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Luís Paixão reverteu 
o preconceito sofrido 

em marca de roupa 
para negros
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NOVIDADE

Amanhã, Caxias vai ganhar primeira 

hamburgueria pet friendly da cidade, com 

sanduíches no estilo americano. P. 2

NO ESTILO!

Ex-morador 
de Duque 
de Caxias 
deixa o 
preconceito 
sofrido 
de lado e 
usa sua 
garra para 
criar grife 
voltada 
para o 
público 
afro. P. 3
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Magé ganha novo Centro de 
Educação Infantil Municipal 
A unidade de Santo Aleixo receberá 300 crianças a partir de dois anos nas turmas de creche e pré-escola

A 
Prefeitura de Magé 
inaugurou, na últi-
ma segunda-feira, o 
Centro de Educação 

Infantil Municipal (Ceim), 
em Santo Aleixo. A unidade 
de ensino chega para ofere-
cer um desenvolvimento de 
qualidade aos alunos, com 
12 salas equipadas com te-
levisão, material didático e 
brinquedos, além de possuir 
uma cozinha completa, refei-
tório, despensa, lavanderia 
e área de lazer com parqui-
nho. A escola receberá até 
300 crianças de dois a qua-
tro anos para as turmas de 
creche e pré-escola.

Durante a inauguração, 
o governo municipal come-
morou o número de 19 novas 
creches (11 novas unidades 
e 8 escolas com turmas de 
creche) criadas nos últimos 
4 anos em Magé, sendo três 
em Santo Aleixo. “Sempre 
entendi que a transformação 
da sociedade começa pela 
educação e nos dedicamos 
para entregar essa unidade 
completa para as crianças. 
Encontramos esse local com-
pletamente abandonado, en-
tão compramos os materiais 
e nossa equipe reformou. A 
Educação desse município 
estava largada e avançamos 
no caminho certo. Hoje o 
meu sentimento é de grati-
dão por entregar mais esse 

patrimônio”, afirmou o pre-
feito Rafael Tubarão.

Segundo a secretária de 
Educação e Cultura, Álison 
Brandão, os alunos da pré
-escola do Ceim ingressarão 
no 1º ano do Ensino Funda-
mental já alfabetizados. “No 
Ceim, teremos aulas de ca-
poeira, ballet e musicaliza-
ção. E, nas turmas do pré-es-
colar, ofereceremos a pré-al-
fabetização, onde os alunos 

serão preparados para in-
gressarem no 1º ano já alfa-
betizados”, explicou ela.

Álison enfatizou, também, 
as premiações recebidas de-
vido aos trabalhos realizados 
nas unidades escolares. “Re-
construímos a educação de 
Magé e trouxemos o muni-
cípio de volta para o cenário 
educacional. Hoje temos o 
melhor Ideb (Índice de De-
senvolvimento da Educação 

Básica) da Baixada Flumi-
nense, a segunda melhor 
gestão pedagógica do esta-
do e isso é motivo de muito 
orgulho”, contou.

O deputado federal Sós-
tenes Cavalcante também 
conheceu a unidade e presti-
giou a cerimônia de inaugura-
ção. “A unidade ampla e toda 
equipada irá oferecer muita 
dignidade aos moradores de 
Santo Aleixo, com toda cer-

teza quem ganha são os pais 
e responsáveis ao deixarem 
seus filhos nesse local. Hoje 
nós vemos o avanço que a edu-
cação de Magé teve”, ressaltou.

A unidade carrega o nome 
da professora Adilce Rapou-
zo de Almeida, que se dedi-
cou por mais de 20 anos à 
educação de Magé. Caroline 
Borges, sobrinha da docen-
te, participou da inaugura-
ção e agradeceu a homena-

Duque de Caxias ganha primeira 
hamburgueria pet friendly da cidade
Pako’s Burger aposta nos sanduíches ultra smash para conquistar a galera pelo estômago

Pako’s Burger 
aposta nos 
hambúrgures 
ultra smash, 
no estilo 
americano

Os burgers ultra smash, aque-
les prensados, no estilo ame-
ricano, caíram no gosto dos 
amantes de comida rápida. E, 
para aproveitar a tendência, a 
hamburgueria Pako’s Burger 
vai apostar neste conceito dos 
sanduíches para conquistar o 
paladar dos clientes. A inau-
guração da loja acontece ama-
nhã, em Duque de Caxias, e vai 
ser o primeiro estabelecimen-
to pet friendly da cidade.

No cardápio, quem for lá 
poderá optar sempre pela 
mesma base: pão de brioche 
amanteigado de fermenta-
ção lenta (receita criada pela 
Duquesa Confeitaria), acom-
panhado com dois blend es-
pecial de carnes com 50g 
de carnes cada, totalizando 
100g; e queijo cheddar ultra 
cremoso com molho da casa. 
Mas, quem desejar ainda po-
derá escolher outras opções 
como: o Cheese Bacon; o 
sanduíche especial Pako’s, 
entre outras opções. Os ham-
búrgueres básicos vão custar 
a partir de R$ 12.

“Nossa outra aposta é a nos-
sa batata artesanal de 4mm. 
Vamos utilizar a batata natu-
ral e preparar ela na própria 
loja. Normalmente, é utili-
zado a batata pré-congelada 
de 7mm, mas nós queríamos 
fazer algo diferente, e por vá-
rios testes chegamos na nossa 
receita da batata natural, dei-
xando ela no formato palito 
em 4mm. Ficou bem fininha e 
crocante, aposto muito nesse 
diferencial”, conta Diógenes 
Zinho, gerente do Pako’s.

Belford Roxo celebra 
dia de Nossa Senhora 
da Conceição

RAFAEL BARRETO /PMBR / DIVULGAÇÃO

Padre Josinaldo Otaciano celebrou a missa da padroeira da cidade

O dia de Nossa Senhora da 
Conceição, padroeira da ci-
dade de Belford Roxo, foi 
celebrado pelos fiéis, na úl-
tima terça-feira, com festa. 
Após o novenário, realiza-
do de 29 de novembro a do-
mingo, com um padre con-
vidado para a celebração 
a cada dia, a paróquia que 
leva o nome da padroeira, 
localizada na Vila Dagmar, 
encerrou as comemorações 
com alvorada, missas, co-
roação e carreata. Todos 
os eventos foram realiza-
dos respeitando as medi-
das de segurança. Ao entrar 
na Igreja, os fiéis precisa-
vam estar de máscara, usar 
álcool em gel, medir a tem-
peratura e manter o distan-
ciamento social.

Em seu primeiro ano na 
paróquia, o padre Josinal-
do Otaciano lembrou que 
depois de um mês que as-
sumiu a igreja veio a pan-
demia. “Por segurança, foi 
preciso fechar as igrejas e 
os fiéis passaram a assistir 
às missas e rezar de casa. 
Hoje podemos nos reunir 
novamente seguindo todas 
as medidas de segurança. 

Nesse período, a padroeira 
ficou o tempo todo no alto da 
torre olhando por todos, nos 
protegendo e transmitindo 
esperança nesses tempos tão 
difíceis”, destacou.

Convidado para celebrar 
a missa pela cidade, o padre 
Daniel Pontes, da Paróquia 
Santo Antônio da Prata, dei-
xou uma palavra de conforto 
para todos na igreja. “O que 
permeia em nossos corações 
é a alegria da padroeira, e que 
esse sentimento possa visitar 
todos os lares. Desejo ao mu-
nicípio uma renovação e que 
Nossa Senhora da Conceição 
interceda por nós. Ao prefeito 
Waguinho desejamos que a pa-
droeira o abençoe e o conduza 
nesta nova gestão”, enfatizou.

“O momento é de união”. A 
frase é da zeladora de santo, 
Neuza Barata, a mãe Neuza, 
que assistiu à missa. “O cre-
do é um só. Deus está pre-
sente em todas as religiões 
e somos uma só corrente. 
Fui até a igreja da padroeira 
para pedir pela população e 
também pela saúde do pre-
feito para que ele possa dar 
continuidade ao trabalho 
que tem feito”, afirmou ela.

gem. “Grande parte da vida 
da minha tia foi dedicada à 
educação e ela amava o que 
fazia. Ela tinha comprometi-
mento, carinho e amor pelas 
crianças, então nossa família 
ficou muito feliz e grata com 
a homenagem. O Ceim é um 
presente para todos que vi-
vem em Santo Aleixo e tenho 
certeza que ela ficaria muito 
feliz também”, agradeceu a 
dona de casa.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Inauguração aconteceu na última segunda-feira. Espaço educacional tem salas com televisão e parquinho
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Baixada

Ex-morador de Duque de Caxias, Luís Paixão transforma 
preconceito em marca exclusiva para o público afro

KARINA FERNANDES karina.fernandes@odia.com.br
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E
mpoderar, exaltar e enaltecer a cultura negra através da moda. Esses são os objetivos do empresário Luís Paixão, de 31 anos, que criou a marca Kryolo 
Carioca, voltado para o público afro, há quatro anos, após sofrer muito preconceito devido ao tom da sua pele. Ex-morador de Duque de Caxias, o 
rapaz hoje tem uma loja em Madureira, onde mora atualmente para conseguir ficar perto do trabalho. 

“Comecei fazendo algumas peças para mim. Nunca tive muitos recursos financeiros, então sempre pedi a costureiras de bairro que fizessem 
uma roupa para eu ir às festas, pois na época meus amigos usavam marcas famosas e eu não tinha dinheiro. Comprava o tecido, usava a criativi-

dade e montava looks à altura das festividades. Daí, as pessoas começaram a perguntar e pude perceber que alguém no universo comprava 
a minha ideia (risos)”, lembra o rapaz.

Professor de Língua Portuguesa e estilista de nascimento, Luís acredita que recebeu como dom o amor pela moda. “Desde criança, 
estava envolvido, mesmo que indiretamente, com a moda, ajudando amigas a se vestir, criticando a roupa dos outros. Sim, eu 

sempre fui aquele que falava mal da roupa das pessoas (risos). Quando tive contato com a costureira, que começou a fazer 
as minhas primeiras peças, aprendi muito com ela. Foi um conhecimento empírico que me deu a bagagem que tenho 

hoje, além dos aprendizados através de erros”, afirma.
O início da Kryolo Carioca foi vendendo peças pelo Instagram e Luís entregando nas estações de trem. Como 
percebeu muito público em Madureira, ano passado conseguiu abrir sua primeira loja no bairro. “Nossa maior 

concentração de público sempre foi em Madureira. O bairro tem a cara da marca pela negritude, ginga, 
samba e charme. Por esse motivo, escolhi abrir nosso espaço de vendas nesse bairro”, detalha ele.

Normalmente, a marca realiza um desfile por ano, sempre em dezembro — com exceção des-
te ano por conta da pandemia — e lança 25 modelos por coleção. As peças que mais saem, 

segundo o empresário, são os conjuntos e macacões. Com peças exclusivas, criadas por 
ele, Luís revela que fez alguns cursos, mas aprendeu mais fazendo.

“Sou estilista por vocação, aprendi fazendo. Depois de já estar na área, fiz 
consultoria de moda imagem e pretendo aprimorar meus conhecimentos. 

Meu sonho é nos tornarmos referência no seguimento de moda negra no 
país, desenvolver trabalhos sociais de inserção de negros no mercado 

da moda e seus diversos aspectos, e criar extensão de linha para 
os nossos produtos”, define.

Para o empresário, todos os modelos que posam para 
a sua marca são muito especiais, mas os primeiros a 

darem um voto de confiança para ele foram Jessica 
Maurice e Rafael Horst. “Eles trabalham com a 

gente desde a época em que entregávamos nas 
estações e não tínhamos como pagar pelas 

fotos que faziam para a marca. Nossa 
história se confunde com as carreiras 

deles”, agradece ele.
A loja da Kryolo Carioca fica 

na Rua Soares Caldeiras 144, 
em Madureira.; Mais infor-

mações podem ser obtidas 
pelo site kryolo.com.
br, ou nas redes so-
ciais Instagram (@
kryolocar io-
ca) e Face-
book (Kryo-
lo Cario-
ca).

É representatividade que fala?

Léo Lima 
todo 
charmoso 
e colorido

Rafael 
Horst 
ajudou 
muito 
Luís na 
divulgação

Léo Lima, Pedro 
Joaquim, Kibba e 
Rafael Horst com 
a moda praia da 
Kryolo Carioca

Rafael Horst 
e Kibba se 
divertem 
em sessão 
de foto da 
marca

Jessica 
Maurice foi 

a primeira 
a acreditar 

na grife 
como 

modelo
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