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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MAGÉ É REABERTA AO PÚBLICO. P. 2

Em homenagem 
à dona, salão se 

chama Beauty Studio 
Priscilla Pereira
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VOTO FEMININO

Conquista das mulheres ao direito de 

escolher governantes será tema de roda de 

conversa especial em Mesquita. P. 2

VIVENDO 

Em meio à pandemia, moradora de Queimados consegue 
se superar e abre um salão no centro da cidade, onde 
oferece até café da manhã para suas clientes. P. 3

UM SONHO



Baixada

Espaço volta a funcionar com todas as 
regras e medidas de segurança por 
conta da pandemia da Covid-19

Biblioteca Municipal 
de Magé reabre após 
meses fechada
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Três estudantes por turno poderão agendar visita à biblioteca

“É com muita alegria que 
reabrimos nossa biblio-
teca que estava fechada 
desde o início da pande-
mia. Um livro é uma óti-
ma companhia e o local é 
um espaço de estudo para 
muitas pessoas da cidade 
e por isso precisamos de-
volver esse serviço à popu-
lação. Serão três pessoas 
agendadas por turno para 
que não haja aglomeração 
e todos aproveitem da me-
lhor forma”. Foi assim que 
o prefeito de Magé, Rena-
to Cozzolino, deu a notícia 
da reabertura da bibliote-
ca da cidade. 

Três visitantes por turno 
poderão estudar no local, 
mediante agendamento 
prévio pelo e-mail biblio-

tecamunicipal@mage.rj.gov.
br. A Fundação Educacional 
e Cultural de Magé garantiu 
que o cuidado será redobrado 
em relação aos títulos e as su-
perfícies das publicações se-
rão higienizadas após o uso. 

Para cadastro e retirada 
somente, sem permanência 
interna de longa duração, é 
preciso ir de máscara e levar 
o RG, CPF e um comprovan-
te de residência. Mas não é 
permitido permanecer na 
biblioteca após o cadastro 
e/ou retirada do livro sem o 
agendamento prévio. 

A biblioteca municipal 
funciona de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h, na Casa 
Mageense de Cultura, que 
fica na Av. Padre Anchieta 
202, no centro de Magé.

Conquista do Voto Feminino no Brasil 
terá homenagem em Mesquita
Subsecretaria Municipal de Assistência Social promove roda de conversa especial amanhã
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Quase 90 anos depois da conquista do voto feminino, já temos até título eleitoral eletrônico, via celular

A Secretaria de Assistência 
Social de Mesquita promove 
amanhã, às 14h, uma roda de 
conversa pra lá de especial: 
o tema será o direito da mu-
lherada de ajudar na escolha 
dos governantes. Organiza-
da pela Coordenadoria Mu-
nicipal de Políticas para Mu-
lheres, a ação será no Cen-
tro Cultural Mister Watkins 
para comemorar o Dia da 
Conquista do Voto Feminino 
no Brasil. A data, na verdade, 
foi comemorada ontem e se 
refere ao decreto 21.076, de 
24 de fevereiro de 1932, que 
instituiu o Código Eleitoral 
Brasileiro. Nele, o artigo 2 
determinou ser eleitor o ci-
dadão maior de 21 anos, sem 
distinção de sexo.

“A coordenadoria tem o 
dever de valorizar todas as 
conquistas das mulheres. E 
este foi um dos momentos 
mais especiais para nos na 
história brasileira. Por isso, 
precisamos mostrar para as 
mesquitenses o quão impor-
tante foi esse avanço e por-
que precisamos, até hoje, 
valorizá-lo”, aponta a coor-
denadora Silvania Almeida.

A roda de conversa terá 
a participação de Cátia Cal-
das Bittencourt, presidente 
da Comissão Permanente 
de Mulheres Advogadas da 
OAB 1ª Subseção Nova Igua-
çu/Mesquita; da coordena-
dora da União Brasileira de 
Mulheres, Helena Piragibe; 
e das inspetoras da 53ª DP 

Wanessa Malaquias, Elana 
Brum e Adriana Oliveira. A 
entrada é livre, mas a equipe 
pede que sejam respeitadas 
as medidas de distanciamen-
to para evitar a dissemina-
ção da Covid-19.

“O Centro Cultural Mis-
ter Watkins tem capacidade 
para receber 200 pessoas em 
condições normais. Mas, por 
conta da pandemia, precisa-
mos garantir que as pessoas 
mantenham distância umas 

das outras. Então, vamos blo-
quear os assentos necessários 
para isso”, avisa Silvania.

O Centro Cultural Mister 
Watkins fica na Rua Arman-
do Sales Teixeira 57, no cen-
tro da cidade.

Em Meriti, grupo de escoteiros promoverá 
ações para o benefício da população
O objetivo da parceria do grupo com a Secretaria de Ambiente é conscientizar os moradores sobre a 
importância da preservação do município como um todo e não só os espaços com áreas verdes
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Objetivo das ações 
organizadas no encontro é 
conscientizar a popualção 
para cuidar de toda a cidade 
e não apenas espaços com 
áreas verdes 

A 
Secretaria de Am-
biente e Sustentabi-
lidade de São João 
de Meriti realizou 

uma reunião com o Grupo 
Escoteiros Marechal Ron-
don e o Clube de Desbrava-
dores que vem atuando no 
município. Nela foram deba-
tidas ideias e projetos para o 
meio ambiente e a execução 
de um trabalho de valoriza-
ção da cidade. 

Segundo os envolvidos 
na ideia, o objetivo é cons-
cientizar a população da im-
portância da preservação do 
município como um todo e 
não só daqueles espaços com 
áreas verdes, fazendo com 

que todos entendam que 
não jogando lixo no chão e 
cuidando de uma árvore, por 
exemplo, o benefício é para a 
vida de todos.

André Mazoni, secretá-
rio da pasta, saiu animado 
e com a possibilidade de 
projetos futuros: “Eles se 
disponibilizaram a ser um 
braço nosso mais próximo 

da população através de tra-
balhos de conscientização, 
educação ambiental, a parte 
de conservação ambiental e 
urbana”, declarou.

De acordo com a prefeitu-
ra, no dia 22 de março será o 
início dessa parceria. Por ser 
comemorado o Dia Mundial 
da Água, atividades serão 
realizadas no município. Em 
breve, o grupo de escoteiros 
estará atuando no Parque Ju-
rema e no Horto.

Para César Santos, diretor 
financeiro dos escoteiros, a 
reunião foi “super produti-
va” e deixou uma ótima men-
sagem: “Peço que todos va-
lorizem Meriti, quero que a 
cidade viva um resgate histó-
rico para que possamos mos-
trar que o nosso município 
tem o seu valor.”

O 31º Grupo Escoteiro Ma-
rechal Rondon tem ativida-
des todos os domingos, das 
9h às 12h, no 21º Batalhão 
de Polícia Militar que fica na 
Avenida Automóvel Clube, 
nº 1.333 – Vilar dos Teles. No 
site www.escoteiros.org mais 
informações sobre como 
participar estão disponíveis.

Representantes 
do governo de 
Meriti e de grupos 
de escoteiros se 
reuniram para 
planejar ações
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Baixada

Priscilla Pereira é o 
nome da mulher que 
venceu mediante 
às dificuldades da 
pandemia e conseguiu 
abrir seu salão

Thay Pereira é só 
alegria ao passar pelos 
cuidados de Priscilla

Alongamento 
de unhas e 
fibra de vidro 
são alguns dos 
serviços

FOTOS DIVULGAÇÃO 

O Beauty Studio 
Priscilla Pereira 
fica no centro  
de Queimados

‘M
esmo diante da pande-
mia, consegui construir 
o meu sonho”. Esse é o 
relato da empreendedo-

ra, maquiadora e cabeleireira Priscilla Pereira, 32 
anos, que, mesmo em tempos difíceis, teve o sucesso 
de construir seu império no centro de Queimados, 
na Baixada Fluminense. Atualmente, o espaço re-
cém-inaugurado conta com uma larga demanda de 

procedimentos estéticos e um atendimento diferen-
ciado em conforto e acolhimento.
O Beauty Studio Priscilla Pereira é um exemplo de su-

peração. Inaugurado no dia 15 de janeiro, o salão recebe 
diversos públicos, promete um atendimento diferenciado e 
é reconhecido pela qualidade dos serviços e carinho dedica-
do aos clientes. No espaço, Priscilla serve até café da manhã 
e conta com três funcionárias para tocar seu negócio.

Em entrevista, ela contou que sempre amou trabalhar 
com estética, desde que se tornou maquiadora, des-
pertou o interesse em aprender cada vez mais. Hoje, 

a cabeleireira tem mais de quatro formações no ramo 
de estética e, por isso, tem obtido sucesso em agradar 

seu público. “Me considero uma mulher forte, por nunca 
ter pensado em desistir”, conta a empresária.

Apesar de atender uma lista extensa de tratamen-
tos, ela afirma que a ideia é ampliar o número de proce-

dimentos, oferecendo uma comodidade ainda maior 
para as clientes. “Ao entrar no Beauty Studio Priscilla 

Pereira, a mulher precisa sair daqui com sua au-
toestima elevada e pronta para 

encarar os desafios do dia a dia”, define.
O Studio conta com os seguintes servi-

ços: Tratamento capilar, escova progressiva, 
coloração e corte; Alongamento de unhas acrílicas 
artificiais diversas: banho de gel, alongamento simples, 
acrigel, fibra de vidro, porcelana, gel moldado, postiças, 
manicure/pedicure e spa dos pés; maquiagem (simples, 
glam, debutante, noiva e curso de automaquiagem); Depi-
lação (sobrancelhas, buço, queixo, barba, axila, abdômen, 
perna e virilha); Designer de sobrancelhas com técnicas 
de pinça, navalha, cera e linha; e Micropigmentação de 
sobrancelhas.

A equipe do Beauty Studio diz que o queridinho 
entre as clientes são alongamento de unhas acrílicas 
artificiais e designer de sobrancelhas.

Além das clientes, o salão conta com a parceria da digital 
Influencer Thay Pereira (@mikimbeth), de 21 anos, e atual 
namorada do cantor Xande de Pilares. Ela revela como se 
sente ao passar pelas mãos de Priscilla. 

“Dá pra ver como ela trabalha e faz as coisas com per-
feição. Eu tive um acidente com a minha unha, quebrou 
o alongamento e acabei me machucando. A Priscil-
la, com todo profissionalismo, fez a remoção 
da extensão e fez a reconstrução da minha 
unha. Graças a Deus, encontrei essa profis-
sional maravilhosa que está cuidando das 
minhas unhas hoje”, elogia.

SUPERAÇÃO E
DETERMINAÇÃO 
NA BUSCA POR

REALIZAR 
SEUS SONHOS

Reportagem da estagiária Larissa Soares, sob 

supervisão de Karina Fernandes
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