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Deu ruim para Jhon Weny, de Guarapari, ele foi tentar roubar 
uma residência, segundo informações da GM, na pacata Praia de 
Parati, em Anchieta, por volta das 13h00, não sabia que a casa 
pertence a um sargento da Polícia Militar – PM, acabou morto, com 
dois tiros nas costas ao tentar fugir do local. Os comparsas que 
estavam aguardando-o no interior de uma Tucson empreenderam 
fuga e abandonaram o veículo na localidade de Goimbê, interior 
da Terra do Santo José de Anchieta.

FOI ROUBAR, 
ACABOU 

MORTO

ASSALTO FRUSTRADOSaúde

Itaoca e 
Itaipava com 

médicos na 
praia

Política

Kauê deixa o 
Turismo e Max 

assume



Geral

EXPEDIENTE
CNPJ: 23.401.491/0001-88   
INSC. MUNICIPAL: 0000030368 
Rua João Romão Farias, bairro Niterói, 
Piúma/ES. Em frente a Rodoviária
Cel.: (28)  98802-6536
Jornalista responsável: 
Luciana Maximo - DRT 2159/ES
Contatos Comerciais:  
Aline Cunha
Editora: Luciana Maximo - DRT 2159/ES
espiritosantonoticias@gmail.com
Fone: (28) 99883-7453
Colaborador: José Alberto Valiatti
Revisão:  Silvia Magna
Articulista: Ilauro de Oliveira 
Fabiani Taylor e Fabiano Peixoto
Diagramação: Rony Mothé
Fone: (28) 99924.2080
Repórteres:  Luciana Maximo, Aline Cunha  
e Ivny Matos (Frees lances)
Fotos: Luciana Maximo, Alex Moreira e 
Rosiane Oliveira

Os artigos são de inteira 
responsabilidade do autor, o jornal não 
responde pela opinião dos articulistas

Tá na praia, tem medico a 
disposição!

Uma inovação 
neste verão nas 
praias de Itapemirim. 
Três tendas foram 
montadas e adap-
tadas com consul-
tórios médicos para 
atender os turistas 
que estão passando 
férias nas praias de 
Itaoca e Itaipava. 

Um médico de 
plantão, uma enfer-
meira e uma técnica 
de enfermagem es-
tão durante todo o 
dia, nas tendas aten-
dendo a população 
que está curtindo 
praia. 

Com ar condicio-
nado, maca, apare-
lhos de medir pres-
são arterial, glicemia 
e outros, os profis-
sionais estão em três 
pontos estratégicos. 
Em frente à Praça 
de Itaoca, próximo a 
pedra que faz divisa 
com Itaipava e outra 
tenda próxima ao píer 
em Itaipava.

medimos a pressão, 
conferimos a glicose. 
O turista que se sentir 
mal pode procurar a 
nossa tenda que será 
muito bem atendido. 
Se for necessário um 
atendimento mais es-
pecializado, o pacien-
te é encaminhado 
ao Hospital Menino 
Jesus por uma equi-
pe de resgate. O pro-
jeto é ótimo”, frisou o 
médico.

Oportunamente 
o médico comentou 
que muitas pessoas 
acabam passando 
mal por se alimentar 
de forma incorreta, 
geralmente ingerin-
do comidas pesa-
das e gordurosas. 
Aproveitou e orientou 
a população a ingerir 
bastante líquido e 
evitar frituras.

Nesta sexta-feira 

pelo menos 35 pes-
soas foram atendidas 
somente nessa tenda 
próxima ao Pier, até 
as 14h00.

A  d i re to ra  da 
Atenção Secundária 
d e  S a ú d e  d e 
I t a p e m i r i m ,  Ta i s 
Santos, quem está 
coordenando o pro-
jeto na praia ressal-
tou que o projeto 
visa a prevenção e 
a promoção a saúde. 
“Estamos aconse-
lhando os turistas que 
estão na praia e até 
mesmo a população 
alguns pontos da saú-
de. As pessoas que 
estiverem na praia e 
passarem mal, tem 
um primeiro atendi-
mento aqui caso te-
nha necessidade de 
ser remanejado te-
mos o nosso resgate 
que está disposição 

de todas as tendas”.
Destacou Taís que, 

cada tenda tem um 
médico e uma técni-
ca de enfermagem, 
uma enfermeira co-
ordena as três tendas 
que funcionam de 
segunda a segunda. 
Sábado e domingo, 
além das tendas duas 
ambulâncias estão 
disponíveis com uma 
equipe de remoção 
avançada, com mé-
dico, técnico e enfer-

Por Luciana Maximo

A Repor tagem 
passou por lá, aferiu 
a pressão, mediu a 
glicose e foi consul-
tada pelo médico 
Ormeu Almeida que 
falou dessa inovação. 
“Aqui fazemos aten-
dimentos básicos, 
primeiros socorros, 

Consultórios climatizados nas praias em Itaoca e Itaipava 

meiro, caso precise 
de alguma coisa mais 
grave as ambulâncias 
estão equipadas e 
disponibilizadas já 
que no fim de sema-
na haverá shows nos 
dois balneários.

As tendas funcio-
narão durante todo 
o verão. Pelo menos 
200 pessoas já fo-
ram atendidas nes-
ses dois dias na praia 
com todo o conforto 
necessário. 

VERÃO

Luciana Maximo
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Morto em Parati após 
assaltar filha de um PM

Kauê deixa o Turismo e Max City assume

Deu ruim para Jhon 
Weny, de Guarapari 
que foi tentar roubar 
uma residência na 
pacata praia de Parati, 
em Anchieta, por volta 
das 13h00 e acabou 
morto, com dois tiros 
nas costas. A casa 
é de um sargento 

O secretário de 
Turismo de Piúma, Kauê 
Oliveira deixa a pasta 
e assume a Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico. No lugar 
dele assume o secretá-
rio de Desenvolvimento, 
Max City.

Ra p i d a m e n t e  a 
Reportagem falou com 
Max e ele disse que o 
prefeito o chamou para 
conversar e pediu que 
ele trocasse com Kauê a 
pasta. Oportunamente, 
Max comentou que 
está à disposição do 
Governo e para ele foi 
uma surpresa.  “Estou 
à disposição de Piúma 
e pode saber faremos 
o que for de melhor, o 
problema é assumir a 
pasta em pleno verão, 
com as coisas já acon-
tecendo”, disse.

A Reportagem tam-
bém falou com Kauê e 
ele foi enfático, explicou 
que está apenas fazen-

alguns objetos, celula-
res e joias. Nesse mo-
mento, o sargento da 
PM disparou dois tiros 
e atingiu as costas de 
Jhon, que veio a óbito 
no meio da rua. 

Nas proximida-
des da casa havia 
um veículo com ou-
tros comparsas que 
percebendo a cena 
empreendeu fuga e 
em seguida aban-

fazer show aqui, mas eu 
não acho certo, ele tem 
uma relação de amor 
com a cidade. É melhor 
evitar desgastes, tanto 
para ele, como para 
Ricardo. Continuo na 
administração e estou 
pronto para ajudar o 
May no que for neces-
sário”, afirmou.

Kauê disse também 

da Redação

da Redação

da Polícia Militar que 
estava à paisana no 
balneário. 

Informações 
da  Gerênc ia  de 
Segurança Pública 
de Anchieta dão con-
ta de que, o bandido 
entrou na residência 
e tentou assaltar a 
filha de um sargento 
que estava chegando 
em casa e o avistou 
tentando fugir com 

do uma troca e que o 
Desenvolvimento está 
atrelado ao Turismo. 
Kauê disse ainda que 
a Procuradoria deu um 
parecer negativo em re-
lação ao pagamento do 
show de Beto Kauê, pai 
dele e que, até que o 
Ministério Público – MP 
se manifeste ele pre-
feriu deixar o Turismo, 
uma vez que, é um or-
denador de despesa. 
O secretário enfatizou 
que não tem o direito 
de prejudicar a relação 
do artista, Beto Kauê 
com o município, onde 
ele canta já há 25 anos. 
“Meu pai começou a 
cantar e tocar em Piúma 
quando eu tinha três 
anos de idade, existe 
um vínculo entre ele e 
a cidade, não acho justo 
prejudica-lo, preferi dei-
xar o turismo para que 
ele continue mantendo 
esse relacionamento 
como seu público. Meu 
pai chegou a me dizer, 
se fosse para me pre-
judicar com a adminis-
tração ele preferia não 

Acusado de roubo em uma casa no balneário de Parati, 
Anchieta, acaba morto por um policial da reserva

donaram a Tucson 
preta GL Placa, MSE 
4592 de Aracruz/
ES, na localidade de 
Goimbê, local muito 
usado como fuga 
para Guarapari.     

Informações ainda 
dão conta que Jhon 
Weny já esteve preso 
por três anos. O corpo 
ficou no meio da rua 
aguardando a perícia 
da Polícia Civil.

que as coisas estão 
fluindo, neste domingo 
tem trio na orla com 
Beto Kauê e na próxi-
ma semana, trio elétri-
co sábado e domingo 
e Tatau do Araketu é 
quem sobe o trio para 
animar o público e in-
cendiar de vez a orla 
mais frequentada no 
verão no sul do ES.

DEU RUIM

Internautas

Arquivo

Jhon Weny foi morto após assaltar uma 
casa em Parati, Anchieta

Kauê deixa o Turismo e assume o 
Desenvolvimento, Max fica no lugar de Kauê
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Temporal destrói casas 
em Alfredo Chaves

Intervenção na Lagoa do Meio em Marataízes 

O temporal que 
a t i n g i u  A l f r e d o 
Chaves na última 
quarta-feira (03) as-
sustou os alfredenses 
e provocou diversos 
prejuízos para o ho-
mem do campo e tam-
bém para a Prefeitura 
de Alfredo Chaves. As 
pancadas de chuva, 
relâmpagos e venta-
nia destelharam casas 
e quadras poliespor-
tivas, danificaram es-
tradas vicinais, pontes 
e ainda destruíram 
os telhados dos gal-
pões do Parque de 

A  S e c r e t a r i a  d e 
Serviços Urbanos de 
Marataízes há cerca de 
dois meses vem traba-
lhando de forma intensa 
para solucionara situação 
da Lagoa do Meio, locali-
zada no Bairro Ilmenita em 
Marataízes.

Moradores próximos 
relatam que há cinco anos 
o nível da água da lagoa 
vem subindo e com as 
chuvas dos últimos me-
ses veio a transbordar 
e inundar diversas resi-
dências no seu entorno. 
Após laudo da Defesa 
Civil do município e auto-
rização da Secretaria de 
Meio Ambiente, por ser 

Saúde, Bruna Dadalto. 
“Minha família utiliza 
essas estradas para 
cuidar da roça. Que 

tristeza”, lastimou 
Bruna.

O secretário muni-
cipal de Agricultura, 

Leandro Sartori, que 
acompanhou de perto 
as obras de revitali-
zação do Parque de 
Exposições, lamen-
ta os danos causa-
dos pelo temporal. 
“Vimos de perto todo 
o investimento que 
a Prefeitura fez para 
reformar o parque. 
Em momento de crise 
econômica, só temos 
que lamentar”, afir-
mou.

Já o prefeito mu-
nicipal, Dr. Fernando, 
disse que já fez uma 
reunião com sua equi-
pe de governo para 
que iniciativas em re-
lação aos estragos se-
jam tomadas. “Mesmo 

Por Clovis Rangel 
Exposições Municipal, 
que recentemente foi 
reformado.

O agricultor na lo-
calidade de Carolina, 
Eder Grilo presenciou 
o vento arrancar a 
cobertura de algumas 
residências de seus 
familiares e da quadra 
poliesportiva da sua 
comunidade. “Nunca 
tinha visto um tempo-
ral com tanto vento. 
Foram momentos de 
terror”, desabafou.

 Em Nova Estrela, 
a 18km do Centro da 
cidade, as fortes pan-
cadas de chuva des-
truíram o calçamento 
do lugar, o que de-
sanimou a agente de 

uma área de preservação 
ambiental, a Secretaria 
de Serviços Urbanos tra-
çou uma força tarefa para 
solucionar o problema e 
devolver a tranquilidade 
aos moradores próximos 
à lagoa.

S e g u n d o  a 
Super intendente de 
S e r v i ç o s  U r b a n o s , 
Grazielle Candal, a situ-
ação é complexa pois a 
manilha que dá vazão à 
lagoa estava totalmente 
obstruída, impossibilitando 
que a água seguisse seu 
curso até o valão do CAIC, 
no Bairro Filemon Tenório, 
na Barra do Itapemirim. 
“Limpamos a manilha da 

Temporal assusta moradores e provoca prejuízos em Alfredo Chaves

em época de con-
tenção de despesas, 
conversamos com os 
secretários de Obras, 
de Agricultura e o ge-
rente da Defesa Civil 
para juntos encontrar-
mos uma maneira de 
poder ajudar” afirmou.  

De acordo com o 
Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão 
Rural (Incaper), as chu-
vas continuarão por 
dois dias, com panca-
das fortes a qualquer 
hora do dia e da noite. 
Em caso de emer-
gência, a Defesa Civil 
Municipal deve ser 
acionada pelo telefo-
ne: (27) 9 8134-2415.

CHUVA

Eder Grilo e Bruna Dadalto

O temporal assustou os moradores de 
Alfredo Chaves

lagoa, porém toda a exten-
são da galeria encontra-se 
obstruída. Nesse momen-
to estamos buscando os 
pontos críticos para fazer a 
limpeza e estamos encon-
trando muitas dificuldades, 
pois o material de servi-
ços paliativos já feitos nas 
avenidas, como solo brita, 
saibro transformaram-se 
num cimento nas galerias, 
difícil de ser removido”, 
explica.  

Para a realização dos 
serviços, o setor precisou 
abrir algumas ruas, causan-
do transtornos para alguns 
moradores, como é o caso 
da Rua Colibris no Bairro 
Acapulco, onde um tre-

cho de manilha precisará 
ser substituída. O Thiago 
Almeida Rosa, morador 
há mais de 20 anos neste 
bairro, relata que mesmo 
trazendo transtornos é 
um trabalho necessário. 
Espera, ainda que o pro-
blema da Lagoa do Meio 
seja resolvido, pois vai ser 
bom para todo mundo.

Segundo o Secretário 
de Serviços Urbanos, 
Marcos Antônio, há mais 
de dez anos não é feita 
nenhuma manutenção 
nas galerias, o que contri-
buiu para o aumento dos 
problemas enfrentados 
hoje pelo município, repre-
sando a Lagoa do Meio. 

“Estamos empenhados em 
solucionar esse problema. 
Temos o aval do prefeito 
Tininho Batista para fazer 
o que for necessário para 
devolver a tranquilidade 
dos moradores próximos à 
lagoa e manter a sua pre-
servação para as gerações 
futuras”, diz.

A  S e c r e t a r i a  d e 
Serviços Urbanos espera 
contar com a compreen-
são da população, pois 
a intervenção é a longo 
prazo, por isso pede que 
fiquemos atentos às sina-
lizações nos trechos em 
obras, para a segurança 
de todos. 
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VENDA

ANCHIETA - 
TERRENO EM UBU 

Preço: R$ 60.000 
Tamanho: 360 m²
27 99847-1041

PRESIDENTE 
KENNEDY - CASA 

NA PRAIA DAS 
NEVES

Preço: R$ 120.000
Casa com 3 quartos
31 98909-0513

ANCHIETA - 3 
QUARTOS 1 SUITE

Preço: R$ 240.000
Apt 130 m², 2º andar
27 98151-3019

ITAPEMIRIM - CASA 
NA PRAIA DE 

ITAIPAVA
Contendo 2 quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro,
área de serviço, 
garagem para dois 
carros.
28 98806-0230

ALUGA

PIÚMA - PARA 
TEMPORADA

Aluguel dia: R$ 300
Casa com 4 quartos 
sendo 2 suítes
28 99938-9475

ClassiDIGITAL
CACHOEIRO DE 

ITAPEMIRIM - 
APARTAMENTO 
3 QUARTOS NO 

RECANTO
Aluguel: R$ 580
Excelente apart 
com 3 qts
28 99298-0563

ITAIPAVA - 
CASA DE PRAIA

Aluguel dia: R$ 120
otima casa de praia, 
localizada a 1 km do 
mar, praia de itaoca
31 99219-7144

MARATAÍZES - CASA 
PARA CARNAVAL

Casa nova, arejada, 
mobiliada, 184m2,
3 quartos , sendo 
1 suíte
28 99933-8979

CASA EM UBU - 
ANCHIETA ES

A casa possui 3 
quartos, 2 banheiros ( 
sendo uma suite ) 
28 99991-3631

ANCHIETA - 
TEMPORADA DIÁRIA

Aluguel: R$ 270
27 99955-0022

CASA TEMPORADA 
CARNAVAL EM 

PARATI - ANCHIETA 
3 quartos
Preço do pacote: 

R$ 4.000
Localizada a Rua 
Vicente Serafim, na 
simpática Vila de 
Parati em Anchieta, 
entre a Praia de Ubú e 
Castelhanos
27 98822-2093

ANCHIETA - CASA 
DE PRAIA POR 
TEMPORADA

Casa de 2 pavimentos 
3 qts, 3 banheiros, 
sala copa cozinha 
estacionamento 
descoberto para para 
4 veículos, localiza na 
Praia dos Castelhanos
carnaval R$ 2.500,00 
para no máximo 10 
pessoas
37 3214-8549

APARTAMENTO 
TÉRREO 3 QUARTOS 

COM GARAGEM 
EM PIÚMA

Apartamento térreo 
com 3 quartos
32 99135-3073

APARTAMENTO 
PARA TEMPORADA 

EM PIÚMA
Aluguel por semana: 
R$ 1.000
Ótima Apartamento ao 
lado do Supermercado 
Piúminas
28 99955-4615

ALUGUEL DE 

CASA EM PIÚMA 
TEMPORADA

Aluguel por dia: R$ 120
casa com 2 quartos
27 99614-4714

MARATAIZES 
Segunda quinzena de 
janeiro ou segunda 
quinzena de fevereiro 
Rua Alamedas do 
Chalé 
28 99984-5030

CASA PIÚMA VILLAGE 
DAS PEDRAS

Aluguel dia: R$ 250
3 quartos , 2 banheiros, 
1 lavabo, 2 garagens, 
casa toda mobiliada
22 99838-3155

VEÍCULO

FORD FOCUS 
HATCH 2.0 2016

28 99885-3979
Automático
2016/16   
20.900km

VOLKSWAGEN 
GOL - 1996

Preço: R$ 11.500
painel do gol g4.... forro 
de porta do gol g4
28 99903-3819

CB 300 
BRANCA - 2012

Preço: R$ 7.800
Em perfeito estado

27 99830-7664

SIENA - 2012
Preço: R$ 25.000
Siena único dono
28 99917-3825

XT660 - 2007
Preço: R$ 16.500
Vendo urgente
28 99988-8252

SHINERAY XY - 2015
Preço: R$ 1.950
Vendo Shineray 
phoenix
28 99978-1910

PEUGEOT 208 ÚNICO 
DONO - 2014

Preço: R$ 32.000
Carro completo
28 99904-0717

SCANIA 2012/13
Preço: R$ 198.000
Scania r 440
28 99222-2759

ECOSPORT 
XL 1.6 - 2004

Preço: R$ 18.500
vendo conservado
4 pneus Michelin 
novos
28 99904-1375

MONTANA 
03/04 - 2004

Preço: R$ 10.300
veiculos precisa de 
alguma manutençao
28 99904-6738

OPORTUNIDADE

VENDO Piúma 
Aptartamento de 
02 quartos sendo 
01 suíte, prédio de 
frente para o mar
Preço: R$ 115.000
28 99992-2301

GELADEIRA
Preço: R$ 500
geladeira Consul 
novinha
27 99616-6444

MANGA-LARGA 
MACHADOR 

28 99883-9980

PRANCHA DE SURF
Preço: R$ 200
em perfeito estado 
28 99985-5375

LANCHA REAL 
24 CLASS

Preço: R$ 67.000
Vendo Lancha real 
24 Class ano 2006 
muito nova
27 99989-0903

EMPREGO

CONTRATA SE 
CABELEREIRA COM 

EXPERIENCIA
Cachoeiro de 
Itapemirim 
28 99938-5591

em época de con-
tenção de despesas, 
conversamos com os 
secretários de Obras, 
de Agricultura e o ge-
rente da Defesa Civil 
para juntos encontrar-
mos uma maneira de 
poder ajudar” afirmou.  

De acordo com o 
Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão 
Rural (Incaper), as chu-
vas continuarão por 
dois dias, com panca-
das fortes a qualquer 
hora do dia e da noite. 
Em caso de emer-
gência, a Defesa Civil 
Municipal deve ser 
acionada pelo telefo-
ne: (27) 9 8134-2415.

A  S e c r e t a r i a  d e 
Serviços Urbanos espera 
contar com a compreen-
são da população, pois 
a intervenção é a longo 
prazo, por isso pede que 
fiquemos atentos às sina-
lizações nos trechos em 
obras, para a segurança 
de todos. 
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SEXTA-FEIRA, 05/01/2018 

LAERTE DESCOBRE O 
SEGREDO DE DUDA

Samuel afirma que não deixará 
que Clara se aproxime de Suzy. Gael 
se afasta de Sophia ao ver Tomaz, 
que aconselha o pai a lutar para 
reconquistar Clara. Samuel conta 
para Adinéia como foi sua conversa 
com Clara. Nádia conta para Tônia 
seu plano de reaproximá-la de Bruno. 
Caetana expulsa Laerte do quarto de 
Duda. Mercedes tem um pressenti-
mento. Rosalinda garante a Estela 
que Amaro está interessado nela. 
Valdo convida Ivanilda para sair. 
Clara afirma a Patrick e Renato que 
destruirá a reputação de Samuel. 
Nádia pede a Bruno que leve Raquel 
para jantar em sua casa. Rato recla-
ma do noivo de Leandra. Caetana 
conta para Duda que flagrou Laerte 
em seu quarto. Juvenal percebe 
a inquietação de Estela. Sophia 
melhora as condições de trabalho, 
e os garimpeiros comemoram. Gael 
pede para reatar com Clara. Laerte 
descobre o segredo de Duda.

SÁBADO, 06/01/2018 

LAERTE AMEAÇA DUDA
Laerte sai do quarto de Duda sem 

deixar vestígios de sua presença. 
Gael se irrita quando Clara o ofende, 
e Patrick defende sua cliente. Bruno 
pede que Gustavo lhe indique um 
advogado para tratar do fim de seu 
casamento. Tônia decide não aceitar 
o divórcio de Bruno. Tomaz incentiva 
Lívia a namorar. Mariano tem uma 
ideia para enganar Sophia e pede a 
ajuda de Xodó. Odair se insinua para 
Aura. Renato estranha a presença 
de Adinéia no hospital para buscar 
Samuel. Laura e Rafael contam para 
Renato que pretendem se casar. 
Leandra recebe o sócio misterioso. 
Juvenal se entristece ao ver Estela 
cuidar de Amaro. Diego se despede 
de Melissa e volta para Pedra Santa. 
Aura e Gael reatam o namoro. Xodó 
pede para Maíra fingir que é namo-
rada de Mariano. Diego aparece no 

bordel. Caetana leva Herculana para 
conhecer o pai. Laerte ameaça Duda.

SEXTA-FEIRA, 05/01/2018

ANÍBAL DECIDE FALAR TUDO 
SOBRE MORTE DE MIRELLA

Expedito impede Nina de falar com 
Sabine. Siqueira e Domênico não conse-
guem extrair o depoimento de Aníbal, que 
insiste em permanecer calado. Nina infor-
ma a Athaíde que Aníbal não falou durante 
o depoimento. Nelito se sente atraído 
por Raquel. Luiza comenta com Bebeth 
que sente que Maria Pia está mudando. 
Sérgio entrega a Eric a relação de bens do 
patrimônio do empresário. Lígia procura 
Madalena na tentativa de convencê-la 
a denunciar Sabine, Madelena não dá 
espaço para Lígia e a acusa de ter sido 
uma péssima mãe para Maria Pia. Aníbal 
decide contar tudo que sabe sobre a 
morte de Mirella, depois que recebe a 
visita de Dulcina. Eric procura Júlio.

SÁBADO, 06/01/2018

NELITO ACEITA CARGO DE 
CHEFIA NO HOTEL

Aníbal confessa que foi ele quem cortou 
os freios do carro de Mirella. Athaíde 
decide fugir com Lígia. Douglas pede 

a Nelito que convença Raquel a deixar 
Gabriel no Brasil. Nelito aceita o cargo 
de chefia no hotel. Gabriel confessa a 
Raquel que nunca foi tão feliz morando 
com o pai. Maria Pia se nega a conversar 
com Bebeth. Athaíde consegue retirar a 
tornozeleira eletrônica e se prepara para 
deixar o país com Lígia. Mônica afirma 
em seu depoimento que Malagueta não 
fazia parte do grupo de Timóteo. Antônia 
avisa a Maria Pia que seus pais estão 
encrencados. Athaíde e Lígia entram em 
seu jatinho particular.

SEXTA-FEIRA, 05/01/2018

VICENTE ACABA EXPULSO 
DO RESTAURANTE

Nicota tenta acalmar Maria Vitória. 
Giuseppe pede que Helena o deixe voltar 
para casa. Pepito teme ter prejuízo na ven-
da das geleias. Vicente decide convidar 
Carolina para jantar com Maria Vitória. 
Eunice sente-se mal e Celeste desconfia. 
Conselheiro decide comprar o chalé 
de Reinaldo, mas exige que Bernardo 
não revele sua identidade. Fernão en-
trega a carta adulterada de Inácio para 
Henriqueta. Delfina discute com Tereza. 
Macário desiste de contar para José 
Augusto o plano de Fernão. Pepito culpa 
Alzira pela possível falência da família. 

Lucerne recebe Lutero Padilha no ca-
baré e pede que Inácio jogue com ele. 
Teodoro vê Vicente com Maria Vitória 
e Carolina no restaurante. Padilha re-
vela a Inácio que o conhece. Teodoro 
se desentende com Vicente e acaba 
expulso do restaurante. Padilha conta 
para Inácio sobre Mariana.

SÁBADO, 06/01/2018

TEREZA VOLTA PARA 
CASA DE FERNÃO

Inácio sente-se mal e conta para 
Lucerne que deseja voltar para 
Portugal. Lucinda ofende Emília e 
é obrigada a deixar a casa da tia. 
Natália tenta consolar Helena. Celeste 
desconfia que Eunice esteja grávida. 
Eunice afirma a Celeste que não 
contará sobre sua gravidez para 
Reinaldo. Lucerne dá o dinheiro para 
Inácio comprar sua passagem para 
Portugal. Tomaso e Natália fogem do 
restaurante onde estavam jantando 
sem pagar a conta. Alzira não aceita 
abandonar a sociedade no negócio 
da geleia. Celina vê Artur com uma 
caneta de alto valor e desconfia. 
Conselheiro questiona Vicente sobre 
seu casamento. Tereza volta para a 
casa de Fernão. José Augusto pede 
que Delfina não deixe Fernão destra-
tar Tereza. José Augusto pede que 
Henriqueta fique perto de Mariana 
enquanto ele estiver no Brasil. Inácio 
compra uma passagem no próximo 
navio para Portugal e mente para 
Lucinda sobre a data do embarque.

CHARGE

Não tem curta-metra-
gem abrindo alas para 
Viva – A Vida é uma 
Festa (Coco, 2017), novo 
filme da Pixar. Em vez 
disso, vemos a clássica 
vinheta da Disney acom-
panhada pela música, 
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É hora de assistir ‘The 

Marvelous Mrs. Maisel’, 
nova série de Amy 

Sherman-Palladino

Viva - A Vida é uma Festa

Programação

SÉRIES

PIXAR ACERTA DE NOVO EM FILME EMOCIONANTE 
SOBRE MEMÓRIA, FAMÍLIA E PERDÃO

A série é uma original Amazon Prime e os oito episódios já estão 
disponíveis no streaming. O primeiro episódio pode ser conferido de 
graça no Youtube.

Quando a criadora de Girlmore Girls, Amy Sherman-Palladino, lança 
uma série que não envolve duas Loralais, uma delas chamada Rory, 
era se de esperar que todo mundo assistisse. Não foi o caso aqui, 
mas vamos remediar esse deslise agora, porque The Marvelous Mrs. 
Maisel é mesmo uma maravilha.

A assinatura de Sherman-Palladino, que consiste em uma série foca-
da no lado feminino da história, com diálogos rápidos e inteligentes está 
lá. Mas Mrs. Maisel ainda é abençoada com os figurinos do começos 
dos anos 1960 e um texto ferino sobre o ideal dona de casa perfeita.

Aspirante à comediante na noite de Nova York, o ex-marido 
de Mirian a deixa pela secretária (sim, foi uma piada). Sozinha, 26 
anos, com dois filhos para criar e morando de volta na casa dos 
pais, ela resolve tentar a sorte como comediante, ela mesma, após 
duas noites de sucesso em um pequeno bar. Ela é bem melhor que 
o ex-marido ingrato.

Não tem curta-metra-
gem abrindo alas para 
Viva – A Vida é uma 
Festa (Coco, 2017), novo 
filme da Pixar. Em vez 
disso, vemos a clássica 
vinheta da Disney acom-
panhada pela música, 

dessa vez com acordes 
mexicanos. A imersão 
começa ali , já que a 
seguir o filme estabelece 
um vínculo emocional 
tão pessoal com quem 
assiste que fica difícil 
não abrir logo o jogo: 

esse é o trabalho mais 
lindo e profundo que o 
estúdio já realizou até 
agora.

A abertura traz a 
narração em off do pro-
tagonista Miguel Rivera, 
um garotinho de 12 anos. 

Cine Ritz Piúma

Cine Ritz Perim Center

Cine Via Sul Marataízes

Cine Unimed Cachoeiro

Avenida Izaias Scherrer, 41

Av. Jones Santos Neves, 1372

Rua do Cajueiro - Centro

Shopping Sul - Paraiso

Star Wars - Os Últimos Jedi  16:10
Extraordinário    19:00
Extraordinário    21:15

Fala Sério, Mãe             17h  19h  21h
As Aventuras de Tadeo 2  16:40
Star Wars - Os Últimos Jedi  20:40

Star Wars - Os Últimos Jedi  16:20
Extraordinário    19:00
Extraordinário    21:00

A Estrela de Belém   16:30
Extraordinário              18:30  20:50
Liga da Justiça    20:20

CRÍTICA 

Através de recursos 2D 
nas bandeirinhas de-
corativas, ele explica a 
tradição da sua família 
ao longo de cinco gera-
ções, ao mesmo tempo 
em que justifica sua pre-
dileção pela música – e 
como a música repre-
senta um trauma para 
seus familiares. Essa 
resistência dos parentes 
diante das aspirações 
dos mais jovens é bem 
recorrente na filmografia 
da Pixar (e da Disney) 
porque a força do sonho 
é uma matéria básica 

para esses estúdios. É 
só lembrar de Nemo e 
Marlin em Procurando 
Nemo (2003), Merida e 
a mãe em Valente (2012) 
ou da intrépida Moana 
contrariando o pai em 
Moana (2016).

Mas longe de repetir 
ou requentar fórmulas, 
‘Viva’ traz a tona o me-
lhor da Pixar: o potencial 
imaginativo capaz de 
criar universos inteiros. 
O diretor Lee Unkrich, 
membro da Pixar desde 
1994 e responsável por 
nossos choros em Toy 

Story 3 (2010), nos leva 
agora para o México. E 
o arsenal de cenários em 
cores vibrantes, texturas 
tão vívidas da arquitetura 
local e personagens mul-
tidimensionais deixa cla-
ro o trabalho dedicado 
de pesquisa sobre uma 
cultura frequentemente 
estereotipada em longas 
americanos.

E é surpreendente 
como o filme consegue 
desenvolver tantos per-
sonagens sem classificar 
superficialmente nenhum 
deles. Fonte: sitevolts.com.br
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‘A reforma da Previdência 
e a dificuldade do idoso no mercado”

A aprovação 
da reforma da 
Previdência, que 
pode ocorrer nos 
primeiros meses 
de 2018, poderá 
acar re tar  uma 
transformação so-
cial preocupante 
para a população 
acima dos 60 anos 
no Brasil.

Isso porque a 
proposta do go-
verno federal é a 
de fixar uma idade 
mínima para dar 
entrada na apo-
sentadoria, de 65 
anos para homens 
e 62 anos para 
mulheres, além de 
40 anos de contri-
buição para ter di-
reito ao benefício 
integral. O grande 
dilema é se haverá 
mercado de traba-
lho para aqueles 
que possuem mais 
de 55 ou 60 anos.

Infelizmente, sa-
bemos que pela 
realidade atual do 
País muitas pes-

soas com faixa de 
idade avançada 
sofrem preconceito 
ao procurar trabalho 
e também enfren-
tam a dificuldade de 
conseguir um salário 
que corresponda 
a sua experiência 
profissional.

A equipe eco-
nômica de Michel 
Temer, certamente, 
não pensou nesse 
grande problema 
futuro, pois parece 
apenas se preocu-
par com o jogo po-
lítico e os números 
imediatos da eco-
nomia, quando o 
assunto é reforma.

Na verdade, o 
envelhecimento 
gradual da popula-
ção brasileira é real 
e uma reforma do 
sistema previdenci-
ário se faz necessá-
ria, mas não como 
esta que temos 
na mesa, que visa 
atender a interes-
ses políticos e em-
presariais, focada 

apenas na questão 
fiscal e deixando 
totalmente de lado 
a questão social.

O desafio será, 
caso a proposta 
atual seja mesmo 
aprovada em 2018, 
ano eleitoral, ter 
um projeto para 
conseguir espaço 
profissional para os 
idosos. Entretanto, 
vale enfatizar que o 
País vive uma gigan-
tesca crise quando o 
assunto é emprego, 
a qual atinge traba-
lhadores de todas 
as idades e classes 
sociais, são mais 
de 23 milhões de 
desempregados.

E outra equação 
difícil de se encon-
trar o resultado é a 
questão do plano de 
carreira mais longo 
para trabalhadores 
consegui rem se 
manter no merca-
do até os 62 ou 65 
anos. Isso porque, a 
partir de uma certa 
idade e tempo de 
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empresa, a carreira 
fica vulnerável.

No Bras i l ,  os 
idosos são vistos 
como trabalhadores 
menos produtivos e 
mais caros, porque 
têm salários maio-
res. E assim, muitos 
acabam optando 
pela informalidade e 
tendo mais dificulda-
de para sobreviver, 
pagar as contas e 
até contribuir com a 
Previdência Social.

Apesar do rápido 
aumento do número 
de idosos nos úl-
timos anos, o País 
não está preparado 
para o envelheci-
mento de sua popu-
lação. As empresas 
não estão prepara-
das para empregar 
pessoas mais ido-
sas. Na questão de 
saúde, temos outra 
enorme crise, com 
falta de leitos, fi-
las gigantes para 
procedimentos ci-
rúrgicos e altos e 
escandalosos pre-

ços de planos de 
saúde para aque-
les que passam dos 
50 anos.

Assim, se faz ne-
cessário apressar o 
debate e também 
a apresentação de 
propostas e projetos 
de políticas voltadas 
para a população 
idosa no mercado 
de trabalho. Aliás, 
já deveria ser apre-
sentada em paralelo 
com a reforma da 
Previdência uma 
garantia de empre-
gabilidade dos mais 
idosos. 

Pesquisadores 
chamam a atenção 
de que, se nada 
for feito de imedia-
to, crescerá ainda 
mais a população 
chamada de “Nem 
Nem”, ou seja, nem 
trabalhador nem 
aposentado, pois 
não consegue uma 
colocação no mer-
cado nem tem os 
requisitos necessá-

rios para se apo-
sentar. E com o 
possível aumento 
da idade mínima 
para aposenta-
doria, fatalmente 
essa população 
terá um aumento 
significativo, o que 
elevará também 
as dificuldades e 
a miséria.

Precisamos 
continuar lutando 
por uma sociedade 
mais justa e que te-
nha realmente voz 
nas decisões que 
envolvem seu futu-
ro e seus direitos. 
Hoje, no País, mi-
lhões de pessoas 
não têm perspecti-
vas nem de empre-
go e muito menos 
de conseguir se 
aposentar. A refor-
ma não combate 
essa deformidade, 
pelo contrário, só 
aumentará a injus-
tiça social.

Fonte: correiodoestado.com.br
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Flashes do Cotidiano

POR JOSÉ RUBENS BRUMANA

SIMONE E 
SIMARIA 

Está 90% certo o show da dupla 
Simone e Simaria em Itaipava. Toda a 
documentação já foi encaminhada as ar-
tistas que faltam apenas assinar e enviar 
de volta. Pode ter certeza será um dos 
maiores shows realizados pela Prefeitura 
de Itapemirim.

CLÁUDIA LEITE
Outro Show a se confirmar é do 

furacão Cláudia Leite também para 
Itaipava. A data está prevista para janeiro, 
falta apenas a assinatura do contrato 
pela gratíssima que promete incendiar 
Itapemirim e o sul do ES neste verão 
2018. Aguardem!  

TRADIÇÃO
A barbearia mais antiga de Marataízes 

é do Telmo. São três décadas de muitas 
histórias e bom papo. O barbeiro corta o 
cabelo e faz a barba de gerações de pais 
e filhos. Fica localizado em Marataízes, 
ao lado do Restaurante do Casagrande.

SEGURANÇA
Toda a cúpula da segurança pública 

de Marataízes, representantes da po-
licia Militar, Policia Civil e Guarda Civil 
Municipal, imbuídos em trabalhar em 
conjunto e colher resultados positivos 
para a sociedade.

RARIDADE
Vale uma visita na Casa de Leis de 

Itapemirim, em seu plenário, para conhe-
cer os raros quadro em tamanho natural 
do imperador Dom Pedro II e a imperatriz 
Teresa Cristiana. Os quadros foram um 
presente do imperador pela acolhida 
em solo itapemirinense em 1864. Nessa 
época o imperador realizou uma viagem 
em solo capixaba, então com 36 anos e a 
imperatriz 34 anos. A pintura foi feita pelo 
pintor palaciano Antônio Carvalheiro.

MERGULHADOR
Inexplicável o motivo de vir da ca-

pital um bombeiro mergulhador, como 
aconteceu num afogamento  em Barra 
do Itapemirim. Os eficazes bombeiros 
de Cachoeiro deveriam suprir essa falha 
administrativa e operacional.
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Segurança pública: o papel da imprensa

Durante a minha 
carreira na Polícia 
Militar, sempre per-
cebi certo distancia-
mento da instituição 
para com os órgãos 
de imprensa. Tenho 
a convicção de que 
isso tenha sido cau-
sado especialmen-
te durante o regi-
me de exceção no 
qual, entre outras 
coisas, censura 
e patrulhamento 
ideológico criaram 
e potencializaram 
esse distancia-
mento.

Durante os 11 
anos que fiquei no 
Gate, tendo em vis-
ta a repercussão 
que as ocorrências 
causavam, tive de 
encontrar uma for-
ma para diminuir 
esse distancia-
mento e civilizar a 

relação. A fórmula 
que encontrei foi por 
meio de uma frase 
que norteou o meu 
trabalho durante toda 
a minha gestão: “O 
direito à vida das pes-
soas transcende o 
dever de informar da 
imprensa e o direito 
de saber do públi-
co”. Nessa simples 
frase afirma-se que 
o primeiro aspecto 
a ser observado são 
os cuidados que o 
gerente da crise deve 
adotar para não au-
mentar a gravida-
de da situação, em 
particular o risco às 
vidas dos policiais e 
dos reféns; por outro 
lado, reconhece-se o 
dever de informar da 
imprensa e o direito 
que as pessoas pos-
suem de serem infor-
madas sobre o que 

está acontecendo. 
Fazer os ajustes 

para harmonizar es-
ses interesses requer 
apenas um pouco de 
compreensão sobre 
o conteúdo da frase, 
uma boa dose de boa 
vontade e disciplina 
para cumprir o que foi 
combinado. Em geral, 
eu acomodava todos 
os representantes da 
imprensa em um local 
seguro e adequado 
para o trabalho de-
les e, de tempos em 
tempos, designava 
um porta-voz para 
dar uma coletiva so-
bre o andamento da 
operação.

Esse simples mé-
todo evitava a dis-
persão dos profis-
sionais, colaborava 
com a segurança da 
operação e, princi-
palmente, eliminava 
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grande desejo do jor-
nalista que é o “furo 
de reportagem”. Isso 
tranquilizava não só 
o profissional no lo-
cal, mas também os 
editores, as chefias 
e as redações, pois, 
para o repórter, pior 
do que não ter o 
“furo” é o concor-
rente ter. Ninguém 
tinha o “furo”, mas 
todos tinham as in-
formações.

A aproximação 
das instituições poli-
ciais com a impren-
sa tem melhorado 
sensivelmente, e as 
redes sociais têm co-
laborado sobrema-
neira para isso, pois 
passaram a servir 
de contrabalanço, 
utilizado largamen-
te pelas instituições 
policiais ou mesmo 

por seus integrantes. 
Quase não há custo 
nisso, e a repercus-
são é muito rápida.

Entretanto, ainda 
há muito espaço para 
melhorar. Vou citar 
apenas dois exem-
plos, os quais consi-
dero os mais impor-
tantes. Da parte das 
instituições policiais, 
um pouco mais de 
atitude: quando dian-
te de um flagrante 
erro, evitar a resposta 
por meio de nota de 
imprensa e jamais 
tentar justificar uma 
flagrante irregulari-
dade com as inúme-
ras boas ações que 
acontecem. Da parte 
da imprensa, conti-
nuar apontando as 
falhas, denunciando 
maus comportamen-

tos e crimes, para 
o aperfeiçoamento 
dos processos e 
a responsabiliza-
ção dos autores, 
mas também ter 
a coragem moral 
de enaltecer aque-
las ações que se 
destacaram pela 
amplitude, risco, 
planejamento ou 
qualquer outra 
questão meritória 
que fuja da normali-
dade. Um bom poli-
cial, como qualquer 
outro profissional, 
gosta de ser re-
conhecido, e isso, 
além de estimulá-
-lo a continuar nos 
caminhos da vir-
tude, incentiva os 
demais a imitá-lo 
nas boas condutas.

Reduzir o distanciamento entre a imprensa e seu dever de informar e a polícia e seu 
dever de proteger é uma equação que pode ser resolvida

Fonte: esbrasil.com.br

Verão 2018: Anchieta inicia 
programação da temporada



SÁBADO
06 JANEIRO 2018

11Geral
Verão 2018: Anchieta inicia 
programação da temporada

Anchieta preparou 
a programação de 
verão 2018 do pri-
meiro final de semana 
de janeiro. A partir 
de hoje (05) haverá 
shows nas principais 
praias e na Praça dos 
Imigrantes, próximo 
ao Mercado Municipal 
de Peixes. Lual, roda 
de samba, pop rock 
e MPB irão fazer parte 
da programação do 
fim de semana.

As atrações irão se 
concentrar na Praça 

do hoje (05) em Ubu, 
a partir das 21h. Um 

espaço temático será 
montado nas areias 

da praia, onde irão 
acontecer diversos 

Assessoria de 
Comunicação

dos Imigrantes; Praça 
das Castanheiras; na 
Praia da Costa Azul, 
em Iriri e nas praias 
de Ubu, Castelhanos 
e Coqueiros. Hoje, a 
partir das 21h irão acon-
tecer apresentações 
musicais em todos lo-
cais, exceto na Praia 
dos Coqueiros, que 
tem atração somente 
para o domingo (07), 
a partir das 14h com 
Roda de Samba com 
o grupo Samba Bom.

LUAL DE VERÃO
O primeiro lual da 

temporada de verão 
2018 será promovi-

As atrações do primeiro final de semana irão se concentrar na Praça dos Imigrantes; 
Praça das Castanheiras; na Praia da Costa Azul, em Iriri e nas praias de Ubu, 
Castelhanos e Coqueiros

shows e apresenta-
ções culturais.

LITORAL

ARQUIVO PESSOAL

Anchieta optou por uma programação de verão com artistas regionais e de sucesso

PROGRAMAÇÃO:
PRAÇA DAS CASTANHEIRAS (CENTRO)
06/01 (Sábado) – 21h Pop rock com Wender
BALNEÁRIO DE IRIRI (Praia Costa Azul)
05/01 (Sexta-feira) – 21h Pop Rock e MPB com Henrique Cabral 
e Banda
06/01 (Sábado) – 21h Pop Rock e MPB com Paulinha Ferreira e 
Banda
07/01 (Domingo) – 20h Rock com Marcelo Ribeiro e Banda da PM
08/01 (Segunda-feira) – 10h Samba com Tunico da Vila e 
banda da PM
 
BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
05/01 (Sexta-feira) – 21h Pop Rock e MPB com Niumar Santiago 
e Banda
06/01 (Sábado) – 20h MPB com Serena
21h Grupo de Pagode Silvio Filho

08/01 (Segunda-feira) – 20h Rock com Marcelo Ribeiro e
 Banda da PM
09/01 (Terça-feira) – 10h Samba com Tunico da Vila e Banda 
da PM
 
BALNEÁRIO DE UBU
05/01 (Sexta-feira) – 21h LUAU DE VERÃO
           21h Anfrizio Lima e Banda
           23h Wender Dalton e Banda
06/01 (Sábado) – 21h Pop Rock e MPB com Henrique Cabral e 
Banda (Praça da Sereia)
09/01 (Terça-feira) - 20h Rock com Marcelo Ribeiro e Banda da PM
10/01 (Quarta-feira) – 10h Samba com Tunico da Vila e Banda da PM
 
PRAIA DO COQUEIRO
07/01 (Domingo) – 14h Roda de Samba com Grupo de Samba Bom 
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Deu crônica

LI E GOSTEI VI E GOSTEI

OUVI E GOSTEI

FRASE DO DIA

E A LÍNGUA PORTUGUESA...
GARIMPANDO NOVOS TALENTOS
Verdes Campos

MINHA ODISSEIA
Final de ano sempre 

nos leva para uma retros-
pectiva. No meu caso, a 
formatura da minha filha, 
no ensino médio, levou-
-me para o livro da vida, 
que escrevemos juntas, 
durante todos esses anos.

Não é fácil ser mãe. 
Os obstáculos que en-
frentamos desde quando 
descobrimos esse novo 
ser que cresce no nosso 
ventre até o parto são de-
safiadores. Acompanhar 
os passos dessa criança 
durante toda a sua vida é 
ter muita coragem e de-
vemos pensar muito para 
que tenhamos, no futuro, 
um adulto saudável em 
todas as circunstâncias.

Assim, desde o pri-
meiro momento que vi 
minha filha, com aqueles 
cabelos pretinhos (é im-
portante ressaltar que 
nunca tinha visto tanto 
cabelo em uma criança 
recém-nascida), já imagi-
nava o que encontraria 
pela frente. Para começar, 
não sabia trocar uma fral-
da, foi uma companheira 
de quarto que me ajudou, 
mas não precisou ensinar 
duas vezes, pois, já com 

Há pouco tempo que cheguei,
Já não quero ficar mais.

Não consigo viver sem nada
Daquilo que deixei para trás.

As flores, os verdes campos, e
Aquele lindo beija-flor.
Presente da natureza

Que vai sempre ao encontro de meu amor.

Já não quero aqui mais ficar,
Pra viver nessa melancolia.

Desejo logo voltar.

Voltar para o melhor lugar
Para os braços de minha amada

Viver sempre em alegria.
Ronald de Aquino

O livro Tipos Incomuns, do ator/ 
autor Tom Hanks, possui vários contos, 
com histórias inesperadas e, algumas, 
envolvem uma máquina de escrever. 
Pudera! O ator hollywoodiano possui 
uma coleção com mais de cem má-
quinas. Gostei da escrita dele. Bem 
diferente.

O filme Star Wars e os últimos 
Jedi, 2017, dirigido por Rian Johnson, 
conta-nos o encontro de Rey com Luke 
Skywalker, mas gostaria de frisar o be-
líssimo diálogo entre este e a Princesa 
Leia: foi emocionante e sentimos ainda 
mais, pois sabemos o que aconteceu 
com a atriz. Vale a pena conferir!

nos longos cabelos e, de 
mãos dadas, íamos pelo 
mesmo caminho, unidas 
nesse segredo que é o laço 
maternal.

Quando ela trocou de 
escola, já não queria mais 
segurar a minha mão. Esse 
momento foi de cortar o 
meu coração. Chorei muito. 
Apesar de ainda peque-
na, minha filha já dava os 
indícios do tal crescimento 
que nenhuma mãe quer 
enxergar. Para nós, mães, o 
filho sempre será o filhinho.

Muitas coisas acontece-
ram durante esses dezesse-
te anos. Agora, vendo minha 
filha com o seu diploma de 
ensino médio, rumo à facul-
dade, fico com o coração 
na mão e as lágrimas nos 
olhos, mas com a certeza 
de que, pelo menos, uma 
fase terminou e sinto muito 
orgulho do que construímos 
sempre juntas.

Afinal de contas, o nome 
Penélope, além de ser o mito 
da longa espera, também 
significa fidelidade. Ela tem 
o tempo dela e está ao 
meu lado para o que der 
e vier. Esse amor de mãe e 
filha será eterno. A minha 
Odisseia sem fim.

A melhor de 2017, com Ana Vilela: Segura teu filho no colo/  Sorria 
e abraça os teus pais enquanto estão aqui/ Que a vida é trem-bala, 
parceiro/ E a gente é só passageiro prestes a partir...

meu instinto de mãe, soube 
de imediato que era preciso 
cuidar de um bebê que preci-
sava de toda atenção possível 
para simplesmente sobreviver.

E o tempo passou. Não 
aprendi só a trocar fralda. Foi 
preciso saber diferenciar os 
tipos de choro (Febre? Fome? 
Dengo?), saber se era a hora 
de desmamar, se a papinha 
estava no ponto, ajudar a falar, 
a dar os primeiros passos, 
se a mamadeira não estava 
muito quente... Foram muitos 
detalhes que só o cotidiano 
pode nos fazer compreender e 
a seguir em frente, sempre com 
novas aprendizagens.

Minha filha foi para a es-
cola. No Jardim de Infância, 
sempre foi a primeira a chegar, 
pois, se assim não fosse, eu 
chegaria atrasada no meu 
emprego. Mas foi interessante 
esse momento, porque minha 
filha ajudava a cuidar das 
crianças que chegavam à 
escola, também, nas mesmas 
circunstâncias que ela. 

Essa fase foi muito es-
pecial. Participei de todas as 
festas, vendi bilhetes e ela 
ganhou como Rainha Caipira, 
“paguei mico” em gincanas 
e sempre o nosso ritual era 
acordar cedo, fazer a trança 


