – Vi-
nhateiro;

Esf. Alecrim: Estrada do Alecrim, 
nº 80 – Alecrim;

Esf. Botafogo: Rua da Paz, nº 7 ou 
Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, 
nº 07 (fundos) – Botafogo;
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Esf. São Mateus: Rua Manoel An-
tônio Junior, s/nº – São Mateus;

Esf. Praia Linda: Rua Nicolas Pere-
grino dos Santos, nº 66 ou Estra-
da de Ferro, nº 66 – Praia Linda. 

Atenção: na UBS Cruz a vacina-
ção acontece nas terças, quintas 
e sextas-feiras; 

Endereço: Estrada da Cruz, s/nº, 
Cruz. 

Para otimizar o atendimento e 
evitar perdas, haverá limite de 50 
senhas para as UBS e 70 para as 
ESFs, com distribuição até 10h. 

Público-alvo 1ª dose: 

– Crianças de 5 a 11 anos com de-
ficiência ou comorbidade;
– Crianças de 5 a 11 anos da co-
munidade quilombola;
– Crianças de 5 a 11 anos;
– Moradores de 12 anos ou mais; 

Público-alvo 2ª dose: 

– Moradores que tomaram a D1 e 
estão no prazo para a D2. 

Público-alvo 3ª dose: 

– Adolescentes entre 12 e 17 anos;
– Moradores de 18 anos ou mais 
(com intervalo de 4 meses após 
aplicação da D2);
– Profissionais da saúde morado-
res de São Pedro da Aldeia;
– Pessoas com alto grau de imu-
nossupressão. 

Público-alvo 4ª dose: 

– Cidadãos de 40 anos ou mais, 
com intervalo de pelo menos 4 
meses após a D3; 

– Pessoas com alto grau de imu-
nossupressão, com intervalo de 
pelo menos 4 meses após a D3. 

Pessoas com alto grau de imu-
nossupressão: 

– Pessoas com imunodeficiência 
primária grave;
– Pacientes em quimioterapia 
para câncer;
– Transplantados de órgão sólido 
ou de células tronco hematopoié-
ticas (TCTH) em uso de drogas 
imunossupressoras;
– Pessoas vivendo com HIV/Aids 
com CD4 <200 céls/mm3*;
– Pacientes que fazem uso de cor-
ticoides em doses ≥20 mg/dia de 
prednisona, ou equivalente, por 
≥14 dias;
– Pacientes que façam uso de 
drogas modificadoras da respos-
ta imune;
– Pacientes em hemodiálise;
– Pacientes com doenças imuno-
mediadas inflamatórias crônicas 
(reumatológicas, auto inflamató-
rias, doenças intestinais inflama-
tórias). 

* Pessoas vivendo com HIV/Aids 
com CD4 <200 céls/mm3 tam-
bém devem procurar o Departa-
mento de Doenças Infectoparasi-
tárias (DIP), às quintas-feiras, de 
13h30 às 15h30, e às sextas-feiras 
de 8h às 15h. 
o de nascimento do(a) filho(a). 

  

Com informações da ASCOM/
PMSPA
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PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA 
ALDEIA ABRE LICITAÇÃO PARA 
O ALUGUEL DE ÔNIBUS APÓS 
PROBLEMAS NA OFERTA DO 

SERVIÇO

A Prefeitura de São Pedro da Al-
deia, na Região dos Lados do Rio, 
publicou nesta sexta-feira (24), 
no Diário Oficial do município, o 
edital de licitação para registro 
de preço para locação de ônibus.

Segundo a Prefeitura, o docu-
mento prevê o aluguel de 13 veí-
culos, tipo ônibus urbano com e 
sem ar condicionado, com mo-
torista e combustível. O pregão 
presencial será realizado na sede 
da Prefeitura, no dia 08 de julho, 
às 14h30. 

Em maio, a Viação São Pedro 
anunciou que interromperia os 
serviços na cidade definitivamen-

te. A Prefeitura chegou a contra-
tar uma outra empresa, mas du-
rante uma vistoria foi identificado 
que essa empresa não tinha a 
quantidade suficiente de ônibus 
para atender o município.

Foi então que, em caráter emer-
gencial, no começo de junho, a 
Viação São Pedro foi contratada 
novamente. Mas segundo a via-
ção, por inadimplência por parte 
da Prefeitura, os serviços foram 
novamente interrompidos. Os 
moradores chegaram a ficar dois 
dias sem ônibus, até que a Justiça 
determinou que a empresa conti-
nuasse atuando.
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SECRETARIA DE SAÚDE 
REALIZA CAPACITAÇÃO SOBRE 

DIREITOS LGBTQIA+

Os profissionais de saúde parti-
cipam de uma capacitação pro-
movida pelo Centro de Cidadania 
LGBTQIA+ da Baixada Litorânea 
I e II durante esta semana em 
São Pedro da Aldeia. A iniciativa 
tem a colaboração do Núcleo de 
Educação Permanente em Saúde 
(NEPS) do município. O evento 
faz parte do Programa Rio sem 
LGBTFOBIA do Governo do Es-
tado e conta com a participação 
de equipe multiprofissional den-
tre os quais se destacam  pro-
fissionais da área de assistência 
social, psicologia e direito. As pa-

lestras começaram nesta quarta-
-feira (22), na sede da Secretaria 
de Educação, e seguem até esta 
sexta-feira (24). O objetivo é in-
centivar um olhar mais humaniza-
do aos usuários da rede de saúde. 
Entre os temas discutidos desta-
cam-se a história LGBTQIA+ e da 
LGBTfobia, a orientação sexual 
e identidade de gênero, a sigla 
LGBTQIA+, a interseccionalida-
de, além de políticas públicas no 
SUS, o papel dos trabalhadores, 
estudos de caso e a análise de 
instrumentos institucionais.
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PREFEITURA DE CABO FRIO 
ABRE INSCRIÇÕES DE CONCURSO 
FOTOGRÁFICO PARA ALUNOS DA 

ESCOLA NILO BATISTA
Com o tema “Plantar, colher, cuidar, re-
plantar: o olhar sobre o cio da terra”, 
concurso faz parte da Semana Sebas-
tião Lan. Iniciando o mês de resgate 
da memória de Sebastião Lan, homem 
que lutou pelos direitos dos trabalha-
dores rurais na cidade, a Prefeitura 
de Cabo Frio, por meio da Secretaria 
de Cultura, abriu as inscrições para o 
concurso de fotografia “Plantar, colher, 
cuidar, replantar: o olhar sobre o cio da 
terra”. 
O concurso é realizado para trabalhos 
fotográficos de alunos e alunas do en-
sino médio da Escola Agrícola Munici-
pal Nilo Batista, no distrito de Tamoios. 
O tema pode ser abordado de diferen-
tes maneiras, como a representação da 
vida, trabalho e relação do produtor 
rural no solo cabo-friense, respeitando 
o ciclo da natureza.
As inscrições podem ser feitas gra-
tuitamente, por meio do link: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL-
Se8I_bkBXybt3dUpyAx-LO9zOTfBW-
CAmVswUAkoN6O6lPxrEw/viewform 
ou de forma presencial na secretaria da 

Escola Agrícola Nilo Batista.
O arquivo deve conter o nome do es-
tudante e título da obra. As fotografias 
precisam ser enviadas em arquivos di-
gitais, na maior resolução possível, e 
os arquivos devem ser carregados em 
campo específico na ficha de inscrição 
online. Serão selecionadas 20 fotos 
para uma exposição, seguindo o crité-
rio estético e artístico dentro do tema 
proposto. Entre os trabalhos escolhi-
dos, o primeiro colocado recebe um 
aparelho celular; o segundo ganha um 
tablet e o terceiro uma caixa de som 
com bluetooth. Todos os 20 recebem 
certificado de participação. 
O resultado será divulgado nas pági-
nas oficiais da Prefeitura Municipal de 
Cabo Frio no dia 20 de julho. A expo-
sição será em formato virtual a partir 
do dia 23 de Julho, com exibição on-
line nas páginas oficiais da Prefeitura 
de Cabo Frio. As fotos também ficarão 
disponíveis para apreciação no Sindi-
cato dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras Rurais de Cabo Frio, a partir do dia 
28 de julho.
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REGIÃO

ALUNO DO INEFI DE BÚZIOS FICA 
EM PRIMEIRO LUGAR EM EVENTO 

ESPORTIVO NA BASE AÉREA 
NAVAL EM SÃO PEDRO DA 

ALDEIA

Nesta quarta-feira (29), o estudante do 
Inefi, Leiner Fernandes C. Cordeiro, parti-
cipou de um evento esportivo, promovi-
do Programa Forças no Esporte, na Base 
Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, con-
quistando o primeiro lugar na modalidade 
do Karatê (Kata) e terceiro lugar na corri-
da de 3km do atletismo. O atleta faz parte 
do Programa Forças no Esporte (Profesp) 
do Centro de Educação Física Almirante 

Adalberto Nunes (CEFAN) em parceria 
com a Prefeitura de Búzios, por meio da 
Secretaria de Educação, Ciência e Tecno-
logia. Leiner é um estudante que vem se 
destacando no ProFesp e em sala de aula, 
na turma 900 do INEFI. Ele é exemplo de 
sucesso da união da educação com o es-
porte. Este ano ele também foi contempla-
do pela Secretaria do Lazer e de Esportes 
com o Bolsa Atleta do município. 
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Primeiro Fórum sobre a Violência 
Doméstica e Crimes Contra a 
Mulher é realizado em Iguaba 

Grande

A cidade de Iguaba Grande sediou o 1º Fó-
rum de Debate Sobre a Violência Domés-
tica e Crimes Contra a Mulher, na última 
quarta-feira (29). O fórum foi uma iniciati-
va do Conselho Comunitário de Segurança 
(CCS) da cidade e reuniu os conselhos de 
Araruama, São Pedro e Saquarema, além 
dos representantes da Guarda Municipal, 
Polícias Militar e Civil, alunos do Colégio 
Estadual Doutor Francisco de Paula Para-
nhos e sociedade civil.
Dentro da temática, foram abordadas 
ideias para serem implementadas no com-
bate diário aos crimes de feminicídio, for-
mas de trazer atenção a realidade dos ca-
sos de violência doméstica e criação de 
uma casa de amparo às mulheres vítimas 
de violência na Região dos Lagos.

A primeira edição do fórum contou com 
seis palestras, entre elas a do policial mi-
litar e Coordenador do Instituto de Segu-
rança Pública do Estado do Rio de Janeiro, 
responsável pelos Conselhos Comunitá-
rios, Capitão Gustavo Matheus; a advogada 
criminalista, conselheira da OAB/RJ, coor-
denadora da ESA/RJ em assuntos de vio-
lência doméstica e crimes contra a mulher, 

Letícia Delmindo e da enfermeira, especia-
lista em políticas públicas, professora em 
práticas clínicas e gestão pública de Saú-
de da Universidade de Nova Iguaçu, Karen 
Valladares.

“A união em torno do debate se tornou ne-
cessária, pois a integração dos conselhos 
tem identificando as dificuldades de cada 
município e propondo melhorias. O desafio 
é grande, diante do silêncio ao qual essas 
mulheres se submetem por medo a nova 
realidade, elas precisam saber que não es-
tão sozinhas e que serão acolhidas pelo 
poder Público.” Disse a presidente do CCS 
de Iguaba Grande, Zane Machado.

Os secretários de Planejamento e Gestão e 
Assistência Social, Trabalho e Renda, Eron 
Bezerra e Claudia Souza, respectivamente, 
o subsecretário de Segurança e Ordem Pú-
blica Jorge Escada, os vereadores Luciano 
Silva e Alan Rodrigues, a delegada da 129º 
DP de Iguaba Grande, Janaina Peregrino, o 
Comandante da 7ª Cia da Polícia Militar, Te-
nente Nascimento e o presidente da OAB 
Iguaba Grande, Diego Moraes foram outras 
autoridades presentes.

IGUABA GRANDE
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ARARUAMA
Prefeitura vai realizar a festa julina 

“Arraiá Araruama”

Um festejo que promete muita música, 
quadrilha e aquelas comidas deliciosas da 
roça. É a nossa festa julina  “Arraiá Ararua-
ma “.

O evento, totalmente gratuito, vai ser rea-
lizado nos dias 08 e 09 de julho, na Praça 
Menino João Hélio, no Centro, a partir das 
17h.

Anota aí a programação:

Vai ter muita cantoria com músicos locais, 
que prometem animar o público ao som do 
forró e outras músicas típicas.
Dia 08 quem irá se apresentar é Alan Quin-
tanilha e no dia 09 quem vai subir ao palco 
será a dupla Amanda e Pablo.

Muita dança com as tradicionais  quadri-
lhas que terão a participação de alunos de 
6 escolas municipais e também da Apae.

Vai ter também a quadrilha com a turma 
da Superintendência da Terceira Idade e o 
Casamento na roça, com o grupo Teatra-
ma.

As unidades escolares vão montar barra-
cas tematizadas para venda de doces e 
comidas típicas; além das tendas de brin-
cadeiras e jogos.

É o “Arraiá de Araruama”, mantendo viva a 
chama de uma das festas mais tradicionais 
do Brasil! Venha e traga a sua família!
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TURISMO

Empenhada em promover ações 
de incentivo e valorização do 
artesanato local, a Secretaria de 
Turismo de São Pedro da Aldeia 
tem estreitado cada vez mais os 
laços com os artesãos da cidade. 
Na quarta-feira (22), a secretária 
da pasta, Andrea Tinoco, se reuniu 
com membros da Cooperativa de 
Artesãs Esperança, no bairro São 
João. O encontro buscou alinhar 
ações que serão implementadas 

SECRETARIA DE TURISMO SE 
REÚNE COM COOPERATIVA DE 

ARTESÃS DO BAIRRO SÃO JOÃO

pelo município e orientar sobre 
a Carteira Nacional do Artesão. 
A secretária de Turismo, Andrea 
Tinoco, falou sobre a reunião. 
“Foi uma tarde muito produtiva 
com membros da Cooperativa 
de Artesãs Esperança. A cada 
dia é mais evidente a força 
deste segmento para o Turismo 
de São Pedro da Aldeia. 
Conversamos sobre diversos 
temas e pudemos alinhar ações 
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que serão implementadas pelo 
município, junto ao Governo do 
Estado. A proposta é transformar 
o artesanato em ferramenta de 
receptivo turístico próximo à 
Casa da Flor, agregando valor 
a sua visitação, fortalecendo e 
valorizando seu entorno”, afirmou.

A reunião também abordou 
assuntos gerais como a 
importância da iconografia para 
o artesanato local, metodologia 
e participação em feiras do 
segmento e sua relevância para o 
turismo. A conversa tratou, ainda, 
de assuntos relacionados ao 
turismo de base comunitária, que 
coloca a comunidade local como 
protagonista da experiência. O 
apoio a todos os empresários 
da área turística, com atenção 
especial ao artesanato, é uma 

das prioridades do governo do 
prefeito Fábio do Pastel. Além 
de agregar valor à identidade 
turística do município, o trabalho 
artesanal gera renda para diversas 
famílias aldeenses. O centro de 
referência do artesanato local 
é a Casa do Artesão, localizada 
na Praça Hermógenes Freire 
da Costa, no Centro. O espaço, 
amplo e confortável, conta com 
20 boxes e abriga, em média, 50 
artistas locais, incluindo a sede da 
Secretaria Municipal de Turismo.

ASCOM/PMSPA

Texto: Gabrielly Costa

Fotos: Mário Márcio
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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 PARTICIPA DE 
ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DE 

CULTURA

Representando o município de São 
Pedro da Aldeia, o secretário e a diretora 
municipais de Cultura, Thiago Marques e 
Giselle Lima, participaram do II Encontro 
Estadual de Gestores de Cultura do Rio 
de Janeiro. O evento aconteceu no Sesc 
Alpina, em Teresópolis, com o objetivo 
de promover a troca de experiências 
e o debate de políticas públicas entre 
representantes das cidades fluminenses. A 
programação, organizada pela Secretaria 
de Estado de Cultura e Economia Criativa 
do Rio de Janeiro (Sececrj), incluiu 
mesas de debates, reuniões setorizadas 
por região, apresentações artísticas e 
prestação de contas dos investimentos que 
estão sendo realizados pelo Governo do 
Estado direcionados ao setor cultural nos 
municípios do Rio. O secretário municipal 
de Cultura, Thiago Marques, destacou a 
participação no evento. “A parceria com 
a Secretaria de Estado de Cultura tem 
sido fundamental para o desenvolvimento 
do setor cultural de São Pedro da 
Aldeia, especialmente nesse contexto 
de retomada das atividades culturais. 
Temos buscado, cada vez mais, estreitar 
essas relações, intermediar a execução 
dos projetos do Estado e conhecer as 

políticas públicas culturais que estão em 
andamento, que beneficiam os nossos 
artistas e agentes culturais”, disse. Durante 
as reuniões setoriais, dois representantes 
de cada uma das dez regiões do estado 
foram escolhidos para participarem da 
eleição da nova mesa diretora do Fórum 
de Secretários de Cultura, biênio 2023-24. 
Na Baixada Litorânea, Thiago Marques foi 
um dos gestores escolhidos para o pleito.

Ao longo do dia, os gestores municipais 
receberam orientações sobre a Lei 
Aldir Blanc (LAB) e Lei de Incentivo à 
Cultura (LIC), com rodadas de perguntas. 
Através da LIC, 94 projetos de diferentes 
segmentos foram patrocinados no último 
ano, somando investimento de quase R$ 
140 milhões. Deste valor, 32% foi destinado 
para a capital e 68% ao interior.

Presente no evento, a secretária de 
Estado de Cultura e Economia Criativa, 
Danielle Barros, ressaltou a importância da 
integração com os gestores das cidades. 
“É através do diálogo que vamos conseguir 
descentralizar os recursos da pasta, 
alcançando cada vez mais o interior”, disse.
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PRA COMPRAR 
UM MILHO GASTEI 
QUASE UM MILHÃO

COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

As festas juninas chegaram ao 
fim... mas não fique triste, ainda 
tem as julinas e até agostinas. O 
difícil será ter dinheiro para con-
seguir ir em tantas festas. 

Eu já sabia que os preços estão 
um verdadeiro absudo. 

Fui no mercado comprar alguns 
ingredientes para fazer um pe-
queno arraiá em casa, estratégia 
que arrumei para não gastar mui-
to nesse mês de junho, porém o 
resultado não foi o esperado. Pa-
guei quase R$ 7,00  em 3 espigas 
de milho verde. Não tem muito 
tempo que eu comprava milho 
por R$ 1,00 e, em dias de promo-
ção, pagava R$ 0,50. Fui procurar 
amendoim para fazer pé-de-mo-

COM A PALAVRA, O EDITOR
leque e quase fiquei sem dinheiro. 

E aquele bolinho de milho, quem 
não gosta? 

Fui comprar o leite, fiquei parado 
em frente a gôndola... pensando 
que estava num posto de gaso-
lina. Locura total... 1 litro de leite 
por R$ 7,90, que vergonha! O di-
nheiro do trabalhador indo por 
água abaixo e a pobreza batendo 
na porta de milhares de pessoas. 

Onde iremos parar? 

De quem será mesmo essa culpa? 
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PRA COMPRAR 
UM MILHO GASTEI 
QUASE UM MILHÃO
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Em 1972 lançou-se no mercado fono-
gráfico um disco duplo pela EMI-O-
deon, depois de passados cinquenta 
ano continua com uma força inigualá-
vel. A importância do Clube da Esquina 
ultrapassa o tempo, supera modismos 
e movimentos.
Era uma ousadia lançar um disco com 
aquelas características ( naquela épo-
ca conhecido como LP). Ousado pela 
estética musical, e por reunir um gru-
po de músicos jovens desconhecidos 
capitaneados por Milton Nascimento. 
Nesse grupo destacava-se Lô Borges, 
acompanhado por Beto Guedes, Toni-
nho Horta, Wagner Tiso, Noveli, Mar-
cio Borges, Fernando Brant e Ronaldo 
Bastos, Tavito, Nelson Ângelo, Roberti-
nho Silva. O LP foi eleito em uma lista 
da versão brasileira da revista Rolling 
Stone como o 7º melhor disco brasilei-
ro de todos os tempos. 
Nada será como antes. Além de can-
ção presente no disco, retrata fielmen-
te o que significou o Clube da Esquina 
para música popular brasileira. Há uma 
discussão sobre ter sido o primeiro LP 
duplo lançada no Brasil. Era uma época 
conturbada de governo militar. 
Reunindo várias influências, marcada-
mente Beatles, Jazz e canções popu-
lares. Trazia a novidade como marca. O 
próprio Milton Nascimento comentou 
em um dos vários documentários so-
bre o Clube da Esquina. Não queria que 
as músicas soassem igual ao que era 
feito, mas totalmente diferente de tudo 
que se produzia naquela altura.
A ideia do disco partiu na iniciativa de 
Milton Nascimento junto a EMI-Odeon, 
para que gravação um disco duplo, di-
vidindo com Lô Borges, um jovem de 19 
anos. Felizmente a gravadora bancou o 
projeto, resultando um trabalho impe-
cável, gravado em dois canais, muitas 
vezes ao vivo no estúdio, surpreende a 

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.

Os sonhos não 
envelhecem

COLUNISTA
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COLUNISTA

qualidade técnica resultante desse 
esforço. 
A capa do Clube da Esquina é um 
capitulo a parte, uma foto de Cafi, ar-
tista pernambucano, retratando dois 
meninos a beira de uma estrada rural 
de Nova Friburgo. Durante um tem-
po correu a lenda que seriam a foto 
de Milton Nascimento e Lô Borges, 
no entanto, eram Cacau e Tonho os 
meninos da capa do Clube da Esqui-
na. Curiosamente somente quaren-
ta anos quando foram encontrados 
para uma reportagem, souberam da 
foto usada na capa. Resultou em um 
processo aberto por eles pelo uso da 
imagem. Cafi o fotografo faleceu em 
2019, em depoimento contou a his-
tória da fotografia e como a escolha 
da capa não passou por muitas dis-
cussões.
Importante afirmar que o disco pro-
duziu- se numa atmosfera de amiza-
de, boa parte das canções escritas 
em Piratininga - Niterói. Amizade ini-
ciada na famosa esquina, localizada 
em Belo Horizonte: Rua Divinópolis 
x Rua Paraisópolis, no bairro Santa 
Tereza. Há uma placa comemorativa 

para marcar o local. Organizam-se tour 
para os turista conhecerem o local. 
Existem vários documentários sobre o 
Clube da Esquina, além do livro Os So-
nhos não Envelhecem de Márcio Bor-
ges. 
Não pretendo analisar musicalmente o 
Clube da Esquina, tarefa realizada com 
maior competência por vários críticos 
ao longo dos anos. Tenho memórias 
afetivas. Lembro-me durante o segun-
do grau no Clovis Monteiro - Rio de Ja-
neiro, um grupo sempre reunia no pátio 
para tocar San Vicente. Outra “canção 
sempre embalava as nossas saídas para 
os acampamentos: Nada Será Como 
Antes, virou uma espécie de hino para 
nós.” Eu já estou com o pé nessa estra-
da. Qualquer dia a gente se vê. Sei que 
nada será como antes, amanhã.  
As canções embalaram muitos poemas 
escritos. E principalmente entendendo 
que os sonhos não envelhecem.

Nota: A crônica foi escrita ao som de 
Clube da Esquina.  
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LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves

PARA O DOCE DE LEITE

Ingredientes
1 lata de leite condensado (395 g) 
 
Modo de preparo
Retire o rótulo de papel da lata 
de leite condensado e, com uma 
faquinha ou espátula raspe qual-
quer resíduo de cola – isso evita o 
entupimento da válvula da panela 
de pressão. 
Na panela de pressão, coloque a 
lata (fechada) e cubra com água, 
até ficar com dois dedos acima 
da lata. Tampe a panela e leve ao 
fogo alto. Assim que a válvula co-
meçar a apitar, abaixe o fogo e 
conte 40 minutos. 
Desligue o fogo e espere o vapor 
sair completamente da panela 
antes de abrir a tampa. Com uma 
pinça, retire a lata da panela, com 
cuidado para não se queimar. Es-
pere a lata esfriar completamente 
em temperatura ambiente, por no 
mínimo 2 horas, antes de abrir (se 
preferir, prepare o doce de leite 
no dia anterior). 

PARA A MASSA

Torta BANOFFEE

Olá caros leitores, como tem passado? 
Hoje venho ensinar a você uma receita 
nutritiva e saborosa, a base de banana. 
Ela ainda é a queridinha da vez, apre-
sento a vocês a torta banoffe. 
Não se assuste com o nome, pois o que 
ela tem de nome complicado ela tam-
bém tem de muito sabor. 
Vamos aproveitar o fim de semana, e 
fazer essa lindeza. Aposto que fará su-
cesso ai também.  

Já irei dar uma dica que vale ouro, en-
tão anota ai: caso sobre um pouco do 
preparo da massa, você pode fazer pe-
quenas porções de bolinha e amassa 
las, leve ao forno dentro de uma forma 
forrada com papel manteiga e deixe 
até dourar um pouco as bordas e pron-
to, além da torta agora também temos 
biscoitinhos... 

Ai que delícia!!! Adoro receita versátil.
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Modo de preparo
2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
2/3 de xícara (chá) de açúcar 
125 g de manteiga gelada em 
cubos 
1 ovo 
1 gema 

Modo de preparo
Numa tigela grande, misture a fa-
rinha com o açúcar. 
Numa tigela pequena, quebre o 
ovo, separando a clara da gema. 
Transfira a gema para outra tige-
la – você pode reservar a clara na 
geladeira para outra receita. Adi-
cione o ovo à gema e bata com 
um garfo para misturar. Reserve. 
Acrescente a manteiga gelada na 
tigela com a farinha e misture, be-
liscando com as pontas dos de-
dos, até formar uma farofa. Abra 
um buraco no centro, junte o ovo 
batido com a gema e amasse com 
as mãos até a massa ficar lisa. 
Modele a massa numa bola e 
achate formando um disco – as-
sim fica mais fácil na hora de 

abrir. Embale com filme e leve à 
geladeira por pelo menos 30 mi-
nutos. Enquanto isso, separe uma 
forma redonda, com fundo falso e 
24 cm de diâmetro. 
Passados os 30 minutos, enfari-
nhe levemente a bancada e abra 
a massa com um rolo, até formar 
um disco 5 cm maior que o diâ-
metro da fôrma, com cerca de 0,5 
cm de espessura – polvilhe fari-
nha sob e sobre a massa enquan-
to abre. 
Com cuidado, enrole a massa 
no rolo de macarrão e desenro-
le sobre a forma. Delicadamente, 
pressione o centro da massa no 
fundo da fôrma e vá ajeitando as 
laterais, para deixar a torta bem 
retinha. Com a ponta do dedo in-
dicador, pressione bem a massa 
na quina da forma. Com as mãos, 
pressione também a massa na la-
teral da forma para fixar. 
Com as costas da faca, corte o 
excesso da borda de massa, dei-
xando a lateral com 5 cm de al-
tura – como a massa encolhe ao 
assar, no final a torta ficará com 
os 4 cm de altura desejados. Vol-
te a massa para a geladeira por 
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1 hora antes de assar (se preferir, 
faça essa etapa no dia anterior). 
Pré-aqueça o forno a 180 ºC (tem-
peratura média). 
Retire a massa da geladeira e cor-
te um pedaço grande de papel-
-alumínio. Coloque o papel-alumí-
nio sobre a torta e ajeite com as 
mãos para cobrir todo o fundo e 
lateral da massa. Dobre as pontas 
do papel-alumínio para fora da 
fôrma e preencha o fundo com 
grãos de feijão cru – isso evita que 
a massa infle e rache ao assar. 
Leve ao forno para assar por 30 
minutos. Retire a torta do forno 
e, com cuidado para não se quei-
mar, retire o papel-alumínio com 
os feijões. 
Volte a torta ao forno por mais 5 
minutos, ou até o bordas e o fun-
do começarem a dourar. Atenção: 
não deixe a torta dourar demais, 
pois ela terminará de endurecer 
após esfriar, do contrário pode 
ficar dura e quebradiça. Retire a 
massa do forno e espere esfriar 
completamente antes de montar 
a torta.  

PARA A MONTAGEM E 
COBERTURA

Ingredientes
4 bananas-nanicas maduras 
Todo o doce de leite cozido 
1 pitada de sal 
1 1/4 de xícara (chá) de creme de leite 
fresco gelado 
2 colheres (sopa) de açúcar 
2 colheres (chá) de café moído  

 

Modo de preparo
Assim que estiver fria, desenfor-
me a base da torta e transfira para 
um prato grande de servir. 
Numa tigela, coloque o doce de 
leite cozido, adicione uma pitada 
de sal e misture com uma colher 
para ficar cremoso e espalhar me-
lhor na torta. 
Coloque o creme de leite fresco 
gelado na tigela da batedeira, adi-
cione o açúcar e comece a bater 
em velocidade baixa. Assim que 
começar a encorpar, aumente a 
velocidade para média e bata até 
ficar firme, no ponto de chantilly. 
Com uma colher, espalhe todo o 
doce de leite no fundo da torta, 
formando uma camada uniforme. 
Descasque e corte as bananas no 
sentido do comprimento. Dispo-
nha as fatias de banana sobre o 
doce de leite, com a parte corta-
da para baixo, em círculo de fora 
para dentro, cobrindo toda a su-
perfície – vá cortando as bananas 
para encaixá-las melhor. 
Transfira o chantilly para um saco 
de confeiteiro e corte a ponta. 
Cubra toda a torta com o chantilly 
formando bolinhas de diferentes 
tamanhos e alturas e tamanhos – 
vá preenchendo de maneira que 
o chantilly cubra todo o espaço, 
inclusive entre as bananas e entre 
as próprias bolinhas de chantilly. 
Leve a torta para a geladeira por 
pelo menos 2 horas antes de ser-
vir – quanto mais gelada a banoffe 
estiver melhor (se preferir, monte 
a torta no dia anterior). Na hora 
de servir, polvilhe o café moído 
sobre a torta, passando por uma 
peneira. 
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Decoração 
Onde usar uma mesa de 

mármore pequena?
Além dos modelos suntuosos e 
muito chamativos de mesa de 
mármore, como as utilizadas em 
salas de jantar, temos ainda a 
mesa de mármore pequena, que 
pode ser encontrada em diferen-
tes estilos. No entanto, a dúvida 
que fica é relacionada ao uso des-
sa mesa de mármore, tendo em 
vista o fato de ela caminhar entre 
o destaque da pedra e a sobrie-
dade do tamanho.

Diferente do que muitos pen-
sam, a mesa de mármore peque-
na pode ser usada em diferentes 
cômodos. Até mesmo quartos de 
bebê podem ter uma boa mesa 
de mármore de tamanho mais 
modesto. No entanto, é preciso 
um respiro funcional para que o 
ambiente não fique pesado. Dito 
isso, com uma boa base de metal, 
sua mesa de mármore pode ficar 
em qualquer lugar e sem chamar 
tanto a atenção.  

Como preservar a mesa 
de mármore?

Para manter a mesa de mármo-

DECORAÇÃO

re sempre bonita e conservada é 
necessário levar em conta alguns 
cuidados importantes durante as 
etapas de uso e limpeza.
Para limpar a mesa de mármore, 
evite usar produtos como álcool, 
desengordurantes e materiais 
abrasivos, o mais indicado é usar 
água, detergente neutro e um 
pano úmido. Em caso de aciden-
tes com resíduos de gorduras ou 
bebidas coloridas, como vinho, 
procure limpar a estrutura da 
mesa de mármore imediatamen-
te. Além disso, evite manusear 
sobre a mesa de mármore mate-
riais cortantes que podem riscar 
e até lascar a peça.
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Congresso mundial online 
reunirá milhões de pessoas 

para falar sobre “paz”

DESTAQUE

Como sentir paz e tranquilidade 
apesar dos desafios provocados 
pelo aumento do custo de vida, 
da violência, dos desastres na-
turais, do ódio e das guerras? O 
congresso mundial das Testemu-
nhas de Jeová de 2022, com o 
tema “Busque a Paz!”, vai dar a 
resposta.

Devido ao prolongamento da pan-
demia, o evento ocorrerá apenas 
em formato virtual e estará dis-

ponível na internet para o público 
em mais de 500 idiomas a partir 
de 27 de junho. Todos são convi-
dados para assistir a ele no con-
forto de suas casas ou em outro 
local de preferência. O programa 
será apresentado em seis partes 
– do final de junho até meados 
de agosto. Foram gravados 48 
discursos e 66 vídeos. Pessoas 
cegas ou com deficiência visual 
contarão com o recurso da au-
diodescrição. O conteúdo poderá 
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ser visualizado ou baixado gratui-
tamente no site JW.ORG. Não há 
necessidade de cadastro, nem é 
preciso fazer login.

PROGRAMAÇÃO

Nas duas primeiras sessões, as pa-
lestras vão abordar como o amor 
pode ajudar as pessoas a terem 
paz interior e paz com os outros. 
Os relacionamentos familiares se-
rão abordados na série de discur-
sos: “Como ter paz na família”.

Ainda no mês de julho, mais duas 
sessões do programa vão des-
tacar algumas das característi-
cas que destroem a paz – como 
o orgulho, a inveja e a desones-
tidade. Um vídeo com histórias 
reais mostrará como é possível 
ter paz mesmo tendo que lidar 
com doenças graves, dificulda-
des econômicas, desastres natu-
rais ou outros problemas. Confira 
a programação completa no site 
JW.ORG.

“Esse congresso veio na hora cer-
ta, pois aumentará nossa deter-
minação de suportar com equi-
líbrio os desafios da vida. Afinal, 
a verdadeira paz não é só a au-
sência de guerras e conflitos, é 
uma força mental que nos capa-
cita a lidar com qualquer proble-
ma. Precisamos dessa paz mais 
do que nunca”, comentou Kleber 
Barreto, porta-voz das Testemu-
nhas de Jeová.

VOLTA ÀS RUAS

Desde março de 2020, todas as 
formas presenciais das atividades 
das Testemunhas de Jeová esta-
vam suspensas por preocupação 
com a saúde e segurança da co-
munidade. Mas agora, depois de 
2 anos, com exceção da pregação 
de casa em casa, que permanece 
suspensa, elas estão voltando às 
ruas em lugares de grande circu-
lação de pessoas, com os conhe-
cidos carrinhos de publicações 
bíblicas gratuitas, convidando a 
todos para o congresso “Busque 
a Paz!”. Em todas essas circuns-
tâncias elas usarão máscaras de 
proteção como medida de pre-
caução visando a própria saúde e 
a dos outros.

Cronograma para o download 
das sessões

Sessão Disponível
Sessão 1 27 de junho
Sessão 2 4 de julho
Sessão 3 18 de julho
Sessão 4 25 de julho
Sessão 5 8 de agosto
Sessão 6 15 de agosto

Porta-voz local das Testemunhas 
de Jeová: Fábio Pedrero. Conta-
to: portavozcabofrio@gmail.com
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O Dinossauro Ben é eleito 
melhor desenho animado 

pela Literarte Kids

A escritora Rosemary Gomes está 
comemorando a grande vitória 
no concurso de melhor desenho 
animado realizado pela Literarte 
Kids. O Dinossauro Ben foi elei-
to como melhor desenho anima-
do do ano de 2022 pela Literarte 
Kids. 

Estou muito feliz que meu Dese-
nho animado O Dinossauro Ben 
ficou em primeiro lugar, como 
melhor do ano de 2022 pela Lite-
rarte Kids. Muito obrigada, Izabel-
le Valladares e amigos que pres-
tigiaram o meu dinossaurinho”, 
disse Rosemary

DESTAQUE
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Quatro lançamentos de 
livros marcam 3ª edição 
do Projeto Literatura na 
Praça em São Pedro da 

Aldeia
São Pedro da Aldeia recebeu, no sá-
bado (25), a 3ª edição do Projeto Lite-
ratura na Praça. O evento literário re-
cebeu o lançamento de quatro livros 
de escritoras da nossa região. 

O Projeto Literatura na Praça é idea-
lizado pelo escritor Renato Fulgoni e 
conta com o apoio cultural da Secreta-
ria Municipal de Turismo, Casa do Ar-

tesão, Aldeia Editora, Livraria da Aldeia 
e do Notícias de São Pedro da Aldeia 
Editora. O evento contou com a parti-
cipação de diversos escritores do mu-
nicípio, como Renato Fulgoni, Nathália 
Laryssa do Amaral, Marta Chuengue, 
Viviane Ribeiro, Rosana Silva e Rosana 
Andréia. Além de saborear as delícias 
da Bibi Bolos e Delícias.

LITERATURA
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Entre os lançamentos da 
noite, aconteceu o lan-
çamento do livro “Criei 
Poesia a Canto”, obra de 
estreia da escritora Marta 
Chuengue. O título do li-
vro, que faz um sagaz jogo 
de palavras, é fidedigno à 
obra. Marta, em seu canto, cria versos e 
mais versos, carregados de sentimento, 
expressão e experiência, de modo fas-
cinantemente particular.

No outro lançamento da noite, a escri-
tora Viviane nos apresenta o seu tercei-
ro trabalho, o livro “Os Doze”. Tão pou-
co é falado sobre os doze discípulos do 
Mestre Jesus; suas característica, pon-
tos fortes e fracos, suas origens, o local 
de suas mortes e seus legados.

A escritora Rosana Silva lança o livro 
“Encontrei contadoras de histórias às 
margens do Rio São João”. Um livro de 
memórias, contos e crônicas que apre-
senta uma variedade de temas. A capa 
de Roberto Júnior foi feita pelo celu-
lar, este rapaz é autodidata e ex-aluno 
do 331 de Aquários – muito contente 
com essa obra de arte. A escritora An-
drea Rezende fez o prefácio e segundo 
ela, há “potencialmente força feminina 
narrativa… há muito de luta, de sobre-
vivência e de embate neste livro…” de 
124 páginas que espero que os leitores 
devorem e que se identifiquem com a 
narrativa.

Completando a noite de lançamentos, 
a escritora Rosana Andréia apresenta 
seu novo livro “Pedro Baleia”. O menino 
Pedro amava as Baleias. Ele viveuuma 
incrível aventura no mar da Praia gran-
de. Essa aventura definiu a sua vida. 
Uma história sobre o amor a natureza, 
coragem, bullyng, fé e determinação.

LITERATURA
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“Ilha”: álbum inédito de 
Badi Assad traz parcerias 
com grandes nomes da 

música popular Brasileira
Com oito canções inéditas, o proje-
to tem participação especial de Dani 
Black na composição e vocais e conta 
com composições de Badi em parceria 
com Alzira E, Lucina, Chico César e Lí-
via Mattos. 

O que aconteceria se a humanidade 
sofresse um naufrágio e os sobrevi-
ventes encontrassem uma terra firme 
para recomeçar? Essas são indagações 
que o novo álbum “Ilha” de Badi Assad 
aborda. Com oito canções e parcerias 
com grandes nomes da música popular 
brasileira, o projeto chega a todos os 
aplicativos de música nesta sexta-fei-
ra, 1º de julho. Artista também anuncia 
nova turnê com estreia online na quin-
ta-feira, 7 de julho, às 20h30, no Youtu-
be da cantora.

Produzido por Márcio Arantes - conhe-
cido por trabalhos com Maria Bethânia, 
Emicida e Mariana Aydar, com quem 
acaba de ganhar o Latin Grammy 
Awards como produtor, por “Melhor 
Álbum de Música de Raiz”-, o álbum 
traz um diálogo entre diferentes gera-
ções acerca de reflexões sobre o início 
de um novo mundo e as escolhas que 
faremos para essa nova construção, 
recheando-se de reflexões poéticas a 
partir de uma visão universal sobre o 
Ser Humano.

“São reflexões e sentimentos sobre o 
lugar de onde viemos, sobre as ener-
gias opostas e complementares femi-
nina e masculina, sobre ter encontrado 

um lugar seguro, representado por uma 
Ilha. Como receberíamos a primeira fru-
ta? O projeto ainda traz reflexão sobre 
as palavras e a evidência dos resulta-
dos catastróficos sobre uma sociedade 
que governa para a conquista do poder 
e não para o bem-estar coletivo e da 
evolução humana”, explica Badi Assad.

O álbum chega com seis canções iné-
ditas e duas recém lançadas, a auto-
ral “Eterno” e a composta em parceria 
com Lucina, “Fruto”. “Do silêncio veio 
o som”, “Traga-me”, “Ilha das Flores”, 
“Olhos d’água” e “Palavra” foram com-
postas em parceria com Chico César, 
Alzira E e Lívia Mattos. “Ilha do Amar”, 
além de trazer Dani Black como parcei-
ro na composição, ele também partici-
pa como convidado especial na voz e 
violão.

Violonista, cantora, malabarista vocal e 
compositora, Badi Assad emergiu como 
uma das artistas mais versáteis de sua 
geração. Com 19 álbuns lançados em 
todo o mundo e mais de 40 países vi-
sitados, seu CD Wonderland de 2006 
foi selecionado entre os 100 melhores 
da prestigiada BBC London e também 
foi incluído entre os 30 melhores da 
Amazon.com. Em 2018 o filme sobre 
sua vida ‘Badi’ ganhou vários prêmios 
nacionais e internacionais, como o de 
melhor documentário no LABAFF (Los 
Angeles Brazilian Festival de Cinema).
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Como perder o medo das 4 
matérias mais temidas no 

Vestibular
Os vestibulares e a prova do Enem 
preocupam grande parte dos estu-
dantes, pois além da necessidade de 
ir bem nas provas, há toda pressão 
social e familiar para que sejam apro-
vados nos cursos universitários que 
escolheram. Além disso, os jovens têm 
um certo receio em relação a algumas 
das disciplinas - e, entre elas, estão Fí-
sica, Química, Matemática e Redação.

Segundo a última edição do Programa 
Internacional de Avaliação de Estudan-
tes (Pisa), realizado pela Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), em 2018, 43,2% 
dos alunos brasileiros tiveram pon-
tuação baixa nas disciplinas avaliadas, 
sendo a Matemática a responsável 
pelo pior desempenho.

De acordo com o docente de Quími-
ca da plataforma Professor Ferretto, 
Michel Arthaud, parte desse temor 
é consequência do desinteresse dos 
alunos por essas matérias considera-
das “difíceis”, pois muitas vezes elas 
são apresentadas verticalmente, ten-
do o professor como “detentor único 
do saber” e distantes da realidade dos 
estudantes. “Isso não prende a aten-
ção”, avalia ele, que também é influen-
ciador e mantém o canal no Youtube 
Café com Química.

Não estudar “na véspera” para os Ves-
tibulares e o Enem é um ponto a se 
destacar, pois é necessário se prepa-
rar com tranquilidade para fazer as 
provas e, assim, obter bons resultados.
Pensando em ajudar os estudantes, 

EDUCAÇÃO

professores, listaram dicas para conse-
guir ir bem nas provas dessas discipli-
nas:

Matemática

Daniel Ferretto, professor de Matemá-
tica, diz: “Comece estudando os temas 
básicos e depois passe para os mais 
complexos. Conhecer bem a parte con-
ceitual e entender a teoria é fundamen-
tal para conseguir entender o que está 
sendo cobrado, inclusive em questões 
que envolvem contas. Além disso, é im-
portante fazer simulados com a mesma 
quantidade de questões e tempo defi-
nido”, recomenda.

Química

“Identifique o que é mais importante 
na questão, pois a interpretação aju-
da a ir bem em 70% da prova. Outro 
ponto muito importante, mesmo que 
tenhamos dificuldade para entender, é 
rever os nossos erros. As pessoas não 
gostam de errar, porém, é o ponto que 
mostra onde é necessário focar mais. 
Pratique a resolução de questões do 
Enem de anos anteriores, pois assim é 
possível se habituar com o modelo das 
perguntas, características dos exercí-
cios, revisar e treinar os conteúdos”, diz 
Michel.

Física

“Ter uma boa noção dos assuntos de Fí-
sica básica e Matemática básica é fun-
damental para que os alunos consigam 
interpretar bem as questões e desen-
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volver bem as contas. Além de trazer 
a Física para o cotidiano, é um ponto 
fundamental no aprendizado efetivo da 
matéria”, comenta André Coelho, pro-
fessor de Física.

“Sempre que o aluno aprende Física de 
forma contextualizada e aplicada ao 
cotidiano, os resultados no Enem, nos 
vestibulares e nas provas de colégio 
são muito melhores”, acrescenta.

Redação

“Ter o hábito de ler ajuda a aprender a 
argumentar ao longo da Redação e ela-
borar textos com temas diferentes, ou 
seja, é uma forma para se aperfeiçoar 
na escrita. É indispensável fazer uma 
observação da norma padrão da língua 
portuguesa, revisando vírgula, crase, 
uso das maiúsculas e outros aspectos 
gramaticais. Além de ser necessário ter 
o texto ‘agradável aos olhos’, é preciso 
tomar cuidado com a legibilidade da 
letra, atenção a rasuras, espaçamento 
das letras e uso das margens da folha-

-padrão”, explica João Filho, professor 
de Redação.

O docente acrescenta que essa é a 
única parte da prova em que se pode 
atingir nota máxima. “Para desenvolver 
o conteúdo, é importante ter uma boa 
escrita”, finaliza.

Sobre a Plataforma Professor Ferret-
to - A plataforma é uma das maiores 
do país no segmento e tem o objeti-
vo de oferecer um ensino de qualida-
de acessível aos jovens. Atualmente, 
conta com mais de 50 mil estudantes 
em todo o país, que se preparam para 
as provas do Enem e dos vestibulares 
mais importantes com aulas online. Por 
meio da plataforma, os candidatos po-
dem fazer o seu próprio cronograma, 
sem sair de casa para estudar. Nesse 
espaço virtual, têm acesso a diversos 
materiais e um total de 11 professores 
das principais disciplinas, todos alta-
mente qualificados e que uniram forças 
para ensinar, orientar e dar acesso aos 
conteúdos.
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Casuarina lança álbum em 
homenagem a Rolando 

Boldrin
O Casuarina, um dos maiores expoen-
tes da geração de novos sambistas, 
presta uma homenagem em seu 10º 
álbum a um grande ícone brasileiro: o 
compositor Rolando Boldrin. Depois 
da gravação do DVD “O Samba Está 
na Moda”, em São Joaquim da Bar-
ra, interior de São Paulo, onde nasceu 
Boldrin, agora é a hora de mostrar ao 
público o resultado do trabalho. 
 
No dia 24 de junho, o álbum será lan-
çado nas principais plataformas de 
streaming, como Apple Music, Deezer 
e Spotify. No mesmo dia, será disponi-
bilizado o vídeo da faixa “Três Heróis”.

Em julho, sua versão física chega às 
lojas. Além disso, apenas nos dias 02 
e 03 de julho, o DVD completo será 
disponibilizado também no canal do 
YouTube da Biscoito Fino. Em maio, 
lançaram o primeiro single “Onde 
Anda Iolanda”.

Aos 85 anos, Boldrin é um artista mul-
tifacetado, acumulando funções como 
ator, cantor, compositor e apresenta-
dor, que está há 16 anos no coman-
do do “Sr. Brasil”, transmitido pela TV 
Cultura.

“Rolando Boldrin, ator, cantor, apre-
sentador, criador de programas que 
foram divisores de água para a nossa 
cultura, um brasileiro completo, nos 
deu de presente a parceria e cumpli-
cidade de realizarmos juntos “O Sam-
ba Está na Moda”, espetáculo onde 
temos a oportunidade de apresentar 
ao público o Boldrin compositor, mais 

MÚSICA

uma faceta dentre suas genialidades. 
Nos orgulha e envaidece imensamente 
fazer esta homenagem, junto a ele, no 
palco”, diz o violonista, arranjador e di-
retor musical do projeto, Daniel Montes.  
Além de Daniel, o Casuarina é compos-
to por Gabriel Azevedo, João Fernando 
e Rafael Freire.

O DVD, lançado pela Biscoito Fino e 
coproduzido pela TV Cultura, tem ce-
nografia assinada por Patrícia Maia 
Boldrin. A ideia do projeto é enaltecer 
a cultura regional, alinhando a música 
com a produção artesanal. Para com-
por o cenário, foram utilizadas peças 
que estão alinhadas com valores socio-
culturais e ambientais. Além disso, tudo 
está sendo produzido em versão digital, 
já que a preservação do meio ambiente 
também está associada a esses valo-
res. “É uma honra estar no palco com 
eles para brincarmos um pouco com o 
Brasil que sonhamos resgatar. Algumas 
histórias e muita musicalidade, ao estilo 
inconfundível dos queridos do Casuari-
na, trazem emoção e risos, para fazer 
a gente acreditar que ainda é tempo 
para cantar”, agradece Boldrin.

Turnê 2022 pela Europa: O Casuarina, 
que acaba de completar 20 anos de 
carreira, também encara como missão 
levar a música brasileira para o mundo. 
Em julho (de 1/07 a 18/07), farão uma 
turnê pela França, levando seu samba 
para Paris, Lille, Lyon e Bordeaux. Des-
de 2009, realizam turnês fora do país, 
indo ao menos uma vez por ano para 
Europa e América do Norte, além de 
outros destinos mais inusitados. Tendo 
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passado por países como Angola, Bél-
gica, Canada, Cuba, França, Holanda, 
Israel, Itália, Malásia, Noruega, Portugal, 
Rússia, Eslovênia, Espanha, Suécia, In-
glaterra e Estados Unidos da América.

“O Samba está na moda”, por Mônica 
Salmaso:

Tão bonita esta festa e cantoria co-
memorando os 85 anos deste gigan-
te artista brasileiro -  Rolando Boldrin; 
cantado, tocado, declamado e cheio de 
deliciosos causos, linda e amorosamen-
te pelo grupo Casuarina e este mestre, 
cantor, ator, apresentador, declamador 
dos maiores, escritor e compositor.

Arranjos cuidadosos, tocados e canta-
dos com precisão e afeto, oferecem a 
música e fazem molduras nessa expo-
sição de Brasil. Quando a gente mais 
precisa sentir que podemos “voltar pra 

casa”, nos entendermos com a nossa 
identidade brasileira tão machucada, a 
gente assiste a este espetáculo e a es-
perança se renova, como um café chei-
roso coado agora.
É um banho de cultura do Brasil, quan-
do mais precisamos disso! Boldrin volta 
à sua cidade natal para gravar o espe-
cial e a gente volta pra casa com ele!”

Serviço:
O Samba está na Moda - 85 anos de 
Rolando Boldrin com o grupo Casua-
rina.
Lançamento do álbum: 24 de Junho.

Lançamento DVD no canal do YouTube 
da Biscoito Fino: 2 e 3 de julho.
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As florestas brasileiras naturais são 
distribuídas em 6 biomas:

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

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

A sucuri-verde, espécie que aparece 
na novela, é conhecida mundialmente 
como “anaconda”. Nomes populares 
podem variar entre regiões diferentes 
e causar certa confusão, mas tanto o 
nome popular “sucuri” quanto “ana-
conda” referem-se às serpentes do 
gênero Eunectes. 

O gênero das sucuris possui poucas 
espécies se comparado a outros gê-
neros de cobras típicas do território 
brasileiro. São quatro: Eunectes mu-
rinus (sucuri-verde), Eunectes notaeus 
(sucuri-amarela), Eunectes benien-
sis (sucuri-de-beni) e Eunectes des-
chauenseei (sucuri-malhada). Dentre 

BRASIL

essas espécies, a única que nunca foi 
observada no Brasil é a sucuri-de-beni. 
A mais comum, maior e estudada pela 
ciência é justamente a sucuri-verde, a 
Eunectes murinus. 

Todas as espécies de sucuris são ro-
bustas e consideradas de grande porte, 
mas a sucuri-verde em especial é con-
siderada a maior serpente em volume 
corpóreo do mundo. E em comprimen-
to ela só perde para a píton-reticulada 
(Malayopython reticulatus), que habita 
o sudeste asiático.

Ela pode atingir até sete metros e pesar 
mais de 130kg, mas animais com mais 
de cinco metros são raros de serem 
encontrados. Há relatos polêmicos de 
pessoas que viram sucuris com mais de 
10 metros – o que gera discussão entre 
a comunidade cientifica e a população 
até hoje. 

As sucuris são conhecidas por seus 
hábitos semiaquáticos. Elas são geral-
mente encontradas em região de rios, 
brejos e pântanos da América do Sul, 
de água rasa coberta por vegetação. 
Considerada uma ótima nadadora, des-
loca-se de forma rápida na água. Mas 
essa velocidade não se aplica à terra 

Sucuri-verde
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BRASIL

firme onde desloca-se muito mais len-
tamente. Conhecida por constringir 
suas presas, a sucuri não é peçonhen-
ta, apesar de ter uma mordida dolori-
da. Ela é 100% carnívora: geralmente 
ela caça por espreita próximo à beira 
da água, e quando tem uma oportu-
nidade, dá um bote, enrola seu corpo 
musculoso ao redor da presa e aperta 
suas vítimas até a morte. Essas serpen-
tes têm uma dieta generalista e fazem 
parte de seu cardápio: mamíferos, aves, 
répteis e peixes.

Mas a sucuri não reina sozinha nas 
águas: elas também são presas de al-
gumas espécies de jacaré, de onças e 
até mesmo de outras sucuris. Seu pior 
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predador, porém, é o homem. Além de 
matar diretamente a serpente, ele cau-
sa a destruição de seu habitat, levando 
a uma diminuição do número de presas 
disponíveis e à redução da área de vida 
dessas gigantes. 

Devido ao seu grande tamanho, a su-
curi pode ter uma quantidade grande 
de filhotes na comparação com outras 
espécies. Grandes sucuris-verdes po-
dem produzir ninhadas com mais de 70 
filhotes. Por ser uma espécie vivípara, 
as pequenas cobrinhas nascem com-
pletamente desenvolvidas após a ges-
tação e são totalmente independentes 
da mãe.
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REGIÃO

Saquarema 
Seleção Brasileira de Rugby 

vence o Campeonato 
Sul-americano

Recebendo pela primeira vez na his-
tória uma competição da modalidade, 
Saquarema deu um show no Sul-a-
mericano de Rugby Seven Feminino, 
realizado nos dias 10 e 11 de junho, no 
Estádio do Boavista, em Bacaxá. Jo-
gando de forma espetacular, as meni-
nas do Brasil faturaram mais um título 
internacional para o currículo.

Conhecidas como Yaras, as jogadoras 
da Seleção Brasileira de Rugby vence-
ram todas as partidas disputadas no 
torneio, chegando à final contra a se-
leção da Colômbia. O placar, de 27×0, 
marcou a vigésima vez que o Brasil 
leva o título sul-americano.

“É diferente jogar em casa, diante da 
torcida. A nossa preparação para este 
torneio foi sobre defender o país para 
que ele fique orgulho de nós. Esta vi-
tória é fruto de um trabalho de anos, 
desde o Rugby amador ao profissio-
nal”, comemorou o técnico da Seleção 
Brasileira, William Broderick.

“É muita emoção poder, no vigésimo 
título da seleção brasileira feminina, 
encerrar a minha carreira podendo 
participar desta festa incrível, neste 
campo, com esta torcida linda”, vibrou 
a yara Claudia Teles, que representou 
o Brasil nas Olimpíadas e foi medalhis-
ta pan-americana.

“O Rugby é um esporte sensacional e 

que cativou muitas pessoas em Saqua-
rema. As atletas puderam visitar esco-
las da rede municipal de educação para 
apresentar o esporte às nossas crian-
ças e eles ficaram encantados. Come-
çamos a criar um legado, um vínculo do 
Rugby com Saquarema. Tenho certeza 
de que esse Sul-americano ainda dará 
muitos frutos em nossa cidade”, infor-
mou o secretário municipal de Esporte, 
Lazer e Turismo, Rafael Castro.

“As meninas do Brasil jogaram com 
muita garra e determinação. Este foi o 
primeiro torneio no país após as Olim-
píadas de 2016 e foi muito gratificante 
ver nossas jogadoras no lugar mais alto 
do pódio, aqui em Saquarema! Nossa 
cidade e nossa torcida, como sempre, 
trazendo boas energias para as equi-
pes brasileiras!”, completou a Prefeita 
Manoela Peres.

Com entrada gratuita, a torcida enca-
rou o frio e a chuva para prestigiar as 
jogadoras brasileiras. Das arquibanca-
das, a festa dava uma motivação ex-
tra para as yaras conquistarem o título 
continental.

Surgido em 1823 na Inglaterra, o Rugby 
é um esporte que exige muita resistên-
cia, habilidade e estratégia por parte 
dos atletas. O campo de disputa pos-
sui duas traves, em formato de H, e o 
objetivo do jogo é conduzir uma bola 
oval, com as mãos ou chutando, até a 
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linha de fundo do time adversário e en-
costá-la no chão, realizando um try e 
chutando ao gol para obter pontuação 
extra. A regra permite apenas passes 
para as laterais ou para trás, mas é váli-
do segurar e derrubar o oponente que 
esteja com a posse da bola, realizando 
um tackle. A categoria Seven é dispu-
tada por sete atletas de cada lado em 
dois tempos com sete minutos cada.

Os jogos foram realizados pela Su-
damérica Rugby, com patrocínio da 
TIM e apoio da Confederação Brasileira 
de Rugby (CBRu) e da Prefeitura Muni-
cipal de Saquarema.
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PORTARIA QUE RECONHECE 
A ADOÇÃO DAS BOAS 
PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

ENTRA EM VIGOR EM JULHO

A partir de 1° de julho deste ano, entra 
em vigor a Portaria nº 448 que estabe-
lece o procedimento para a submissão 
da documentação necessária ao reco-
nhecimento de programas voltados à 
promoção de boas práticas agrícolas. 
O documento também regulamenta 
a Portaria n° 337, publicada em 2021, 
que estabelece requisitos mínimos e 
reconhece programas de promoção 
de boas práticas agrícolas no Brasil, 
na etapa primária da cadeia produtiva 
agrícola, aplicados por entes públicos e 
privados no território nacional.

O objetivo é estimular a produção de 
alimentos seguros e de qualidade, pro-
mover ações que visem melhorar a 
qualidade da produção de alimentos, 
além de fomentar práticas sustentáveis 
de produção agrícola e estimular a me-
lhoria da qualidade de vida da popula-
ção rural.

O coordenador-geral de Sistemas Inte-

grados de Produção Agrícola do Mapa, 
Marcus Vinícius de Miranda Martins, 
destaca a importância da adoção de 
boas práticas e como ela impacta na 
produção sustentável. “Quando o pro-
dutor rural adota as boas práticas agrí-
colas conseguimos ter o produto com 
mais qualidade e com mais garantia. 
Isso ocorre porque o produtor está fa-
zendo do jeito correto que tem que ser 
feito, baseado na ciência, na pesquisa 
de campo”, explica.

Para ter o programa de boas práticas 
reconhecido e chancelado pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, os entes públicos e privados 
interessados devem protocolar o Ter-
mo de Declaração junto ao Ministério. 
A adesão ao programa é voluntária e 
os interessados devem fazer uma au-
todeclaração alegando que estão ade-
quados segundo a Portaria 337. Após o 
envio, a documentação será analisada 
pela Secretaria de Inovação, Desenvol-

ARTIGO

AGRONEGÓCIO
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INTERESSADOS EM OBTER O 
RECONHECIMENTO DEVEM SOLICITAR VIA 

TERMO DE DECLARAÇÃO
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vimento Sustentável e Irrigação (SDI/
Mapa).

O que são as Boas Práticas Agrícolas?

As Boas Práticas Agrícolas são o con-
junto de princípios, normas e recomen-
dações técnicas aplicadas nas etapas 
da produção, processamento e trans-
porte de produtos vegetais alimentí-
cios e não alimentícios, orientadas a 
promover a oferta de alimento seguro, 
de forma a cuidar da saúde humana, 
proteger o meio ambiente e melhorar 
as condições dos trabalhadores rurais 
e sua família.

São considerados como requisitos mí-
nimos de reconhecimento de adoção 
dessas práticas na etapa primária da 
cadeia produtiva agrícola o planeja-
mento e gestão do estabelecimento 
rural; a organização e higiene no esta-
belecimento rural; o cumprimento da 
legislação ambiental e trabalhista vi-
gente; a nutrição de plantas, fertilidade 
e conservação do solo; o uso racional e 
qualidade da água; o uso correto de in-
sumos; o manejo integrado de pragas; 
e a rastreabilidade do processo produ-
tivo com registros e controles da pro-
dução.
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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.

Teixeira e Sousa, o Teixeirinha

Está para Elza Soares, a Elzinha

Temos aqui, conceitos 
matemáticos

Intimamente ligados e 
conectados

Razão e Proporção

Construção de uma relação

Conceito de divisão, Razão

Mesmo resultado para duas 
razões, proporção

 

Teixeira está para o romance

Elza para a música

Assim como o cantar para mãos 
calejadas

E a escrita para vozes caladas

Artes que tratam de grandezas 
proporcionais

Valores aumentados ou 
diminuídos

Direta e inversamente 
proporcionais

COLUNISTA

O paralelo da arte 
matemática da vida de 

Teixeira e Elza 
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Na busca do quociente

Poetizar e cantar são os 
resultados desta divisão 

 A constante de 
proporcionalidade 

Entre as grandezas 

É encontrada pela razão entre o 
tempo 

Do canto e grafemas

Teixeira escreveu histórias

Elza en-cantou o Brasil

Ambos artífices da arte

Ambos artífices da vida

Vida que quando dividida 

Não se multiplica

E quando subtraída

Não adiciona

Porque conta histórias 

De um planeta de fome

De igualdade, de justiça

De saúde, de respeito e cultura

Discos arranhados

Contas zeradas

E o gráfico apenas uma 
circunferência 

Tocada pela agulha do nanquim 
preto

Frequências de sons que 
libertam

E criam uma suave melodia 

Que partem de uma enigmática 
incógnita 

De notas: em letras e números 

Fazendo da vida uma paralela 
que se encontra no infinito 

Silvilene Gomes

O poema foi escrito e inspirado 
no Concurso Prêmio Teixeira 
e Sousa de Literatura 2022”, 
realizado pela Prefeitura de 

Cabo Frio, aludido ao tema: “De 
Teixeira e Sousa a Elza Soares – 
Crítica Social no Planeta Fome”.

COLUNISTA
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COLUNISTA

Pedagoga e escritora, 
Aline Santos, lança seu 

terceiro livro na Bienal de 
São Paulo

A pedagoga e escritora Aline San-
tos lançou na Bienal de São Paulo 
seu terceiro livro sobre Transtor-
no de Déficit de Atenção com Hi-
peratividade (TDAH), “A Menina 
Hiperativa TDAH - O Transtorni-
nho” pela Editora Conejo. 

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

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

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

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

Marta Chuengue, 
escritora,  é a 

entrevistada de 
Renato Fulgoni
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ENTREVISTA
O livro “Criei Poesia a Canto”, obra de 
estreia da brilhante Marta Chuengue, 
nos permite entrar na mente criativa 
da autora para desvendar a complexi-
dade de suas engrenagens. O título do 
livro, que faz um sagaz jogo de pala-
vras, é fidedigno à obra. Marta, em seu 
canto, cria versos e mais versos, carre-
gados de sentimento, expressão e ex-

ESCRITORA MARTA CHUENGUE FALA 
SOBRE SEU 1º LIVRO “CRIEI POESIA A 

CANTO”

periência, de modo fascinantemente 
particular. O leitor que não espere en-
contrar padrões, medidas ou regras: a 
poesia de Marta não obedece rótulos, 
nem muito menos busca satisfazer jul-
gamentos. A poesia é livre, fluída, leve, 
mas, sobretudo, dela. É um convite ao 
mistério do subsconciente humano.

ENTREVISTA
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Quando surgiu a ideia de escrever o livro “Criei Poe-
sia a Canto”?

Pois bem…  escrevo poesia desde os meus 14 anos de idade por 
necessidade de me expressar com relação aos sentimentos e 
emoções, nasci no bairro da tijuca e fui criada no Complexo da 
Maré. Saí da maré aos 14 anos de idade. Viajei alguns estados 
do brasil, tais como Belém do Pará, Bahia, Aracaju, Fortaleza, 
Minas Gerais.

Também Paraty, Região dos lagos (Macaé, Rio das Ostras, Cabo 
Frio, São Pedro da Aldeia), incluindo região serrana (Nova Fri-
burgo). Tive a necessidade de criar um trabalho literário de di-
vulgação e   publicação (fanzine) foi assim que difundi durante 
muitos anos nas ruas, morando nela (rua). Meu trabalho autoral.

 Hoje tenho residência em São Pedro da Aldeia na Rua do Fogo, 
fui contemplada por um sorteio no projeto social minha casa 
minha vida!

Eu vivo e sobrevivo de arte desde os meus 14 anos, (tive de 
contar da minha trajetória para você começar a entender um 
pouco da poetisa Marta Chuengue).

A ideia de publicar um livro surgiu a cerca de um ano atras 
quando (Ana Paula Chuengue) me viu no bairro da passagem 
em Cabo Frio ainda aos 37 anos trabalhando da mesma forma 
arcaica de divulgação(fanzine). Ela comentou sobre uma edito-
ra ASM que publicava artistas independentes, afirmando que já 
estava no momento de eu ter meu próprio livro (sonho antigo)! 
E a mesma juntamente com meu irmão (Samuel Chuengue), 
elaboraram uma maneira junto com o Ângelo (meu editor) de 
publicar CRIEI POESIA A CANTO. 

ENTREVISTA

Acompanhe a entrevista de Marta Chuengue com 
Renato Fulgoni:
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ENTREVISTA

Quais escritores você gosta de ler?

Clarice Lispector, Cora Coralina, Cecília Meireles, Vinícius de 
Moraes, Flor Bela Espanca.

Confesso que quem me atraiu para a poesia foi o poeta e autor 
Vinícius de Moraes.

Confesso que quem me atraiu para a poesia foi o poeta e autor 
Vinícius de Moraes.

Falando um pouco de políticas públicas culturais. 
Qual a importância de Leis como a Aldir Blanc para 
fomentar a cultura em nosso amado Brasil?

Confesso que não fui comtemplada com a lei Aldir Blanc, enten-
do que seja de suma importância para cultura brasileira como 
facilitadora para projetos e incentivo a classe artística brasileira.

O que te deixa feliz?

Escrever.
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ENTREVISTA

Qual trecho de “Criei Poesia a Canto” mais te mar-
cou?

Valente dos céus os seus voos serão sempre altos juntos aos 
seus anjos alados, celeste é minha princesa no mundo cheio de 
outras princesinhas mais é dela a minha melhor poesia.
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DESTAQUE

Bruno Gabriel levou o terceiro lugar e ga-
rantiu o troféu para a escola Edilson Duar-
te na categoria Região dos Lagos

O Intercolegial Sesc completa 40 anos re-
unindo estudantes de todo o estado que 
disputam as modalidades futsal, basquete, 
vôlei, handebol, skate e xadrez. Represen-
tando a rede municipal de Cabo Frio, alu-
nos da Escola Municipal Professor Edilson 
Duarte disputaram, no último fim de sema-
na, a competição de skate e trouxeram ex-
celentes resultados.

Bruno Gabriel, estudante do 9 ano foi res-
ponsável por trazer a medalha de bronze 
na categoria sub-18. A modalidade foi dis-
putada na Vila Olímpica do Encantado e 
contou com mais de 80 atletas participan-
tes. Além de Bruno, os alunos Mikaele Ghe-
no e Mateus também competiram.

Na classificação geral, somando os pontos 
de todos os atletas, a escola realizou um 
feito inédito, e graças ao resultado coletivo 
dos atletas, garantiu o troféu de terceiro 
colocado masculino da categoria para a 
Região dos Lagos.
“A palavra de hoje é gratidão. Agradeço o 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
CABO FRIO SÃO DESTAQUES DO 
SKATE NO SESC INTERCOLEGIAL

empenho dos alunos e dos funcionários da 
escola, o apoio da Secretaria de Educação 
e o carinho da organização do intercole-
gial que nos recebe sempre com alegria. A 
torcida da comunidade escolar fez toda a 
diferença para garantir os resultados”, co-
mentou Palmira Domingues, diretora do 
Edilson.

O Intercolegial Sesc O Globo é a maior 
competição estudantil do país e acontece 
todos os anos. Porém, teve suas atividades 
interrompidas em 2020 por conta da pan-
demia da covid-19 e retomadas em 2021.

Além do intercolegial, a Escola Edilson 
Duarte tem histórico de formar atletas, 
como no caso do ciclista Vinicius Rangel. 
O ex-aluno da escola venceu, também no 
último fim de semana, o Campeonato Bra-
sileiro de Ciclismo de Estrada 2022, em 
Palmas, no Tocantins.

Ele integra a equipe World Tour Movistar. A 
vitória foi comemorada pela comunidade 
escolar que ajudou a formar o atleta que 
atualmente compete na categoria sub-23, 
mora na Espanha e tem a oportunidade de 
estar na eite do ciclismo Mundial.
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DESTAQUE

A última quarta-feira (29) teve uma razão 
a mais para os pescadores de São Pedro 
da Aldeia celebrarem. Além de ser o Dia de 
São Pedro, santo protetor da categoria, os 
profissionais receberam a licença de arte 
de pesca fixa de camarão de correnteza. A 
documentação foi entregue por represen-
tantes do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa).

Esta é uma conquista reivindicada há dé-
cadas pelos pescadores do município, que 
finalmente terão esse tipo de pesca regu-
larizado. A licença foi entregue a 18 pes-
cadores da Lagoa de Araruama. Esta arte 
fixa de marca de barragem (correnteza) é 
centenária, tradicional e artesanal, caracte-
rística da região. Com a licença, os profis-
sionais passam a ter respaldo legal, e com 
isso uma diminuição significativa do esfor-
ço de pesca. 

O vice-prefeito Júlio Queiroz esteve pre-
sente representando o prefeito Fábio do 
Pastel. “Muito feliz com mais essa conquis-
ta para os pescadores, nosso muito obri-
gado ao Ministério da Agricultura”, decla-
rou. 

PESCADORES RECEBEM LICENÇA 
PARA PESCA FIXA DE CAMARÃO EM 

SÃO PEDRO DA ALDEIA
O chefe de setor do Departamento de Pes-
ca, Breno Bento dos Santos, e o assessor 
especial, Edmilson Bittencourt também es-
tiveram presentes durante a entrega das 
licenças.

Entenda como funciona a pesca 
fixa de camarão

Esse tipo de pesca é artesanal e é realizada 
durante 15 a 18 dias no mês, nos dias de lua 
cheia até a lua nova, quando as marés es-
tão mais fortes. Dessa forma, os pescado-
res capturam o camarão já na fase adulta, 
conforme autorizado pela Normativa N° 2 
de 16 de Maio de 2013. 

É feita por meio de rede que fica fixa em 
duas estacas onde tem passagem forte de 
correnteza. Nesse tipo de pesca, os cama-
rões são capturados na maré de vazante, 
e quando vira maré de enchente, as redes 
são retiradas e só retornam na maré de va-
zante.
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Inscrições para programa de 
capacitação da Secretaria de 
Turismo continuam abertas

A Secretaria de Turismo de São Pe-
dro da Aldeia continua com inscrições 
abertas para a segunda turma do Pro-
grama de Capacitação para Qualidade 
no Atendimento ao Turista. O objetivo 
é oferecer ao mercado pessoas capa-
citadas para um atendimento de quali-
dade e para a promoção segura do mu-
nicípio aldeense como destino turístico. 
Os interessados devem se inscrever por 
meio de um formulário on-line até o dia 
10 de julho. Clique aqui para acessá-lo.
De acordo com a secretária de Turis-
mo, Andrea Tinoco, a iniciativa visa dar 
continuidade à estratégia de qualifica-
ção do segmento, pauta constante da 
gestão municipal. “É fundamental que 
toda a cadeia de comércio e serviços 
da cidade compreenda a importância 
de recepcionar bem o turista, essa tam-
bém é a nossa proposta. Certificamos 
42 alunos na primeira edição e temos 
uma excelente perspectiva da atuação 
deles no setor”, destacou.
O programa de capacitação é direcio-

nado a profissionais dos setores de 
hotelaria, gastronomia, serviços turís-
ticos e estudantes. No ato da inscri-
ção, será necessário informar nome 
completo, endereço, ramo de atuação, 
idade, RG, CPF, formação, e-mail e te-
lefone. 
Assim como na primeira edição do 
Programa de Capacitação para Qua-
lidade no Atendimento ao Turista, as 
aulas serão gratuitas e on-line, dis-
ponibilizadas de forma quinzenal por 
meio de vídeos.  A iniciativa é minis-
trada por profissionais da área, que 
atuam de forma voluntária. Para obter 
o certificado de conclusão, os partici-
pantes terão que realizar avaliações. 
Os módulos do curso são divididos em 
“Turismo Histórico e Cultural”, “Atrati-
vos e Serviços Turísticos”, “Turismo 
Rural”, “Qualidade no Atendimento ao 
Turista”, “Marketing de Produto Turís-
tico”, “Educação para Limpeza Urba-
na” e “Turismo de Base Comunitária: 
Experiência Caiçara”. 
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Moradores de São Pedro 
da Aldeia se mobilizam 

para doar sangue
Com o incentivo da Secretaria de Saú-
de de São Pedro da Aldeia, voluntários 
compareceram nesta semana ao Hemo-
centro da Região dos Lagos, o Hemola-
gos, para doar sangue. A iniciativa faz 
parte da Campanha de Conscientiza-
ção Junho Vermelho, mês destinado a 
conscientizar e incentivar a população 
sobre a importância de ser um doador. 
Cerca de 40 pessoas agendaram o ges-
to no dia 14 de junho, Dia Mundial do 
Doador de Sangue, em ação promovi-
da pela Vigilância em Saúde do Traba-
lhador e o Núcleo de Educação Perma-
nente em Saúde (NEPS).

A Secretaria de Saúde ressalta que a 
doação é um gesto solidário, que pode 
salvar vidas de pessoas que se sub-

metem a tratamentos e intervenções 
médicas de grande porte e complexi-
dade, como transfusões, transplantes, 
procedimentos oncológicos e cirur-
gias. Uma única coleta pode salvar até 
quatro vidas.

O Hemocentro da Região dos Lagos 
atende aos nove municípios da Baixa-
da Litorânea, incluindo São Pedro da 
Aldeia, e cotidianamente mantém seu 
estoque em baixa e precisa da doação 
de sangue de todos os tipos, por isso 
a relevância de se captar voluntários.

O Hemolagos está localizado na Rua 
Barão do Rio Branco, nº 88, bairro 
Passagem, na cidade de Cabo Frio.
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Trade turístico 
aldeense tem apoio 

presencial para 
inserção no 

Cadastur
A Prefeitura de São Pedro da Aldeia 
continua incentivando o trade turístico 
a participar do Cadastur, um sistema 
de cadastro para pessoas físicas e ju-
rídicas que atuam no segmento. Para 
isso, a Secretaria Municipal de Turismo 
oferece um assessoramento técnico 
e presencial às segundas e quartas-
-feiras. O agendamento deve ser feito 
via InfoTur (WhatsApp), no número 22 
998665093. Na quarta-feira (22), téc-
nicos da Secretaria estiveram em uma 
pousada na Praia Linda para inclusão 
do meio de hospedagem no Cadastur. 
A iniciativa visa o crescimento do turis-
mo local e o desenvolvimento da eco-
nomia aldeense.

O assessoramento técnico para inser-
ção e renovação do Cadastur é ofere-
cido de duas maneiras. Os interessados 
podem procurar a sede da Secretaria 
de Turismo, no Centro, ou solicitar o 
atendimento presencial diretamente 
em seu estabelecimento, que deverá 
ser agendado pelo InfoTur. 

A secretária de Turismo, Andrea Tinoco, 
destaca a abertura de um chamamen-
to público para divulgação do trade. O 
objetivo é divulgar os atrativos turísti-
cos de São Pedro da Aldeia de maneira 
ampla, a nível nacional e internacional. 
“Para isto, é fundamental apresentar-
mos não só nossas belezas naturais 
e patrimônio histórico, mas também 
nossos equipamentos e serviços. Toda 
boa experiência turística passa pelos 

meios de hospedagem, gastronomia e 
serviços, que são pontos fortes em São 
Pedro da Aldeia, e precisamos de uma 
ferramenta segura de divulgação.  Para 
que todos estejam aptos a estarem in-
seridos nesta divulgação gratuita que 
será oferecida através de chamamen-
to público, é necessário que estas em-
presas estejam inseridas no Cadastur”, 
afirmou. 

O cadastro no sistema do Ministério 
do Turismo é obrigatório para meios 
de hospedagem, agências de turismo, 
transportadoras turísticas, organiza-
doras de eventos, parques temáticos, 
acampamentos turísticos e guias de 
turismo-MEI (microempreendedor in-
dividual). O procedimento, que é rápi-
do e gratuito, deve ser feito em  www.
cadastur.turismo.gov.br.

Também podem aderir ao Cadastur 
restaurantes, cafeterias e bares, estru-
turas de apoio ao turismo náutico, lo-
cadoras de veículos para turistas e em-
presas especializadas em segmentos 
turísticos, entre outros.

Todas as divulgações a respeito do 
chamamento público para divulgação 
dos meios de hospedagem, gastrono-
mia e serviços turísticos no município, 
bem como os pré-requisitos de partici-
pação, serão divulgadas em breve pela 
Prefeitura aldeense.

CIDADE
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Continuam abertas as inscrições para o Bolsão 2022. No próximo dia 16 de julho o 
Só Concursos vai realizar as provas para o Bolsão 2022. Edital já está disponível.

Informações 22 2621-3648
Sucesso em aprovação!

Rua Jales Gonçalves Leite, s/n, Nova São Pedro, São Pedro da Aldeia.
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Tenho três indivíduos em meu lago. 
Na época, minha esposa comprou e 
a gente nem sabia que crescia tanto. 

O Matrinxã é um peixe encontrado 
nas bacias amazônicas e Araguai 
Tocantins, de escamas, cor pratea-
da, corpo alongado, podendo che-
gar a 80 cm de comprimento e 5 kg 
de peso. 

Suas nadadeiras são alaranjadas, 
mas a cauda é escura, com dentes 
pontiagudos.

Faz parte do gênero Brycon, que 
também se encontram o piracanju-
ba, a pirapitinga, a pirapitanga e a 
piabanha.

Vive em rios de águas claras, junto 
a pedras e troncos submersos. Ali-
menta-se de frutinhas, sementes, in-
setos e pequenos peixes.

Embora tenha muitas espinhas, sua 
carne é muito apreciada. Pesque 

PET

 Matrinxã
Por Renato Fulgoni

pague e restaurantes são bons pon-
tos de vendas para criadores.

Seu manejo em cativeiro é relativa-
mente fácil, podendo resistir a água 
frias e ácidas, tolera alta densidade 
de peixes e por isso tem bom cresci-
mento em sistemas de cultivo.

Possui uma boa conversão de ali-
mento, podendo atingir 800 gr a 1 
kg de peso em 1 ano, sendo reco-
mendado para criatórios.

Reprodução do peixe matrinxã:

O Matrinxã  é uma espécie de peixe 
que realiza a desova ou Piracema, 
por este motivo, ele faz longas mi-
grações rio acima para se reprodu-
zir. Além disso, a eclosão das larvas 
ocorre 17 horas, após a fertilização 
dos ovos, existe ainda canibalismo 
que tem início a partir de 36 horas 
de vida livre.
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ENTREVISTA

Sylvestra Bianchi, 
Cantora e Compositora,  

é a entrevistada de 
Marcello Lyca no 
Palco do Groove
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“A mensagem da música fala sobre a entrada no portal espiritual dos elfos na 
natureza” (Sylvestra Bianchi)

Quem é Sylvestra Bianchi e como surgiu o Rock Cós-
mico?

Olá queridos leitores da Revista e Marcello Lyca! Eu sou Sylves-
tra Bianchi, cantora curitibana, comecei este projeto musical 
em 2016, criando o rock cósmico que une música com espiri-
tualidade, trazendo mensagens e energias positivas as pessoas, 
auxiliando na paz de espírito através da música! 
Sylvestra Bianchi é um nome espiritual e sigo neste caminho 
unindo diversos estilos musicais para transmitir mensagens al-
truístas, que é o que o mundo mais precisa atualmente. 

DO MUNDO DOS ELFOS AO ROCK CÓSMICO 
TRAZENDO MENSAGENS E ENERGIAS POSITIVAS 

AS PESSOAS... 
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Me conta como está sua carreira musical e sobre os 
lançamentos?

No momento estamos com seis músicas disponíveis nas pla-
taformas digitais, sendo a primeira “Lightworkers” lançada 
em 2019. Na discografia temos músicas que falam de amor e 
complemento divino, como “Lemurian Warrior”, música sobre 
sabedoria, verdade e feminino sagrado em “Athena”, sobre 
purificação energética “Astral Larvae”, fizemos uma releitura 
minimalista do hit do The Clash “Should I Stay or Should I Go”, 
e a última lançada tem a temática dos elfos, dos seres elemen-
tais, “Dancing with the Elves”, que teve uma excelente aceita-
ção.
Estamos finalizando nosso repertório para abertura da agenda 
de shows, esperamos em breve estar nos apresentando ao vivo! 
Estamos felizes com 465 mil plays no Spotify e mais de 600 mil 
views nos clipes no YouTube!

E como tem sido a aceitação do público deste casa-
mento do Rock com a Espiritualidade?

Diante de tanto sofrimento coletivo e ao chamado dentro de 
cada um para melhorar seus aspectos internos, existem a cada 
dia mais pessoas na busca em curar suas dores, e viver a vida 
de forma mais positiva, com mais amor e alegria. O Rock cós-
mico desperta e auxilia no processo de autoconhecimento e 
boas vibrações, o que tem atraído cada vez um público maior. 
Trazemos em nosso material a essência da vida com a nature-
za nos clipes, e abordamos nas redes sociais, em especial no 
Instagram, o cotidiano na simplicidade, com mensagens de sa-
bedoria, compartilhando dicas relacionadas a espiritualidade, e 
vivências com a alegria de viver. 
Estamos prosperando a cada lançamento e felizes com o resul-
tado!

Siga no Instagram, Facebook, Youtube e 
Spotify: @palcodogroove 
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Sua última música foi sobre elfos, explique sobre a 
escolha do tema e sobre a mensagem desta música!

“Dancing with the Elves” fala sobre os seres elementais da na-
tureza, em especial os elfos, que trabalham no plano espiritual 
com a ordem divina, representando uma energia sutil. Compus 
esta música em 2017 após sonhar com elfos e fazer uma sessão 
de reiki, em que pedi um papel e escrevi a letra da música. Meus 
processos de composição costumam ter uma sintonia espiri-
tual. 
A mensagem da música fala sobre a entrada no portal espiri-
tual dos elfos na natureza, fala de um universo onde tudo está 
bem, em um mundo de equilíbrio, e traz uma meditação onde 
remete a conexão com o coração e permitir sua alma brilhar, 
fechando com a dança com os elfos. Vocês podem conferir o 
videoclipe no YouTube, onde tem toda esta representação. 

Quais as bandas e fontes artísticas que inspiram o 
som de Sylvestra Bianchi ?

A maior inspiração das músicas vem do plano espiritual. Ge-
ralmente começo a compor nos momentos de muita calma e 
meditação, e vem a letra com a melodia. Então, com o trabalho 
dos produtores musicais, traduzimos os sentimentos e energias 
para que trabalhem a cada verso da música, por isso as músi-
cas passeiam por várias vertentes, e então criei o Rock Cósmi-
co para dar um nome a essa mistura toda. 
As Bandas do coração e que marcaram minha história são: Guns 
N Roses, The Doors, Etta James, Beatles, Stones, Led Zeppe-
lin, Black Sabbath, Kiss, Mutantes, Janis, BB King, Eric Clapton, 
Fleetwood Mac, The Who, Aerosmith, Hendrix entre muitas!

Quando teremos um próximo lançamento? Qual será 
o próximo tema? 

Nosso próximo lançamento se chama “Sons of the Blue Ray”, 
que significa “Filhos do Raio Azul”, inspirado no raio azul da 
fraternidade branca dos mestres ascensos e dos arcanjos. Foi 
agendado 17 de Maio, uma terça-feira, que é o dia desta ener-
gia. 
O Raio Azul representa a vontade divina, fé, a força, coragem e 
confiança, traz a proteção de Arcanjo Miguel. 
Neste próximo Rock Cósmico traremos um blues espiritual!
Marcellão meu querido amigo, muitíssimo obrigada por parti-
cipar da coluna Palco do Groove e dessa interessante Revista 
Aldeia Magazine, quero aproveitar para Convidar à seguirem o 
instagram @sylvestrabianchi para acompanhar as novidades!
Gratidão a todas (os)!
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Siga no Instagram, Facebook, Youtube e 
Spotify: @palcodogroove 

ENTREVISTA

Acessem as minhas redes para conhecer e divulgar o meu trabalho! @sylvestrabian-
chi 
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Feriado do padroeiro é 
comemorado com festividades 

em São Pedro da Aldeia

As festividades em homenagem ao 
santo padroeiro de São Pedro da Al-
deia animaram o feriado nesta quarta-
-feira (29). Além das missas e novenas, 
foi realizada a tradicional procissão 
marítima em celebração ao protetor 
dos pescadores, seguida pela procis-
são terrestre. À noite, a população se 
deliciou com barraquinhas de petiscos. 

No município de São Pedro da Aldeia, 
o dia do padroeiro é feriado municipal, 
de acordo com a Lei Nº 270/85. Esta 
terça-feira (28) foi o último dia da no-
vena às 18h. Após a missa, a população 
pode aproveitar as comidas típicas dis-
poníveis nas barraquinhas em frente à 
Igreja Matriz.
Na quarta-feira (29), Dia de São Pedro, 
a programação contou com alvorada 
festiva às 6h e segue com missas às 8h 
e às 10h na Matriz Histórica, localizada 
na Praça Agenor Santos, no centro da 
cidade.

A tradicional procissão marítima acon-
teceu às 16h, saindo da Capela de São 
Pedro, no Porto da Aldeia, em direção 
ao píer central da Praça Hermógenes 
Freire da Costa. Participaram os barcos 
que já estão devidamente cadastra-
dos. Do píer, a imagem de São Pedro 
seguirá em procissão terrestre à Matriz 
Histórica de São Pedro, onde foi reali-
zada a missa às 18h, que comemorou 
também o aniversário de ordenação de 
sacerdotal do Padre Nelson.

As festividades com atrações musicais 
e barraquinhas de petiscos fecharam a 
programação.

CIDADE

ASCOM/PMSPA
Texto: Aline Torres Guimarães
Fotos: Paróquia de São Pedro
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Begônia

MEU JARDIM

Essa semana minha esposa trouxe uma  begônia e a planta se 
encaixou perfeitamente em meu jardim.

A begônia está entre as flores para jardim mais comuns e de 
fácil cultivo. Existem mais de mil espécies e diversas variedades 
híbridas de begônias, cada uma com seu encanto. É uma planta 
muito apreciada pela beleza das suas flores e de suas folhas.

Suas cores únicas e folhagens verdes ou avermelhadas com-
põem uma decoração original e exuberante. Floresce na maior 
parte do ano e, por isso, é perfeita para ser cultivada em jardins, 
em vasos decorativos pela casa ou para ser aquele presente es-
pecial para alguém. 

As begônias são plantas belíssimas e possuem uma gama muito 
rica e diversificada de espécies. Algumas begônias são aprecia-
das sobretudo pelo encanto de suas flores, outras pelas suas 
folhas e algumas por ambas as razões. Podem ser cultivadas em 
áreas sombreadas ou de luz indireta, mas também toleram Sol 
pleno. 

As flores das begônias têm traços delicados e tamanhos peque-
nos, além de ficarem lindas como enfeites de mesa. As cores 
mais comuns são vermelha, branca, bicolor e variações de tons 
de rosa.

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

MEU 
JARDIMJARDIM
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Governo do Estado dá 
início a obras de mais de 
R$ 36 milhões na Zona 
Norte da capital

Além da construção de colégio estadual em Pa-

rada de Lucas, foi dado início de reforma em dois 

conjuntos habitacionais com mais de 10 anos.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro iniciou, 

nesta quarta-feira (29), mais três obras na Zona 

Norte da capital fluminense com investimentos na 

ordem de R$36 milhões. As intervenções incluem 

a construção de um colégio em Parada de Lucas, e 

as reformas de Conjuntos Habitacionais em Benfi-

ca e Inhaúma. O governador Cláudio Castro, o se-

cretário de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi 

e o presidente da Comissão de Obras da Assem-

bleia Legislativa, Max Lemos, assinaram as ordens 

de início das obras.Para Castro, são intervenções 

que tratam da melhoria da qualidade de vida da 

população. Seja através da Educação, com a ofer-

ta de vagas gratuitas para centenas de jovens das 

comunidades próximas, seja na requalificação de 

imóveis que ficaram sem manutenção há mais de 

uma década e já apresentam sinais de desgaste, 

como pintura e queda de partes do reboco, além 

de goteiras provocadas por rachaduras nas cober-

turas e telhados quebrados.

‘São obras que resgatam a autoestima dos mora-

ESTADO
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dores e garantem aos nossos jovens e adultos a 

oportunidade de buscarem através da Educação 

uma vida melhor. Construir escola é ter a certe-

za de que estão sendo oferecidas as ferramentas 

para os jovens transformarem a sua realidade’, 

afirmou Castro. O secretário Rogério Brandi res-

saltou a importância de ter diversas frentes de 

obras, a fim de resgatar uma dívida com 

os fluminenses. A construção da es-

cola Luiz Melodia, em Parada de 

Lucas, está a cargo da Seinfra, 

enquanto a Empresa de Obras Públicas do Estado 

(Emop-RJ) fará a reforma do Condomínio Man-

dela, na Rua Leopoldo Bulhões, 540, em Man-

guinhos, e a Companhia Estadual de Habitação 

(Cehab) requalificará o Condomínio Residencial 

José dos Reis, em Inhaúma.

‘A Seinfra tem uma estrutura que permite abraçar 

um grande número de obras e executá-las com 

eficiência. Além da capacidade técnica de nossas 

equipes, na Secretaria e nas vinculadas, contamos 

sempre com a participação dos moradores dos 

condomínios, por exemplo, no acompan-

hamento das intervenções’, disse 

Brandi.

Alexandre Valle, ao falar da 

importância do colégio, lem-

brou que a unidade irá atender 

2.700 alunos, nos três turnos, 

reduzindo o déficit educacional 

na região. Enquanto isso, o 

presidente da Comissão 

de Obras da Assembleia 

Legislativa, deputado 

Max Lemos, parabe-

nizou o governo por 

tirar do papel obras 

que estavam há anos 

na expectativa dos 

moradores. Moradora 

do Conjunto Habitacional 

José dos Reis, Maria de Lourdes 

dos Santos (56) não escondeu a emoção por ver 

o local onde vive começar a ser revitalizado após 

anos de espera.

“Isso é um sonho que todos os moradores tive-

ram por muito tempo e hoje começa a se tornar 

realidade. Estou muito feliz por ver que o poder 

público está nos dando atenção e investindo no 

condomínio que chamamos de lar”, declarou a co-

merciante.

Destaque 

A melhor abordagem 
para a tributação no 

âmbito digital

Evento
O evento teve duração 

de três dias e foi realizado 
de forma híbrida

Homenagem

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

homenageada
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PROJETO EM SÃO PEDRO 
DA ALDEIA REÚNE MÚSICOS 
EM CONCERTOS GRATUITOS 

PARA A POPULAÇÃO

CIDADE

Até o fim do ano, a Casa da Cultu-
ra de São Pedro da Aldeia vai sediar 
uma série de apresentações gra-
tuitas do Concerto Musical Gabriel 
Joaquim. O projeto é uma iniciati-
va pioneira da prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de Cultura, 
e reúne músicos, cantores e instru-
mentistas selecionados através de 
Edital de Chamamento Público. Na 
noite de estreia do projeto, dezenas 
de visitantes puderam se encan-
tar com o espetáculo “Música Sem 
Pressa”, apresentado pelos artistas 
Diego Feliciano e Sérgio Gabriel. 

A próxima apresentação será no dia 
6 de julho, às 19h, sob o comando 
da banda Ramona Rox. Vale lembrar 
que a participação do público é su-

jeita à lotação do espaço. 
A programação de abertura contou 
com a presença do prefeito Fábio 
do Pastel. “Eu fico muito feliz em ver 
a concretização e o sucesso des-
se projeto. Parabenizo o secretário 
Thiago e toda a equipe da Secreta-
ria de Cultura pelo empenho e pela 
idealização desse projeto tão boni-
to e acessível a todos os aldeenses, 
munícipes e aos nossos visitantes. É 
muito importante a gente valorizar a 
cultura, os profissionais e os nossos 
artistas, que fazem tudo isso acon-
tecer”, destacou. 

Para a noite de estreia, os artistas 
Diego Feliciano (violão) e Sérgio 
Gabriel (violino) prepararam um re-
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pertório instrumental composto por 
canções nacionais e internacionais, 
passando por sucessos de Roberto 
Carlos, Luiz Bonfá, Geraldo Azevedo, 
além de hits consagrados de bandas 
e artistas europeus e norte-ameri-
canos, como Daft Punk, Queen, Ed 
Sheeran e John Legend. 

A programação surpreendeu a psi-
cóloga curitibana Caroline Mikosz, 
moradora há quatro meses da cida-
de. “Eu venho de uma cidade gran-
de e fico emocionada de ver São Pe-
dro da Aldeia valorizando os artistas 
locais. É muito bom ver a oportuni-
dade que o prefeito está dando para 
essas pessoas se apresentarem e a 
cidade poder conhecer os seus pró-
prios artistas. A Secretaria de Cultu-
ra está de parabéns por essa inicia-
tiva”, disse. 

Executado através do Chamamen-
to Público nº 05/2022, o projeto 
abriu inscrições para seleção e con-
tratação de músicos nas categorias 
Artista Solo, Duplas e Bandas. Ao 
todo, 10 propostas artísticas foram 
contempladas. O concerto pres-
ta homenagem ao artista aldeense 
Gabriel Joaquim dos Santos (1892-
1985), ícone da cultura popular bra-
sileira e criador de um dos mais im-
portantes patrimônios históricos e 
artísticos do município, a Casa da 
Flor. 

Segundo o secretário de Cultura, 
Thiago Marques, um dos objetivos 
centrais do projeto é proporcionar 
um espaço exclusivo para os ou-
vintes da boa música. “O Concerto 
Musical Gabriel Joaquim traz para a 
nossa população cultura, arte e en-
tretenimento e, ao mesmo tempo, 
oferece aos nossos artistas um es-
paço que antes só era encontrado, 
tradicionalmente, em cidades mais 

afastadas, como na capital. Agrade-
ço ao nosso prefeito Fábio do Pastel 
por acreditar neste projeto e, mais 
uma vez, valorizar nossa cultura e 
artistas. Agradeço também a equipe 
da Secretaria de Cultura e aos meus 
colegas secretários que trabalharam 
muito para que este projeto saísse 
do papel”, destacou o secretário, 
que também acompanhou de perto 
toda a programação. 

A noite de estreia também agradou 
a brasiliense Heloisa Reis, que há 12 
anos escolheu São Pedro da Aldeia 
para morar. A aposentada conta 
que sentia falta de programações 
culturais como essa na cidade. “Lá 
em Brasília eu participava de muitos 
eventos culturais e saber que a pre-
feitura está investindo nessa área é 
muito bom. Como eu não sou mui-
to de ir à praia, sentia falta dessas 
opções. Então, esse concerto para 
mim é o paraíso. Poder curtir uma 
música gostosa, tocada com a alma, 
é muito gratificante. Amei, me sen-
ti realizada”, disse a moradora de 
Praia Linda. 

A Casa da Cultura fica localizada na 
Avenida Francisco Coelho Pereira, 
nº 255, no Centro da cidade. Para as 
apresentações do concerto, são dis-
ponibilizados, ao todo, 60 lugares, 
respeitando a lotação máxima do 
espaço. 

ASCOM/PMSPA

Texto: Raíra Morena
Fotos: Raíra Morena e Thiago Ruiva-
co/Divulgação PMSPA
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ENTREVISTA

Luciane Quintanilha, 
escritora,  é a 

entrevistada de 
Renato Fulgoni
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ENTREVISTA
O lançamento do 4º livro da es-
critora Luciane Quintanilha foi no 
Restaurante Uma Pausa Bistrô 
em São Pedro da Aldeia. Um dia 
memorável de encontros, afeto, 
muita música e poesia. “Nos mo-
mentos difíceis, quando a sua ca-
beça gira, pode ser que você pre-

ESCRITORA LUCIANE QUINTANILHA 
FALA SOBRE O LIVRO “NOITES 

DESCALÇAS”

fira não ter muita certeza de nada 
e na insônia da madrugada, esco-
lha as manhãs ensolaradas para 
secar suas lágrimas, enquanto as 
noites descalças choram as suas 
lágrimas”, disse a escritora. 

ENTREVISTA
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Esse é seu 4º livro e imagino a emoção que está sen-
tindo, como se fosse o primeiro. Descreva para nos-
sos leitores como é sentir essa emoção? 

Cada livro é um filho e, como tal, amado de acordo com suas 
características e particularidades. A emoção, quando chega a 
caixa contendo os livros, é indescritível e única. Toda a sensibi-
lidade de poeta aflora nesse momento mágico! 

Quais personalidades literárias te inspiram?

Comecei a ler Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Florbela Es-
panca, Cecília Meireles e Gibran Khalil Gibran ainda na pré-ado-
lescência, quando comecei a escrever poesias. Atualmente te-
nho lido Pablo Neruda, Mia Couto, Viviane Mosé, Adélia Prado, 
Cora Coralina, além dos grandes poetas da MPB, como chico 
Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Belchior, Gonzaguinha e 
tantos outros gênios da nossa música. 

Você escreve, canta e é muito boa na produção dos 
seus vídeos nas Redes Sociais. Como você organiza 
suas atividades? 

Na verdade, eu tenho muitas dificuldades no manejo das tec-
nologias; faço meus vídeos instintivamente, mas sinto que pre-
ciso dos serviços de um profissional que trabalhe com marke-
ting digital, para que eu possa divulgar meu trabalho de forma 
mais profissional. 

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

 O que você buscou passar para os leitores com o 
livro “Noites Descalças”? 

Todo o meu trabalho literário é bem instintivo; sou psicóloga 
clínica por formação e trago essa vivência e sensibilidade para 
a minha escrita; falo da condição humana, com suas alegrias e 
dores, sempre buscando transmitir uma mensagem de refle-
xão, enfocando na esperança e na eterna possibilidade de um 
recomeço. 

Como você vê o crescimento da literatura em São 
Pedro da Aldeia? 

Não estou totalmente inteirada de todos os movimentos li-
terários de São Pedro da Aldeia, mas tenho acompanhado o 
trabalho do Rogério Veiga no intuito de estimular, divulgar e 
engrandecer a literatura do nosso município. Sou membro da 
ALSPA (Academia de Letras de São Pedro da Aldeia) e sinto-
-me muito honrada por ter as minhas origens alicerçadas nesta 
linda cidade. 
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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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MAIOR POTÊNCIA 
HIPERSALINA DO MUNDO – 

LAGOA DE ARARUAMA

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.

O maior patrimônio natural da Re-
gião dos Lagos-RJ, fonte de renda 
para inúmeros pescadores e prin-
cipal destino turístico com o ilus-
tre pôr do sol refletido em suas 
calmas águas, essa é a maior defi-
nição da Lagoa de Araruama. Em 
sua volta, Saquarema, Araruama, 
Iguaba Grande, São Pedro da Al-
deia, Cabo Frio e Arraial do Cabo 
se unem no maior espaço hipersa-
lino do mundo. Rica em diversida-
de marinha, potência internacional 
de estudo e turismo, a valorização 
desse espaço é um pensamento 
que precisa ser unido como o ajun-
tamento que esse ecossistema pro-
porciona para as cidades da região. 

Por muitas décadas, devido à hiper-
salinidade da água, a Lagoa de Ara-
ruama foi a maior fonte extrativista 
de sal do Brasil. Desde a antiguida-
de, a laguna possui a sua marca e 
importância na economia da região 
e do estado. Em volta de todos os 
municípios, a Lagoa possui cerca 
de 60 praias que são polo turístico 
de tranquilidade natural para os tu-
ristas de todo Brasil. Em São Pedro 
da Aldeia, as mais conhecidas são a 
Praia do Sudoeste, Fazenda Rober-
to Marinho e a recém-descoberta, 
Caminho de Moisés na Ilha do Boi. 
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Após a ampliação das vias esta-
duais e o crescimento populacional 
desse território tão sublime, a lagu-
na viveu um momento muito longo 
de despejo indevido de esgoto em 
seu território. Embora esteja em 
processo de recuperação, a Lagoa 
de Araruama vive as consequên-
cias do uso ilegal desse espaço há 
mais de vinte anos. A agenda 2030 
que discute a pauta de desenvolvi-
mento sustentável no mundo, reúne 
no estado do Rio de Janeiro a in-
dagação sobre qual espaço as ge-
rações futuras vão presenciar dian-
te das escolhas que fazemos hoje. 

Continuar vivendo consequências 
de erros produzidos pela própria 
espécie humana é não conseguir 
se enxergar como natureza. Assim 
como respiramos e existimos, nos-
sas serras, nossos mares, nossas la-
goas e lagunas não podem subsistir 
em nossos espaços de boa vivência. 
A agenda, apesar de ser global, trata 
de temas que são relevantes para os 
municípios. Portanto, unir-se quanto 
à preservação e valorização desses 
ambientes é pensar que esse ter-
ritório seja habitado pelas famílias 
vindouras desse lugar, é pensar num 
bom presente e num ótimo futuro.
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RESENHA DO FILME: FUGINDO 
DO AMOR

Quem me conhece sabe que eu amo 
uma comédia romântica fofinha e cli-
chê. Assisti esse filme ano passado as-
sim que saiu na Netflix, desse gênero e 
com a Christina Milian (atriz que atuou 
em Amor de Aluguel e Apimentadas) 
já quis assistir. Mas sem expectativas. 
Gostei. Assisti com minhas irmãs.
 
O filme fala sobre Erica, uma cantora 
que está em um relacionamento sério, 
prestes a ascender profissionalmente. 
Mas ela vê tudo dar errado: o noivado 
acaba, perde o emprego. Acaba con-
seguindo um emprego num resort. Po-
rém no fim das contas terá que cantar 
no casamento do ex. Ela vai conseguir? 
Já esqueceu o antigo amor ou ele a es-
queceu?
 
 
É um filminho bem água com açúcar, 
que só indico para quem gosta desse 
tipo de filme.
 
 
A Erica merece um prêmio de bom co-
ração, não é qualquer um que conse-
gue perdoar como ela e ajudar o pró-
ximo. O filme ensina a superar bem um 
término de uma fase, tem algo melhor 
lá na frente. A ser sincero.
 
Curiosidades: O filme foi produzido 
pela Alicia Keys.
 
E a atriz principal Christina Milian atuou 
grávida!
 
Já assistiu? O que achou?

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

COLUNISTA

POR NATHÁLIA DO AMARAL
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A alegria tomou conta da escola do Re-
canto do Sol, a E. M. Antônio Vaz da Sil-
va. Nesta quarta-feira (15), foi entregue 
a obra de construção da cobertura e re-
forma da quadra poliesportiva Eugênio 
Proença Filho. Além do novo equipa-
mento, a unidade passou por melhorias 
estruturais e revitalização do prédio, 
com nova pintura e serviços de manu-
tenção que visam garantir mais confor-
to, segurança e qualidade de vida aos 
alunos e funcionários da escola.

Nomeada como Eugênio Proença Fi-
lho, a quadra poliesportiva carrega a 
homenagem ao Suboficial da Marinha 
do Brasil que escolheu o bairro Recan-
to do Sol para viver seus dias como 
veterano. Eugênio teve seu nome indi-
cado, eternizando seus feitos pela co-
munidade, na qual incentivava crianças 
à prática de esportes com a finalidade 
de retirá-las das ruas.

Abrindo a solenidade, foi realizada a 
composição da mesa das autoridades, 
que contou com a presença do repre-
sentante do Conselho Escolar, profes-
sor Paulo Fernando Lacerda Lopes; 
representando a Família Proença, Re-
nato Mathias Proença e Irene Proença; 
a diretora da escola, Fernanda Duarte 
Terra; a Secretária de Educação, Sheila 
Atalla; Secretária adjunta, Márcia Cris-
tina; professor da rede e ex secretário 
de Educação, Elias Valadão da Mota; o 
vice presidente da câmara de vereado-
res, Franklin da Escolinha; o vice prefei-
to, Júlio Queiroz; e o prefeito, Fábio do 
Pastel.

Acompanhando de perto todas as eta-
pas do evento, o prefeito iniciou cedo 
as comemorações recebendo os servi-

REGIÃO

dores da Antônio Vaz com um café da 
manhã. Fábio ainda falou da importân-
cia da humanização dos serviços pú-
blicos. “Quando trabalhamos com pes-
soas, temos que estar com o coração 
aberto. Em uma escola, devemos ter 
a noção de que estamos zelando pelo 
bem mais precioso desses pais e res-
ponsáveis que estão trabalhando e dei-
xam suas crianças em nossa escola. Por 
isso, nosso objetivo é atender a educa-
ção com o desejo de sempre melhorar, 
sempre buscar soluções para estudan-
tes e servidores. Estamos voltando à 
realidade das escolas com aulas pre-
senciais e com a vontade de que tudo 
seja feito com dedicação para nossas 
crianças”, afirmou.

A emoção tomou conta da inaugu-
ração com a fala do filho do patrono 
da quadra, Renato Mathias Proença. 
Acompanhando de sua mãe e viúva de 
Eugênio, Irene Proença, Renato falou 
da honra em receber a homenagem em 
nome do pai. “Agradeço pela conclu-
são da obra de uma quadra que pude 
perceber a excelente qualidade. Ela in-
centivará, ainda mais, a prática despor-
tiva dos jovens desse bairro, coisa que 
meu pai sempre cultuou e me ensinou 
a prosseguir. Espero que consiga seguir 
esse legado de incentivar e cultuar a 
prática esportiva, que creio ser a arma 
mais barata que temos disponível para 
a construção de um futuro melhor para 
toda a nação”, disse.

Com apresentações artísticas e mui-
ta animação dos alunos, a solenidade 
também contou com a presença dos 
secretários de Obras, Fernando Frau-
ches; de Turismo, Andrea Tinoco; Ser-
viços Públicos, Raimundo Teixeira; de 
Governo, Luís Fernando Gomes Junior; 
Meio Ambiente, Mário Flávio; de Se-
gurança e Ordem Pública, José Maria 

Quadra poliesportiva da 
Escola do Recanto do Sol é 
entregue à comunidade 
escolar
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Cadimo; de Fazenda, Renaldo Martins; 
Planejamento, Paulo César de Souza; o 
presidente do Conselho Tutelar, Ubira-
jara Barenco; presidente do Previspa, 
Mário César Cordeiro; e a Controladora 
Geral do Município, Danielle Prudente.

Também participaram do evento os ve-
readores Márcio Soares, Chiquinho de 
Dona Chica, Cristianey de Souza, Misle-
ne da Conceição, e Jean Pierre Borges. 
Representando a Comissão de Educa-
ção na Câmara, Jean Pierre falou dos 
benefícios de um novo espaço para a 
prática de esportes. “Hoje, o que esta-
mos vivendo aqui, é o poder público fa-
zendo sua parte para com a educação, 
investindo em uma boa qualidade para 
nossos alunos. A realização de hoje é 

algo que irá refletir não somente den-
tro da escola, mas também na vida e 
formação dos nossos cidadãos. Fica-
mos muito felizes com isso e queremos 
agradecer a todos os professores que 
fazem essa unidade funcionar com ex-
celência e mantendo o padrão de qua-
lidade”, finalizou.

Encerrando a celebração, a secretária 
de Educação, Sheila Atalla, realizou a 
leitura da placa inaugural, dando es-
paço para os alunos que estrearam o 
espaço com um campeonato de futsal. 
Lembrando que esse é o sexto equipa-
mento desportivo entregue pela ges-
tão atual do município aldeense.
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“Uma jovem dirigia junto com 
seu pai e depararam com uma 
tempestade. A jovem pergun-
tou ao pai: O que devo fazer? 
Seu pai lhe disse: “Continue diri-
gindo”.
 
Os carros começaram a encostar, 
a tempestade estava piorando. 
O que devo fazer, pai?
 
“Continue dirigindo”, respondeu 
seu pai.
 
Mais tarde, um trailer também 
estava encostando.
 
Ela disse: 

Continue dirigindo

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU

COLUNISTA

“Pai, eu devo parar? É terrível e 
todo mundo está parando!“
 
Seu pai lhe disse:
“Não, continue dirigindo!“
 
Agora a tempestade estava mais 
forte, mas ela obedeceu ao pai, e 
logo pôde ver uma clareira mais 
tarde. Depois de alguns quilóme-
tros, ela voltou a estar em uma 
zona tranquila, calma e com o sol.
 
Seu pai disse-lhe:

“Agora você pode parar e sair.“
 
Ela disse:

“Mas por que agora?“
 
Ele disse-lhe:

“Quando você sair, olhe para 
trás, todas as pessoas que de-
sistiram ainda estão na tem-
pestade, você não desistiu e 
sua tempestade ficou para trás. 
Se você estiver passando por 
“tempos difíceis”.
 
Lembre-se mesmo que todos os 
outros, mesmo os mais fortes, pa-
rem ou desistam, você segue em 
frente, porque em breve sua tem-
pestade acabará e o Sol brilhará e 
brilhará sobre você novamente...
 
A.Cury
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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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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

PRECONCEITO, 
RACISMO E 

DISCRIMINAÇÃO 
SOCIAL
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Em face do cenário atual, o precon-
ceito e as práticas discriminatórias en-
contram-se cada vez mais evidentes 
em nossa sociedade. Anteriormente, 
era mais comum presenciarmos atos 
discriminatórios por meio de práticas 
veladas, hoje, pode-se dizer que, o ci-
dadão está impelido da sensação de 
impunidade e por isso, tem escancara-
do essas práticas racistas. De acordo 
com o Dicionário Aurélio, preconceito 
é o “conceito ou opinião formados an-
tecipadamente, sem maior pondera-
ção ou conhecimento dos fatos; ideia 
preconcebida; julgamento ou opinião 
formada sem se levar em conta o fato 
que os conteste; suspeita, intolerância, 
ódio irracional ou aversão a outras ra-
ças, credos, religiões, etc”. 
 
 
Enfrentando o racismo diretamente, 
muitos brasileiros afirmam que não 
existe discriminação racial no Brasil. E 
há também outros que desconhecem 
seu preconceito velado e escondido, 
tão banalizado na sociedade que pode 
passar despercebido. O racismo é uma 
forma de preconceito e prejulgamento 
contra outrem, baseado em caracte-
rísticas físicas ou étnicas, mas existem 
inúmeras outras formas de preconcei-
to baseadas em condição econômi-
ca, religião, gênero, orientação sexual, 
educação, idade, posicionamento polí-
tico e outros. O preconceito é construí-
do em nosso processo de socialização 
ao absorver as ideias que expomos ao 
longo de nossas vidas, sejam fatores 
biológicos ou sociais (cor, renda, reli-
gião, educação, orientação sexual, et-
nia, etc.) e comportamentos, traços 
de caráter ou determinadas condições 
específicas bem como: incompetência, 
deficiência, doença, falta de inteligên-
cia, dislexia e afins.
 
 
Entende-se por discriminação “o nome 
que se dá para a conduta (ação ou 
omissão) que viola direitos das pessoas 
com base em critérios injustificados e 

COLUNISTA

injustos, tais como: a raça, o sexo, a 
idade, a opção religiosa e outros”. Já o 
Racismo é um crime inafiançável e im-
prescritível, segundo o artigo 5º, XLII 
da Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988. O racismo está 
implícito nos comentários sobre a cor 
da pele e tipo de cabelo, o medo de 
passar um homem moreno na rua, mu-
dar de calçada só porque viu um ho-
mem de pele escura e, nos estereóti-
pos de gênero (hiper sexualização dos 
corpos pretos). Pior: quem sofre com o 
racismo enfrenta barreiras específicas 
no acesso a bens, serviços e, além de 
problemas de aceitação e problemas 
psicológicos decorrentes da baixa au-
toestima.
 

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.

115

Aldeia
                       Magazine



COLUNISTA

Nas palavras de Djamila Ribeiro (2017, 
p. 48): “Numa sociedade como a brasi-
leira, de herança escravocrata, pessoas 
negras vão experenciar racismo do lu-
gar de quem é objeto dessa opressão, 
do lugar que restringe oportunidades 
por conta desse sistema de opressão. 
Pessoas brancas vão experenciar do 
lugar de quem se beneficia dessa mes-
ma opressão. Logo, ambos os grupos 
podem e devem discutir essas ques-
tões, mas falarão de lugares distintos. 
Estamos dizendo, principalmente, que 
queremos e reivindicamos que a his-
tória sobre a escravidão no Brasil seja 
contada por nossas perspectivas tam-
bém e não somente pela perspectiva 
de quem venceu, para parafrasear Wal-
ter Benjamin, em Teses sobre o concei-
to de história. Estamos apontando para 
a importância de quebra de um siste-
ma vigente que invisibiliza essas narra-
tivas”.
 
O Brasil viveu mais de três séculos de 
escravidão e por teorias racialistas que 
fizeram parte da construção de sua 
identidade nacional. Após a Abolição 
da Escravatura, o Estado não conse-
guiu integrar a população negra ao for-
necer condições materiais e políticas 
para sua participação em uma socieda-
de livre, o que garantiu a sobrevivência 
e o reposicionamento da mentalidade 
e das práticas escravocratas nas estru-
turas da República.
 
Vale destacar que, pós Libertação dos 
Escravos, em 1888, pela Lei Áurea, as-
sinada pela Princesa Isabel, houve um 
grande reboliço na sociedade brasilei-
ra, pois, tal medida era contra os inte-
resses de grande parte da elite brasilei-
ra, em especial os grandes fazendeiros 
que usavam de mão de obra escrava 
para produção de café, cana de açúcar 
e outros. Essa insatisfação da liberda-
de do povo negro refletiu no compor-
tamento social e consequentemente o 
povo negro foi segregado de todas as 
formas pela sociedade.
 

E a partir deste conceito origina-se o 
que hoje chamamos de racismo estru-
tural, onde o negro apesar de “liberto”, 
encontrava diversas dificuldades para 
se inserir na sociedade como um cida-
dão sujeito de direitos. Ainda hoje, ape-
sar dos séculos que se passaram, esse 
racismo ainda se reflete dia após dia em 
nossa sociedade, ainda que velada e as 
vezes, trajada em formas de piadas ou 
de opiniões, o racismo estrutural ainda 
existe como uma cicatriz deixada pelos 
séculos de escravidão.
 
Com base no entendimento legal, o ra-
cismo é um ato de discriminação que 
distingue indivíduos ou grupos asso-
ciando suas características físicas e 
raciais a estigmas, estereótipos e pre-
conceitos. Essa distinção implica tra-
tamento diferenciado, levando à ex-
clusão, ao isolamento, à opressão, que 
ocorre em diferentes níveis, como es-
paço, cultura, sociedade.
 
Inicialmente, fora elaborada uma Lei 
para a punição de crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor, e ficou 
conhecida como Lei do Racismo, mas 
a Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, 
acrescentou novos termos, sendo eles: 
etnia, religião e procedência nacional e, 
ampliou a proteção da lei para vários 
tipos de intolerância. De acordo com a 
definição do Artigo 1º do Estatuto da 
Igualdade Racial (2010): “Discrimina-
ção racial ou étnico-racial: toda distin-
ção, exclusão, restrição ou preferência 
baseada em raça, cor, descendência 
ou origem nacional ou étnica que te-
nha por objeto anular ou restringir o 
reconhecimento, gozo ou exercício, em 
igualdade de condições, de direitos hu-
manos e liberdades fundamentais nos 
campos político, econômico, social, 
cultural ou em qualquer outro campo 
da vida pública ou privada”.
 
O termo “raça” foi uma classificação ta-
xonômica no século XIX, baseada nas 
ciências biológicas que classificavam 
os seres vivos. Portanto, supõe-se que 
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nas populações humanas, os traços ge-
néticos determinam o fenótipo e até 
mesmo os traços sociais. Essa asso-
ciação é bem captada pela expressão 
ainda usada hoje, que é dizer que uma 
pessoa tem um determinado compor-
tamento ou habilidade porque “está no 
sangue”. A aplicação da teoria darwi-
niana nas humanidades deu origem às 
teorias do racismo e da evolução social, 
que partiam da ideia de que certos gru-
pos sociais teriam superioridade racial 
sobre outros, de que a história humana 
era unilateral e dividida em etapas, da 
barbárie à civilização (sociedade con-
siderado superior se considera em es-
tágio de civilização). Esse pensamento 
justificou o empreendimento neocolo-
nial, bem como a escravidão não bran-
ca estabelecida, que repercutiria em 
várias formas de racismo nos séculos 
vindouros.
 
Um adendo, foi celebrado neste domin-
go, 3 de julho, O Dia Nacional Contra 
a Discriminação Racial. Naquele dia de 
1951, a Assembleia Nacional aprovou a 
Lei nº 1.390, mais conhecida como Lei 
Alfonso Arinos, proposta pelo jurista, 
político e escritor mineiro e que tipifi-
cou como contravenção penal a primei-
ra lei contra o racismo no país a tornar 
crime qualquer ato resultante de pre-
conceito de cor ou raça. Desde então, 
muitas outras propostas foram feitas 
para combater a desigualdade no país.
 
A própria Carta Magna determinou que 
o racismo é crime inafiançável e impres-
critível. Posteriormente, fora incluído o 
crime de Injúria Racial no Código Penal 
brasileiro de 1940. As penas previstas 
podem chegar até 5 anos de reclusão 
e variam de acordo com o tipo de con-
duta, de acordo com a LEI Nº 7.716, DE 
5 DE JANEIRO DE 1989, que define os 
crimes resultantes de preconceito de 
raça ou de cor. O intuito da norma é 
de preservar os objetivos fundamentais 
descritos na Constituição Federal de 
1988, mais especificamente de promo-
ver o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, credo, idade 
e quaisquer outras formas e tipos de 
discriminação existentes.
 
O Crime de Injúria Racial encontra-se 
tipificado no capítulo ‘Dos Crimes Con-
tra a Honra’, previsto no §3º art. 140 
do Código Penal, que prevê uma for-
ma qualificada para o crime, na qual a 
pena é maior e não se confunde com 
o crime de racismo, positivado na Lei 
7.716/1989. Punível com 1 a 3 anos de 
reclusão. Já o crime de racismo está 
tipificado na Lei 7.716/1989, elaborada 
para regulamentar a punição de crimes 
resultantes de preconceito de raça ou 
de cor, conhecida como Lei do Racis-
mo. A Lei nº 9.459/13 acrescentou à 
referida Lei os termos etnia, religião e 
procedência nacional, ampliando a pro-
teção para vários tipos de intolerância. 
As penas podem chegar até a 5 anos 
de reclusão.
 
Cumpre salientar que, na Constituição 
Cidadã de 1988, em seu artigo 3º, inciso 
IV, estabelece como objetivo precípuo 
da Nova República “promover o bem 
de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação”. O Artigo 4º, 
inciso VII, define que “as relações inter-
nacionais brasileiras se regem pelo re-
púdio ao terrorismo e ao racismo”. Em 
2003, a Lei nº 10.639 modificou a Lei 
de Diretrizes da Educação Básica para 
introduzir o ensino obrigatório da his-
tória e cultura afro-brasileira e africana 
nas escolas primárias. Logo, é impor-
tante ressaltar que, além de promulgar 
legislação antirracismo, sua eficácia 
também deve ser aprimorada.
 
 
*Texto revisado pelo Historiador Peter 
Araújo da Silva (Licenciatura plena em 
História), Pós-graduado em Educação 
e Especialista em Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira.

117

Aldeia
                       Magazine



REGIÃO

 RIO DAS OSTRAS
“Arraiá” na Roça reúne 

idosos

O “Arraiá” na Roça dos Idosos de Rio 
das Ostras agitou o salão do Renascer 
da Terceira Idade na tarde desta sexta, 
01.  Quadrilha, pescaria, bandeirinhas, 
forró, comidas típicas, Correio do Amor 
(chamado também de correio elegan-
te) música ao vivo com o tecladista 
Cláudio Martins e muita diversão toma-
ram conta do espaço. O que não falou 
foi vitalidade.

Participaram os idosos que participam 
das ações dos Centros de Referência 
de Assistência Social e do Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso.

“Que diversão! Não parei de dançar um 
minuto sequer! É muito morar em Rio 
das Ostras, que proporciona atividades 
para o idoso durante todo o ano”, disse 
Nélza Modesto da Silva 74.
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 MARICÁ
Moradores celebram Dia de 
São Pedro com procissões

A Prefeitura de Maricá, por meio da 
Coordenadoria de Assuntos Religiosos, 
apoiou neste sábado (02/07) a home-
nagem ao santo protetor dos pescado-
res, São Pedro, cujo dia no calendário 
religioso é tradicionalmente comemo-
rado em 29 de junho. Procissões fluvi-
ais foram realizadas em Ponta Negra e 
Zacarias.

Em Zacarias, cerca de 20 embarcações 
e motos aquáticas percorreram a lagoa 
do bairro com a imagem do santo até 
uma pequena capela no meio da lagoa, 
onde foi realizada uma oração e escul-
tura sacra foi colocada. Já em Ponta 
Negra, a imagem do santo seguiu em 
um barco pelo canal, e contou com a 
presença dos fiéis. Cerca de 15 embar-
cações acompanharam a procissão nas 

águas, a imagem do santo padroeiros 
dos pescadores foi levada para a ca-
pela, que fica localizada às margens do 
canal. 

São Pedro foi um dos doze apóstolos 
de Jesus Cristo, segundo o Novo Tes-
tamento e, mais especificamente, os 
quatro Evangelhos. Os católicos con-
sideram Pedro como o primeiro bispo 
de Roma, sendo por isso o primeiro 
papa da Igreja Católica.

De origem humilde, ele é considerado 
o protetor das viúvas e dos pescado-
res, e, segundo a tradição católica, por-
teiro do reino dos céus. Também lhe é 
atribuída à responsabilidade de fazer 
chover.
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Caros leitores, gosto muito de refletir 
sobre temas variados. Às vezes, esco-
lho um determinado assunto, verifico a 
etimologia da palavra e contextualizo 
no panorama do tempo presente. 
Hoje resolvi abordar o tema ATITUDE. 
Aliás, esse foi o tema da 2ª edição do 
meu projeto Sarau 15 Minutos, que teria 
sido realizado na sexta-feira passada, 
porém, na hora agendada, meu convi-
dado dessa edição não conseguiu en-
trar e participar da transmissão. Assim, 
compartilho com vocês um pouco des-
sa minha reflexão.
A palavra “atitude” possui vários signi-
ficados, conforme o foco sob o qual é 
analisada. Neste artigo, falarei um pou-
co sobre atitude comportamental. Pode 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”

COLUNISTA

parecer básica essa reflexão, porém é 
pela raiz que se desenvolve uma plan-
ta. A mais ampla copa de uma árvo-
re tem origem em uma pequena raiz 
bem cuidada. 
A atitude comportamental de uma 
pessoa está relacionada à sua postu-
ra, ao seu conjunto de reações, o seu 
comportamento, em determinado 
meio social. Quantas vezes ouvimos 
alguém dizer algo e suas atitudes irem 
em caminho totalmente oposto às 
suas palavras? Não foram poucas, com 
certeza. Quantas vezes nos deixamos 
levar por discursos e promessas de 
políticos, por exemplo, e não perce-
bemos que suas atitudes desmentiam 
completamente suas falas? Quantos 
bradam, aos quatro cantos, que bus-
cam a renovação, a transformação 
social, e, em suas ações, seguem uti-
lizando os mesmos métodos arcaicos 
de tempos passados, os mesmos ardis 
de manipulação e domínio que impe-
diam o avanço das condições sociais? 
Quantos se dizem defensores da famí-
lia e da moral e, em seus cotidianos, 
desrespeitam as mulheres, enganam, 
traem e acabam por constituir rela-
ções vazias, cultivadas apenas por in-
teresses e ambições puramente físicas 
ou materiais? Uma pequena atitude, 
o comportamento, a maneira com a 
qual alguém age ou se posiciona no 
meio social, pode nos revelar muito 
mais que mil palavras. Precisamos ter 
um olhar cada vez mais atento a essa 
questão, pois hoje, principalmente 
com o advento das redes sociais, vive-
mos uma explosão de culto à imagem 
perfeita que revele seres humanos 
sempre “pra cima”, dispostos, felizes e 
bem cuidados, e, se não exercitarmos 
nossa capacidade de observar nas en-
trelinhas das atitudes, poderemos cair 
em seguidos enganos.

Atitude
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Outro aspecto que eu gostaria de tra-
zer para nossa reflexão é a atitude de 
alguém enquanto cidadão, ou seja, o 
comportamento do cidadão na socie-
dade, suas ações e posicionamentos. 
A atitude cidadã é o que nos leva, por 
exemplo, a nos posicionar e a opinar. 
Ter atitude cidadã é dirigir suas ações 
com foco no aprimoramento da convi-
vência social. É utilizar os instrumentos 
possíveis para oferecer sua contribui-
ção, o seu quinhão, para a melhoria e 
evolução da sociedade. É não se omitir 
e ser fiei aos valores positivos da con-
vivência. Transformando e aprimoran-
do nossa atitude pessoal e ajudando 
a promover a melhoria do outro é que 
conseguiremos uma sociedade mais 
harmônica e mais evoluída em todos os 
sentidos.
Para concluir essa breve reflexão, segue 
um poema que fiz. Nele destaco pos-
turas que refletem a atitude cidadã e a 
conexão entre palavras e atitudes:

Atitude Cidadã

Atitude cidadã é,
Diante da injustiça,
Não se calar.
Diante da ignorância,
Propor-se a esclarecer.
É sair do conforto do silêncio
E posicionar-se.
Ver o outro como alguém
Digno de sua verdade,
Digno de seu respeito.
Espero,
E desejo, veementemente,
Que em plena conexão estejam suas 
atitudes com suas palavras
Que não haja dissenso entre ambas
Pois, se não for assim,
Suas atitudes serão, para mim,
A sua única voz.

Luciana G. Rugani

Atitude cidadã é,
Diante da injustiça,

Não se calar.
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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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Tenho acompanhado vários 
profissionais em cursos e 
treinamentos e percebo que 
cada vez mais as pessoas 
desejam se sentir realizadas 
profissionalmente.

Porém, o grande desafio é saber 
o que de fato irá proporcionar tal 
realização e qual caminho trilhar 
para essa conquista.

Entenda que a primeira pergunta 

Carreira em Ação
COLUNISTA

que você precisa responder é:

Quem eu sou?

Quando você olha para dentro 
e reconhece seus talentos, suas 
paixões, seus valores e objetivos, 
consegue enxergar qual é o seu 
propósito, o seu caminho.

Muitos profissionais sofrem 
por não saber quem são, e não 
encontrarem relação com o 
que se faz, que seria a segunda 
pergunta.

Então, onde colocar foco e 
energia?

Somente com essas duas 
perguntas respondidas você 
será capaz de planejar,

para então executar ações 
coordenadas, ligadas à sua 
estratégia para crescer e 
conquistar a sua realização.

E mesmo que não dê para ver 
todo caminho, trace os primeiros 
passos e aos poucos desenhe o 
caminho.

Trabalhar com 
propósito, é 

possível?
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Sou Bianca Ramos, formada 
em Administração, profissional 

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

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

seu desenvolvimento, 
planejamento e transição de 

carreira. 

COLUNISTA
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Não é segredo que as maiores 
dificuldades na vida adulta estão 
em guardar dinheiro, manter uma 
alimentação saudável e fazer 
atividade física, não necessariamente 
nessa ordem. Todas essas e outras 
dificuldades estão relacionadas a 
disciplina.

Por que é tão difícil desenvolver a 
disciplina?

O nosso cérebro luta constantemente 
com as satisfações imediatas, (os 
maus hábitos onde a recompensa 
é hoje e o pagamento sem data 
definida) e as satisfações retardadas, 
(onde estão os bons hábitos, a 
recompensa será depois, mas o 
pagamento é antecipado), li isso em 
algum livro. O nosso imediatismo 
influencia profundamente no 
desenvolvimento desses hábitos 
saudáveis. 

Dizem que é muito difícil começar 
algo, mas o problema não está 
em começar, por conta da 
empolgação inicial, da novidade. 
A maior dificuldade está em 
dar continuidade, manter uma 
constância. Essa dificuldade vem 
atingindo também alguns setores 
dentro das empresas. 

É verdade que, o período pandêmico 
sofrido no mundo inteiro afetou 
a razão e emoção das pessoas, 
trazendo prejuízos na concentração, 
no comportamento, gerando 
uma ansiedade fora do comum e 
consequentemente a consistência 

Há poder na 
constância!

COLUNISTA

de muitos. 

É perceptível a dificuldade que 
alguns colaboradores tem em 
dar continuidade aos projetos 
mais longos dentro da empresa. 
As pessoas acostumaram a 
desistir com muita facilidade até 
mesmo de objetivos pessoais, é 
desanimadora a quantidade de 
motivos que vão surgindo para 
não cumprir o que é solicitado. 
Alguns se tornaram especialistas 
na área da desistência, que parece 
uma doença contagiosa. Como 
contribuir de forma significativa 
para motivar a equipe e torná-los 
obstinados? 

Desenvolva a constância para 
terminar o que começou:

- Desenvolva hábitos para não se 
autossabotar.

- Pense onde quer estar daqui há 
alguns anos.

- Desenvolva a satisfação retardada.

- Faça divisões em metas menores 
e estipule prazos.

- Faça um planejamento antecipado 
e saiba onde quer chegar.

- Se falhar, retome o mais rápido 
possível, NÃO DESISTA.

- Lembre-se que você não é uma 
criança mimada que faz só o que 
quer na hora que quer.

- Se precisa de constância 
no trabalho e não sabe como 
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

COLUNISTA

desenvolver, procure saber como é 
perder o emprego, converse com 
alguém que não tem e está a procura.

Como dizia o escritor Antônio 
Feliciano de Castilho, quem quer dá 
um jeito, quem não quer, desculpas 
não faltam. Se deixarmos o 

comodismo tomar conta, em pouco 
tempo nos tornamos pessoas 
medíocres. Acredite, a constância 
é poderosa!
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iaQuem chega na Região dos Lagos já consegue avista-la de longe. Soberana 

e com uma área bem preservada de Mata Atlântica, a Serra de Sapiatiba 
é um lugar muito especial para quem gosta de aventura e trilhas. Adoro 
Dias de Viagem!

Como encontrei a Serra de Sapiatiba?
A Serra de Sapiatiba é bem próxima da minha casa aqui em São Pedro da 
Aldeia, mas sempre tive dúvidas do local exato para subir. Tinha informações 
que dava para subir até de carro (mas ai não tem graça), pois no alto da 
Serra existem umas torres de comunicação e o pessoa das empresas sobem 
com frequência para realizar a manutenção. Num sábado, acordamos 
dispostos a fazer essa trilha e combinei com minha família de deixa o carro 
na rua que dá acesso a subida e fizemos todo trajeto caminhando. O local 
é perfeito para quem gosta de natureza. Observamos pássaros, árvores, 
répteis e até fotografamos um Sagui. Levamos 1h40 para chegar ao cume, 
que fica mais de 316 metros de altitude, parece pouco comparando com 
a pico das Agulhas Negras, com 2 790,94 m de altitude, porém, tenho 
que confeçar que me senti escalando uma montanha gigante. Tem uma 
grande área preservada de Mata Atlântica (floresta ombrófila da região 
dos lagos), guardar sítios arqueológicos, e a nascente dos rios que formam 
a bacia do rio Una.

Serra de Sapiatiba

A Serra de Sapiatiba localiza-se entre os municípios de São Pedro 
da Aldeia e Iguaba Grande, na Região dos Lagos do estado do Rio de 
Janeiro, ocupando 600km. O ponto mais alto do relevo está a 316 metros 
de altitude, no resto do território, predominam as planícies, onde estão 
as moradias da população da APA. O clima é temperado, sendo quente 
durante o dia, e úmido e fresco à noite.. Constitui uma da poucas áreas de 
preservação da região, tornando Área de Proteção Ambiental - APA, sob 
tutela do Inea, sendo parte integrante da Parque Estadual da Costa do Sol 
(Pecs).

SERRA DE SAPIATIBA
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Curiosidade

O Parque Estadual da Costa do Sol, criado por lei em 18 de abril de 2011, tem 
cerca de 9.840,90 hectares dividido em quatro setores, cada qual composto 
por uma ou mais áreas distintas, que abrangem terras dos municípios de 
Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Saquarema e São 
Pedro da Aldeia. São áreas segmentadas na Região dos Lagos que exercem 
um papel importante na proteção de ecossistemas, como sambaquis, dunas, 
restingas, lagoas e florestas.

Curiosidade

A Serra de Sapiatiba foi caminho dos Jesuítas como foi relatado no estudo 
“Caminho dos Jesuítas na Região dos Lagos de Dalva Rosa Mansur”. O 
trajeto, que segundo estudo, vai da igreja de São Pedro da Aldeia, através 
da APA da Serra de Sapiatiba. Sendo fundamental no desenvolvimento 
da Aldeia de São Pedro. Era caminho de jesuítas para chegar a lagoa de 
juturnaiba, conservou-se como região agrícola até os dias de hoje.

Gastronomia

Próximo a subida da Serra de Sapiatiba tem algumas lanchonetes e no bairro 
Balneário tem restaurantes para refeições.

Dicas

Se for subir fazendo a caminhada é recomendado levar água, pois a subida 
é bem alta.

Acesse nosso blog e conheça os locais que visitamos.

Fotos e texto Renato Fulgoni

Com informações do INEA

Estudo “Caminho dos Jesuítas na Região dos Lagos de Dalva Rosa Mansur”

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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UM DIA DE CADA VEZ!

Monica Marinho
é jornalista, escritora, 

empresária e proprietária 
da página “Borbolete_

se”, no Facebook:  
www.facebook.com/

SerieBorboletas

Sempre que termino um dia difícil e 
problemático, repito para mim mesma, 
antes de reclamar ou entrar em um 
espiral negativo: “no final, vai dar tudo 
certo. Um dia de cada vez”. Sempre me 
faço lembrar que vivemos um pouco e 
“morremos” um pouco, todos os dias. 
O mesmo tempo que passa e leva um 
pouco da nossa vida, é o mesmo que 
nos recebe, diariamente, novinho em 
folha, trazendo mais vida.

Desperdiçar novos dias, inéditos, que 
não voltarão, lamentando o que já 
passou ou preocupado com o que o 
futuro reserva é uma grande bobagem. 
Se dá pra reverter o erro passado, faça! 
Mas se não dá, para que ficar remoendo 
e perdendo horas preciosas?

Se dá para se prevenir de um futuro 
malsucedido ou se preparar para ele, 
faça! Se não dá, segue teu caminho, 
entrega a Deus e esquece. As coisas 
vão acontecer (ou não) como devem 
acontecer. E, nesse momento, resolva.

O que mais tenho visto são pessoas 
jogando fora o momento presente, 
presos ao passado ou ansiosos por um 
futuro que nem sabem se chegará ou 
se virá da forma que imaginam. Ficam 
se auto-atormentando com problemas 
arquivados ou inexistentes. 

Lembre-se sempre: um dia de cada 
vez! Cada dia é um presente de Deus. 
Uma dádiva! Não despreze isso.

Me recordo de uma história que minha 
mãe contava, sobre uma mulher que 
não andava de avião, de jeito nenhum, 
porque tinha muito medo de morrer 
num acidente aéreo. Assim, deixou 
de fazer muitas viagens e de viver 
experiências, como o friozinho na 
barriga da decolagem ou do pouso, 
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do sentimento de paz ao voar entre as 
nuvens ou da sensação intransferível 
de olhar, lá do alto, a paisagem, cá 
embaixo, como se fosse uma maquete.

Resultado: num fatídico dia, um avião 
caiu em cima da sua casa, matando 
ela e a família. Tal como temia, morreu 
em um desastre aéreo. Pergunto: o 
que adiantou tanto medo e tanto 
desperdício de vida?

Outro caso que guardo como lição 
é o de um amigo paraquedista, que 
estava iniciando na atividade, muito 
empolgado. Realizava um sonho de 
anos, saltando de paraquedas. Todo 
final de semana, lá estava ele, em 
Resende (RJ), com a mulher e a filha. 
Até que deixamos de vê-lo na área 
de salto. Algum amigo em comum 
contou que ele havia parado de saltar 
a pedido da esposa, apavorada com a 
possibilidade de ele sofrer um acidente 
fatal. Compreensível!

Pouco tempo depois, soubemos que 
nosso amigo falecera, após cair de uma 
escada, dentro de casa, fazendo uma 
tarefa doméstica simples, num final de 
semana. Deixou para trás o que mais 
gostava de fazer e, justo num final de 
semana que costumava saltar, morreu 
na “segurança do lar”.

O que eu quero dizer com isso? Que 
devemos viver inconsequentemente, 
como se não houvesse amanhã? 
Não, exatamente. Apenas viva um dia 
de cada vez, porque, o amanhã “na 
verdade não há”, como nos alertou o 
saudoso Renato Russo. Ninguém nos 
garante que acordaremos vivos, após 
uma noite de sono.

Sendo assim, te peço, encarecidamente: 
não cometa a insanidade de deixar de 
viver, por medo de morrer!

Visite minha página no Facebook: 
Borbolete-se

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

COLUNISTA

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

CABO FRIO (ALACAF). 

AUTORA DOS LIVROS CAFÉ 
POESIA E FLORESCER PEN-

SAMENTOS. POSSUI PAR-
TICIPAÇÃO EM DIVERSAS 
ANTOLOGIAS, INCLUINDO 

ANTOLOGIA POÉTICA LUSO-
-BRASILEIRA 2020-2021.

 Luciana
 Mendonça

            Caros leitores, desta vez     ve-
nho trazer um relato emocionante e 
emocionado.
 E junto com isso, mais uma reflexão, 
como sempre gosto de pensar e fazer 
pensar sobre tudo o que nos cerca. Me-
diante ao ocorrido, vamos refletir sobre 
a importância que os animais têm na 
vida de nós, seres humanos. 
Eu quase perdi a minha melhor amiga. 
Na verdade ando bem triste em pensar 
nisso, em que um dia não estaremos 
mais juntas. Ela faz parte da minha vida 
e eu sou a vida dela. Me refiro a minha 
cachorrinha Mandy. 
Dia desses, cheguei em casa e ela me 
recebeu na maior alegria, como sem-
pre faz. De repente ouvi um grito e a 
vejo caída no chão. Totalmente imóvel 
e sem reação.  A sensação de pânico 
tomou conta de mim, eu não podia 
aceitar aquela situação. No desespero 
e mesmo sem acreditar que daria cer-
to, coloquei a boca sobre seu focinho, 
comecei a assoprar desesperadamente 
a fim de fazê-la a voltar a respirar. Meu 
marido me pedia para parar com aqui-
lo mas eu não conseguia deixar. Depois 
de um precioso tempo que passou ela 
subitamente volta a si, ainda bem fra-
ca e com pouca oxigenação e logo eu 
pensei que meu amor por ela teve uma 
segunda chance. Soprei, soprei e soprei 
vibrantemente e aos poucos ela foi vol-
tando a ser a minha Mandy. O tempo 
dela está curto, eu bem sei. Gostaria 
de poder paralizar ou retroceder mas o 
tempo não pára, nem volta atrás. 

140

Aldeia 
                      Magazine



COLUNISTA

E me pergunto por que têm o tempo 
tão curto, os animais?
E quantos deles vivem num lar que te-
nha alguém que com eles se importe 
de verdade?
Quantos recebem o carinho que mere-
cem?
Qual a importância e o papel dos ani-
mais na nossa vida?
Para uns, assim como para mim, é um 
membro da família. Para alguns signifi-
ca brincadeira e diversão. Para outros 
são cães de guarda e vivem no quintal. 
E para um pequeno grupo de pessoas 
infelizmente eles não têm significado 
algum. 
Já vi bicho sendo maltratado, abando-
nado, sendo usado como cobaias de 
laboratórios e de produtos cosméticos 
e químicos. Meu coração aperta só de 
pensar, quanto sofrimento causamos à 
eles! 
Precisamos realmente consumir carne 
animal?
Podemos fazer algo para resgatar os 
animais de rua?
São diversas questões que envol-
vem esses seres tão frágeis, repletos 
de amor para dar e tão dependentes 
de nós. É notável que possuem sen-
timentos, sentem dor, frio, se sentem 
abandonados, tristes,decepcionados. 
Por isso que chamo atenção para essa 

questão, precisamos pensar neles! Já 
que nós que somos intitulados de seres 
racionais. Embora a lógica esteja com a 
gente, eles sabem amar como ninguém 
e a Mandy me ensina todos os dias o 
carinho, o cuidado, o amor, a alegria!
Quem tem um animal de estimação 
nunca se sente sozinho ou carente de 
atenção. Eu diria que eles possuem uma 
linda missão: a de ensinar nós seres hu-
manos, lógicos e racionais, a amar sem 
esperar nada em troca. Nos ensinam a 
lealdade, o amor puro e genuíno. Não 
tem preço todo esse carinho. Respeito 
quem só goste de gente, mas peço en-
carecidamente:
Nunca abandone o seu animal! É algo 
que ele jamais faria com você. Quem 
tem, cuide bem do seu, pois seu tem-
po aqui é muito pequeno e a única coi-
sa que eles esperam de nós é a nossa 
companhia, após a espera de um lon-
go dia, poder repousar ao nosso lado 
e sentir toda essa energia: de carinho 
e ternura.
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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.

Psiquiatra explica que o TOC infantil 
existe e qual é a importância do 
diagnóstico precoce para o tratamento 
ser mais efetivo. 

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), cerca de 
720 milhões de indivíduos no mundo 
inteiro sofrem com algum tipo de 
transtorno mental. Nos jovens, 16% 
da carga global de doenças e lesões 
são transtornos dessa natureza, 
entre eles, o  Transtorno Obsessivo 
Compulsivo  (TOC), caracterizado por 
pensamentos e medos irracionais que 
levam a comportamentos compulsivos.

São diagnosticadas pessoas, com TOC, 
aquelas, cujo comportamento, está 
na   repetição de ações, atividades, 
ou até mesmo pensamentos que são 
compulsivos, impulsivos, e obsessivos. 
“Ao contrário do que muitos imaginam, 
os adultos desenvolvem este tipo de 
transtornos ainda quando crianças, 
mas por falta de informação e 
conhecimento, são ignoradas”, revela 
o Dr. Sérgio Rocha, psiquiatra.

De acordo com o especialista, 
esses atos contínuos geram 
estresse, angústia e podem vir a 
sugerir ansiedade, sentimentos 
que dificultam a socialização das 
crianças, o aprendizado escolar e 
o desenvolvimento das relações. 
“É essencial que os pais, familiares 
e acompanhantes pedagógicos 
prestem extrema atenção a qualquer 

5 SINTOMAS DE 
TRANSTORNO OBSESSIVO
COMPULSIVO DURANTE A 

INFÂNCIA
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ato, fala, ou sentimento da criança 
que saia dos padrões comuns”. Uma 
das maiores questões quando se diz 
respeito ao tema, está em identificar 
os sintomas que podem levar a criança 
ao diagnóstico do transtorno obsessivo 
compulsivo. “A conscientização sobre a 
condição é importante, mas não pode 
excluir a opinião, após a observação do 
paciente, de um médico“, comenta.”

De acordo com o Dr. Rocha, existem, 
ao menos, cinco sintomas presentes 
em crianças que são fáceis de serem 
identificadas, porém não podem ser 
generalizadas. Os sintomas diferem de 
criança para criança.

Geralmente são os mais evidentes, mas 
não é uma regra, pois transtornos são 
manifestados de maneiras distintas em 
cada indivíduo.

1- Preocupações obsessivas

Crianças portadoras de  TOC  tendem 
a ter preocupações obsessivas, por 
exemplo, podem vir a se preocupar 
exageradamente com seus familiares. 
“Imaginam cenas perturbadoras 
e catastróficas, como acidentes 
envolvendo pessoas queridas, o que 
os leva a ter ansiedade. Claro que a 
preocupação é um sentimento natural 
do ser humano; entretanto, quando 
mostra-se de maneira excessiva e 
desmesurada, pode ser indício de TOC”, 
explica o especialista.

2- Rituais exagerados

Rotinas são essenciais para as crianças 
pois as ensina a como viver de maneira 
organizada. Os rituais presentes no dia-
a-dia, como o almoço, tomar banho e 
escovar os dentes são importantes para 
a conscientização infantil. Entretanto, a 
partir do momento em que esses tipos 
de atividades começam a se tornar 
repetitivos de maneira exagerada, 
como a repetição de escovações 
dentais de modo exabundante, talvez 
seja necessário uma intervenção pois o 

ato é uma característica do transtorno 
obsessivo compulsivo.

O Dr. Rocha diz que normalmente esses 
rituais são comuns em procedimentos 
higiênicos cotidianos, como lavar as 
mãos.

3- Obsessão pelo simétrico

O  TOC  catalisa em crianças a 
necessidade da organização em 
simetria. “Esse sintoma é um dos 
mais famosos quando falamos sobre 
o transtorno pois a obsessão pelo 
“perfeito” é uma forte característica 
dele.

Infelizmente, essa exigência gera 
irritabilidade e angústia, já que nem tudo 
ao nosso redor é simétrico, aliás, poucas 
coisa são“, exibe o médico. Pode vir a ser 
observado em crianças em momentos 
de organização e arrumação. Nessas 
situações, é importante a atenção do 
responsável sobre o procedimento de 
arranjo da criança.

4- Dificuldade em admitir erros

No caso dessa condição é necessária 
preocupação especialmente na escola. 
Isso porque nesse meio, os acertos e 
erros são expostos a todo momento, 
desde em atividades matemáticas 
até em relações interpessoais com 
outras crianças. “Se ao errar a escrita 
de alguma palavra, uma conta, ou 
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tomar uma bronca da professora por 
alguma atitude imprópria com algum 
suposto colega o indivíduo sofrer 
exageradamente (de modo bravo ou 
triste), existe a possibilidade da criança 
dispor do transtorno”, mostra Rocha.

5- Crise de desatenção

Por estarem imersas em seus próprios 
pensamentos e preocupações, 
as crianças com  TOC  geralmente 
possuem problemas com relação a 
atenção. A desatenção é algo comum 
entre os infantos mas, mais uma vez, 
quando o caso é extremo, é importante 
ficar atento a essa possível condição: 
“A desatenção é prejudicial de várias 
maneiras. Uma delas, é em relação aos 
estudos. Crianças com  TOC  podem 
adquirir problemas escolares devido a 
essa circunstância e, por isso, mais uma 
vez coloco em pauta a importância de 
um tratamento logo após a descoberta 
do diagnóstico para evitar situações 
agravantes no desempenho do 
indivíduo”, conclui Sérgio.

Você já observou seu filho, percebeu 
alguns desses sintomas, caso sim, 

COLUNISTA

procure o pediatra para ter uma 
conversa sobre o assunto e assim ter 
um direcionamento sobre como lidar 
com a situação.

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.

Na noite passada, Helena despertou 
sentindo muito calor. Ela descobriu 
que estava no meio de um sonho, 
num mundo imaginário onde ela era 
um pássaro voando livremente de um 
lugar para o outro. Era incrível não 
ficar presa ao chão como as pessoas.

Eis que de repente surge uma dúvida 
e ela pergunta: “Se os pássaros podem 
voar porque nós não podemos?  

Naquela noite a menina perdeu o 
sono, pensando numa forma de 
provar que uma pessoa também seria 
capaz de voar. Como ela gostaria de 
ser um passarinho e sair voando por 
aí! Imagina só, ver toda a cidade lá de 
cima. Como seria? 

A garota não desistiu da ideia nem 
por um segundo Passou a inventar 
balões diferentes e inusitados, 
diversos modelos de pipas, construiu 
até mesmo alguns aviões com hélice 
e elástico para brincar.

E num piscar de olhos, os anos 
foram passando, e Helena crescia 
rapidamente, e o sonho de voar, ainda 
permanecia com ela.

Até que um dia seu pai ficou muito 
doente e haveria a necessidade de 
viajar para bem longe em busca de 
tratamento e decidiu levara filha 
consigo.

 Nessa viagem, Helena 
conheceu uns balonistas e descobriu 
que queria muito andar de balão, 
mas ficou ruborizada com os preços 
exorbitantes que eram cobrados por 
passeio e acabou deixando essa ideia 
de lado.

 No quarto de hospital, 

A MENINA QUE QUERIA VOAR 
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navegando pela internet ela descobre 
uma prova para se tornar piloto de 
aviões, e decide então fazer sua 
inscrição. 

Alguns meses depois, o pai de Helena 
estava se recuperando, e chegou em seu 
celular o lembrete que a prova estava 
muito próxima, e seria no próximo final 
de semana Helena havia se preparado 

por meses. 

Até que chegou o grande dia. Helena 
fez a prova, passou e se tornou uma 
aspirante. 

A menina que queria voar mostrou que 
seu sonho podia se tornar realidade!
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LITERATURA

Escritor Renato Fulgoni 
comemora 2ª Edição do 

livro “O Livro dos Sonhos 
- A Vingança de Adolpho 

Mister”

O Livro dos Sonhos - A Vingança de 
Adolpho Mister está de cara nova. O 
primeiro livro da trilogia “O LIVRO DOS 
SONHOS” está em sua segunda edição 
e foi publicado pela Aldeia Editora. O 
escritor Renato Fulgoni, que também é 
editor da Aldeia Editora, comemorou o 
resultado obtido no projeto.

“A nova capa do livro está linda. Foi um 
trabalho muito prazeroso de se realizar. 
Na 2ª Edição, cada capítulo ganhou um 
título, o que ajuda os leitores a manter 
uma leitura organizada. O trabalho foi 
feito com muito carinho”, disse Renato.

O livro é um dos destaques da Aldeia 
Editora e do escritor Renato Fulgoni na 
1ª Feira Literária de Tamoios, FLIT, que 
será realizada no dia 09 de julho, no 
Shopinng UNAPARK em Tamoios, Cabo 
Frio. 

“Estou muito ansioso para ver a FLIT 
montada. Os leitores terão acesso a di-
versos livros com várias temáticas. Es-
tou levando para a Feira, os três livros 
da Trilogia O Livro dos Sonhos e o Li-
vro a Aldeia de Pedro. Quero aproveitar 
para agradecer a escritora Tatiana Ma-
chado e o editor César Mattos da Edito-

ra Foco Letras que estão responsáveis 
por esse lindo projeto”, disse Fulgoni.

Sinopse:
Adolpho Mister viveu no século XV e, 
após algum estudo e observação, es-
creveu um livro no qual revelava os 
significados dos sonhos. Perseguido 
pela Inquisição, Adolpho foi queimado 
numa fogueira. Contudo, antes de mor-
rer, ele ainda teve tempo de amaldiçoar 
a humanidade.Nos dias atuais, Marce-
lo, um professor de história da cidade 
de Aroeiras, compra o livro de Adolpho 
Mister numa feira de antiguidades. De-
pois disso, Marcelo passa a sonhar e a 
incorporar o espírito de Adolpho, para 
que a vingança deste seja alcançada. 
Misteriosos assassinatos e palavras es-
critas com sangue no local do crime 
dão início a uma extensa investigação 
comandada pelo delegado André, com 
o auxílio dos investigadores Carlos e 
Michelly. Repleto de assassinatos, in-
vestigação, romance e suspense, O Li-
vro dos Sonhos – A Vingança de Adol-
pho Mister convida você a desvendar 
esse mistério.
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Qual a melhor maneira de dividir um 
segmento de reta? seria no meio? 
Certamente não, pois a natureza assim 
não faz. O homem, estudando os 
fenômenos naturais, mapeou regras 
que podemos usar na ciência, artes e 
tudo que desejarmos. Talvez você já 
tenha lido o excelente livro “O CÓDIGO 
DA VINCI” de Dan Brown, ou mesmo 
visto o filme homônimo. O autor faz 
referência à sequência de Fibonacci 
e outras regras com as quais lidamos 
diariamente sem nos darmos conta 
disso. 

Em nosso artigo anterior, intitulado 
“COMPOSIÇÃO: LINHAS GUIA“, 
citei uma amiga que tinha sempre 
a melhor estratégia para aparecer 
nas fotos e reportagens, quando 
nas reuniões de trabalho. Sentava 
alinhada com autoridades presentes, 
ou nas proximidades do objeto que 
seria foco nas conferências, ou ainda, 
próxima à mesa do lanche, para onde 
todos iriam num certo momento. Mas 
quando chegávamos com o auditório 

PAULO JORGE
ARTISTA PLÁSTICO MEMBRO DA 
ALEART -  ACADEMIA DE LETRAS 

E ARTES DA REGIÃO DOS LA-
GOS. NASCIDO EM SÃO PEDRO 

DA ALDEIA -  RJ.  DESENHA E 
PINTA DESDE CRIANÇA COM IN-
CENTIVO E AJUDA DE PROFES-
SORES.  ADULTO, FOI ESTUDAR 
NA CAPITAL.  RESIDE EM CABO 

FRIO -  RJ

PARA CONHECER AS OBRAS DO 
ARTISTA PLÁSTICO ACESSE 

WWW.PAULOJORGE.ART.BR

PINTANDO O SETE
COMPOSIÇÃO: 

PROPORÇÃO ÁUREA
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vazio, antes dos demais? Onde sentar? 
Certamente na primeira fila, mas nunca 
no meio — escolhia sempre um lado, 
evitando as cadeiras da extremidade. 
Bingo! Aquela região sempre aparecia 
nas fotos! Não sei se procedia 
instintivamente ou se conhecia a tal 
“Regra de Ouro“.

PROPORÇÃO ÁUREA 

Vemos na parte superior da ilustração 
um segmento de reta dividido em 
dois outros segmentos menores (“a” 
e “b“), de medidas diferentes. Ocorre 
a “proporção áurea” quando a soma 
dos dois segmentos dividido pelo 
segmento maior é igual ao segmento 
maior dividido pelo menor. O resultado 
da divisão (quociente) é um número 
irracional (1,61803…), representado 
pela letra grega “Phi” (“o“). Ao 
desenharmos um segmento vertical 
com o mesmo valor de “a” (segmento 
maior), podemos traçar um retângulo, 
que por conter as dimensões chamadas 
naturais, é conhecido como “retângulo 
de ouro“. Rodando a figura em 90º, 
desenharemos outros retângulos 
dentro daquele que o originou. Ao 
final, podemos traçar a famosa espiral 
de Fibonacci, presente em vários 
elementos da natureza, como nos 
caracóis, no formato da Via Láctea, e 

outros.

Não vamos abordar a demonstração 
matemática para encontrar a constante 
“Phi“. O livro “PINTURA ALÉM DO 
PINCEL” do excelente professor, 
matemático e artista plástico João 
Barcelos, trata desse assunto com 
maestria.

RETÂNGULO DE OURO 

Já vimos uma maneira de desenhar 
o retângulo de ouro, mas há outras, 
como o “método geométrico“, por 
exemplo.

Desenhe um quadrado com 10 cm de 
lado. Prolongue para a direita as linhas 
superior e inferior. Coloque a ponta 
fixa do compasso no ponto médio do 
lado inferior (“M” – 5 cm) e a ponta 
móvel no vértice superior direito (“C“). 
Trace um semi-círculo até encontrar 
o prolongamento da linha inferior do 
quadrado (“E“). Esse será o ponto onde 
traçará o outro lado do retângulo, até 
encontrar o prolongamento superior 
(“F“). Se o lado do quadrado tinha 10 
cm, encontrará um prolongamento de 
6,18 cm. O comprimento total do lado 
maior será 16,18 cm, que corresponde 
à soma dos dois segmentos menores. 
Simplifique as medidas do retângulo, 
dividindo-as por 10, a altura será 1 e a 
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largura (segmento maior) será 1,618. 
Esse valor não parece familiar? É a 
constante “Phi” que vimos no tópico 
anterior, com três casas decimais.

Podemos ainda desenhar o retângulo 
de ouro usando a representação de 
quadradinhos, baseada na sequência 
numérica descrita pelo matemático 
italiano “Leonardo de Pisa” (1170-1250), 
mais conhecido como “Fibonacci“, mas 
o artigo ficaria muito extenso e fugiria 
ao escopo estabelecido. Deixarei os 
endereços sobre esse assunto na 
referência, no final do texto.

RETÂNGULO DE OURO NA 
PINTURA

O retângulo de ouro é utilizado na 
arquitetura, como na fachada da 
sede das Nações Unidas e tantas 
outras edificações. Na pintura pode 
estar presente, tanto nos elementos 
pintados como no formato das telas. 
Sim, podemos escolher uma tela com 
tamanho aproximado ao retângulo 
de ouro para pintar uma paisagem, 
por exemplo. A fórmula é: lado menor 
x 1.618 = lado maior. Certamente 
não encontraremos as medidas 
exatas nos suportes disponíveis 
no mercado, mas podemos utilizar 
medidas aproximadas. Caso você seja 
aventureiro e queira confeccionar a 
própria tela, desejo boa sorte!

PROPORÇÃO ÁUREA NA 
PINTURA 

Sabemos que a “proporção áurea” é “1 : 
1,618“, onde “1” representa o segmento 
menor e “1,618” o segmento maior. 
Além de agradar aos nosso olhos, é 
encontrada em vários elemento da 
natureza, como no comprimento da 
mão humana em relação ao antebraço 
e do conjunto mão e antebraço em 
relação ao braço. O desenho “Homem 
Vitruviano” de Leonardo da Vinci é 
um bom exemplo da presença dessa 

regra no corpo humano. Também 
está presente na botânica sob vários 

aspectos, desde o número de galhos, 
folhas e raízes das árvores até a 
quantidade e disposição das pétalas 
nas flores. No desenho geométrico 
temos vários exemplos, sendo o 
pentagrama (estrela de cinco pontas) 
o mais evidente. Esses elementos 
são todos utilizados na pintura, 
dependendo do estilo adotado.

ENCONTRANDO O PONTO DE 
OURO 

Não devemos dividir um segmento de 
reta ao meio, formando duas partes 
iguais, sob pena de tornar a divisão 
monótona. Sabendo que proporção 
ideal é de 1 : 1,618, como fazer isso na 
prática?

Imaginemos que o segmento de reta 
AB mede 16,18 e queremos encontrar o 
ponto C. Basta dividir o comprimento 
total pela constante “Phi“. Assim 
teremos: C = 16,18 / 1,618 = 10.
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Se aplicarmos esse procedimento aos 
lados de uma tela, traçando linhas nos 
pontos encontrados, basta espelhar 

essas linhas no segmento maior e 
teremos uma grade, conhecida como 
“GRADE PHI“, com quatro pontos de 
ouro formados pelos cruzamentos das 
linhas. Neles podemos posicionar os 
elementos da pintura que queremos 
destacar. Não precisamos colocar 
elementos em todos os pontos. Esse 
processo é semelhante ao utilizado na 
“REGRA DOS TERÇOS” que estudamos 
em oportunidade anterior.

APLICANDO A GRADE PHI 

O PRESENTE DE PAPAI NOEL

Usei como exemplo uma pintura que 
fiz, por ocasião do natal de 2021, para 

ilustrar uma crônica que escrevi sobre 
minha birra com o tal “Papai Noel”, 
essa figura enigmática. Ficou curioso? 
Ela está no meu portal, com o título “O 
PRESENTE DE PAPAI NOEL“. Procurei 
chamar a atenção do observador 
para a chegada ao casebre (que 
está iluminado) e para o trenó do do 
referido velhinho em fuga.

Apliquei a GRADE PHI com os “pontos 
de ouro” ao pintar a tela, para destacar 
os pontos principais.

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

São Pedro 
da Aldeia

TURISMO
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