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Uma mulher guerreira, trabalhadora, mãe, esposa, avó 
exemplar. Aparecida Orlleti, 55 anos, faleceu neste sábado depois 
de ser acometida pela bactéria salmonella. Cida passou por uma 
cirurgia para troca da válvula do coração, onde a bactéria se alojou, 
infelizmente, não resistiu e morreu. No velório, centenas de amigos 
compareceram e todos lamentaram a morte da esposa de Zé Tosi, 
que sempre foi o braço direito do marido no Sítio, onde administram 
um Bar tradicional na cidade. Ela foi sepultada neste domingo, no 
Cemitério da localidade de São João, em Alfredo Chaves, onde 
a mãe está também. Nessa edição veja também, a tristeza dos 
músicos que ela sempre acolheu e também os perigos da salmonela.
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Músicos consternados no 
velório de Cida

Bactéria mata esposa de 
Zé Tosi

A  c o m e r c i a n t e 
Aparecida Orlleti, 55 
anos, esposa de Zé 
Tosi, faleceu neste 
sábado, 06, por volta 
das 11h30, na Unidade 
d e  T r a t a m e n t o 
Intensivo – UTI, do 
Hospital Meridional, 
de Vila Velha.  

O corpo está foi vela-
do no salão ao lado da 
Igreja Menino Deus, no 
bairro Piuminas, neste 
domingo, 07, uma ce-
lebração foi realizada e 
depois seguiu ao sepul-
tamento, no Cemitério se sentir mal e foi levada 

ao Hospital Meridional, 
onde passou por vários 
exames, as plaquetas 
estavam todas baixas, 
os médicos suspeitaram 
de dengue. Porém, logo 
foi descoberta a bacté-
ria. Cida tão logo iniciou 
os tratamentos com an-
tibióticos, todavia foi 
piorando e a bactéria 
acabou se alojando em 
uma válvula usada no 
coração. Sexta, 05, os 
rins pararam de fun-
cionar e os médicos 
avisaram a família que 
o caso era grave, era 
preciso fazer uma cirur-
gia urgente para trocar 
a válvula do coração, 
contudo, disseram que 
seria uma cirurgia de 
risco. Depois de passar 
oito horas no centro ci-
rúrgico, Cida reagiu e foi 
um sucesso. Entretanto, 
neste sábado, a situa-
ção complicou e outros 
órgãos foram parando 
de funcionar, ela aca-
bou não resistindo e 
falecendo.

TRABALHO
Cida é um exemplo 

de trabalho, honesti-

dade, companheirismo 
e dedicação a família. 
Casada com Zé Tosi há 
30 anos, mãe de duas fi-
lhas, avó de um casal de 
netinhos que completou 
um ano em dezembro. 
Guerreira, como todos 
do bairro Jardim Maily, 
Piúma, Alfredo Chaves a 
conhecem, uma mulher 
que sempre viveu para 
a família. Esteve ao lado 
de Zé por todos os mo-
mentos, os mais difíceis, 
o acompanhou durante 
um ano de internação, 
esteve lado a lado, não 
deixou a peteca cair 
em nenhum momento, 
segurou as pontas no 
Bar, acompanhou a filha 
durante os nove meses 
de gravidez em que que 
deu à luz a um casal de 
gêmeos.

Célia, sua irmã, con-
tou que Cida parecia 
pressentir que iria partir, 
reuniu toda a família no 
natal, “foi lindo, fomo 
para a roça, passamos 
todos juntos”, no dia 01 
ela não quis abrir o Bar 
e logo anunciou que 
tiraria umas férias no 
mês de janeiro, o bar es-
taria fechado, ela queria 

descansar, curtir mais os 
netos e a família a quem 
ela sempre se dedicou. 
“Uma mulher de fibra, 
garra, determinação, fé, 
um exemplo de humil-
dade, de caráter e de 
amor.  Minha irmã, tudo 
na minha vida, sem-
pre me ajudou muito, 
ela deixava de fazer as 
coisas para ela, para fa-

de São João, interior de 
Alfredo Chaves, comu-
nidade onde a família 
reside. 

De acordo com a 
irmã, a também comer-
ciante Célia Orlleti, Cida 
teve complicações após 
contrair a bactéria sal-
monella. No início da 
semana que passou, 
a esposa de Zé teve 
febre por dois dias, foi 
medicada no Hospital 
Nossa Senhora da 
Conceição e voltou para 
casa. Mas, na quinta-
-feira, 04, Cida voltou a 

zer pra mim, não tenho 
palavras que explique. 
Tudo, trabalho, honesti-
dade, companheirismo, 
amizade, tínhamos uma 
amizade muito grande, 
éramos uma para a ou-
tra, sempre juntas. Ela 
me ajudava aqui e eu a 
ajudava lá. Estamos sem 
chão, uma perca irrepa-
rável”, chorou Célia.

DESPEDIDA

O JORNAL ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS LAMENTA PROFUNDAMENTE A MORTE DE
APARECIDA ORLLETI, E ESTENDE A TODA A FAMÍLIA VOTOS DE PESAR. CIDA FOI
E SERÁ SEMPRE UM GRANDE EXEMPLO A SER SEGUIDO. NOSSOS SENTIMENTOS!
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Músicos consternados no 
velório de Cida

A reportagem foi ao 
velório de Cida e lá en-
controu vários músicos 
que estavam conster-
nados e sem acreditar 
ainda na morte da co-
merciante Aparecida 
Orlleti que sempre os 
recebeu com muito ca-
rinho, no Sítio onde está 
situado o Bar do Zé Tosi.

Falou com a afilhada 
de casamento de Cida, 
Fabricia Misságia, quem 
promoveu diversos 
eventos no bar da famí-
lia. “Eu perdi a madrinha, 
uma pessoa muito que-
rida, muito amada. Nós 
não éramos da mesma 
família, mas era como se 
fosse, ela não media es-
forços para ser a pessoa 
tão boa como era, fazia 
o possível para agradar 
a todos, não tem nada a 
falar dela se não for coi-
sas boas. Fica a imagem 
de uma pessoa alegre, 
prestativa, lutando pela 
vida dela e a dos outros, 
uma pessoa que é amor. 
A ficha não caiu”.

Quem também este-
ve no velório abraçando 
a família foi o secretário 
de Saúde de Iconha, 

Cida foi uma amiza-
de bacana que eu fiz 
através do Zé, sempre 
me recepcionou muito 
bem no Sítio, me deu 
muitas oportunidades 
de trabalhar, ela abriu 
o espaço para traba-
lharmos. Ela ajudou 
bastante no aspecto de 

abrir as portas, de fa-
zer eventos legais, fica 
lembranças boas, uma 
perda muito grande”, 
frisou Henrique Cabral, 
músico.

_ “Estou muito triste, 
eu cancelei os meus 
trabalhos para acom-
panhar a família no 

hospital, em nenhum 
momento eu sai de per-
to deles, tivemos espe-
rança ontem (sexta), ela 
fez a cirurgia, terminou 
as 3h00, nós saímos as 
4h00, contentes que a 
cirurgia foi um sucesso, 
porém, depois que che-
gamos em casa, poucas 
horas que estávamos 
dormindo os médicos 
ligaram dizendo que ela 
não estava reagindo, 
estava dando proble-
mas em outros órgãos. 
Depois dessa notícia 
fomos perdendo as es-
peranças. Cida pra mim 
é uma mãe, a conheço 
há um ano e desde en-
tão, a minha relação 
com ela foi de filho e 
mãe, não tenho outra 
explicação”, chorou Léo 
Zanol, músico.

_ “A imagem que 
está guardada aqui na 
minha mente, é aquela 
de todas as vezes que 
eu chegava pra cantar 
e você me abraçava 
com um sorriso har-
mônico e sincero. O 
que vai ficar no meu 

Por Luciana Maximo
Valmir Cavalini, que dis-
se conhecer Cida e Zé 
desde quando moravam 
em São João, onde tam-
bém tiveram um comér-
cio. “Eu a conheço há 
muito anos, muito amiga, 
uma mulher trabalhado-
ra, dedicada a família, ao 
marido, as filhas, lutado-
ra, um exemplo de mãe, 
de mulher, de vida, uma 
pessoa muito querida, 
uma perca muito grande 
para nós”.

_ “Uma pessoa muito 
maravilhosa, muito boa, 
fico sem palavras. Falar 
dela é difícil, sempre nos 
tratou muito bem”, disse 
Fábio Ibanez, violonista.

_ “Fica meio difícil 
falar nesse momento 
sobre Cida, porque es-
tamos sem acreditar, 
a ficha ainda não caiu. 
Uma pessoa maravilho-
sa, guerreira, participei 
lá no Bar várias vezes, 
sempre fui muito bem 
recebida. É um mo-
mento difícil pra gente, 
porque pensar em Bar 
do Zé Tose sem Cida é 
complicado. Pensar num 
domingo sem Zé Tose é 
complicado, grandiosa, 
fica o exemplo”, ressal-
tou a sambista Eliana 
Sabino.

_“Estou extrema-
mente chocado,  a 

No velório de Cida vários músicos compareceram, eles estavam consternados

coração é a essência 
que você deixou, o 
bem que você me fez, 
a alegria que você me 
proporcionou e a tantas 
outras pessoas. Hoje, a 
sua imagem singela 
me tocou fundo, com 
certeza todas as cores 
da minha alma saíram 
para te velar. Estou com 
o meu coração partido, 
quebrado. Na hora que 
recebi a notícia, me 
senti despedaçada. A 
imagem que fica pra 
mim é a de uma pes-
soa maravilhosa, sem-
pre forte, atenciosa”, 
comentou Zee Leila 
Ferreira, cantora POP.

_ “Tivemos uma 
participação bacana 
com o Zé e Cida, é 
triste, a gente se sente 
despedaçado, sempre 
que chegava lá tinha 
aquele sorriso, aquele 
abraço, carinho, a preo-
cupação que ela tinha, 
sempre procurando a 
ajudar, e agora? É um 
vazio que nada preen-
che”, salientou Ricardo 
Viana, músico.

zer pra mim, não tenho 
palavras que explique. 
Tudo, trabalho, honesti-
dade, companheirismo, 
amizade, tínhamos uma 
amizade muito grande, 
éramos uma para a ou-
tra, sempre juntas. Ela 
me ajudava aqui e eu a 
ajudava lá. Estamos sem 
chão, uma perca irrepa-
rável”, chorou Célia.

DESPEDIDA II
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Músicos se unem pelo 
Bar do Zé Tosi

“Quando o trio passar, 
fecho as portas”

Zé Tosi passou 
pela beira da morte 
depois de passar por 
uma cirurgia bariátri-
ca. Ele teve complica-
ções e ficou internado 
pelo menos um ano. 
Neste tempo, a espo-
as, Aparecida Orlleti 
foi quem conduziu a 
casa, o estabeleci-
mento, a família.

Cida passou por 
momentos muito difí-
ceis, viu o movimento 
da casa despencar 
pela ausência do 
marido no Bar, em 
Piúma referência em 
gastronomia. O Bar 
funciona em um Sítio 
e por lá, as famílias se 
encontram. 

O casal que veio 
de Alfredo Chaves 

O Cine Ritz Piúma 
foi inaugurado em 
grande esti lo, no 
últ imo dia 01, no 
Shopping Beira Mar 
em Piúma, em frente 
ao Quiosque 21, em 
Piúma. O empresá-
rio Aristóteles Sader 
Viana, o Kiko fez um 
investimento de pelo 
menos 100 mil reais.

O novo Cine Ritz 
tem mais capacidade 
de público, uma tela 
imensa, cortinados, 
além de sala de re-
cepção, painel para 
fotos, enfim, uma es-
trutura que não per-
de para cinemas da 
capital.

Entretanto, Kiko 
disse que não teme 
deixar Piúma caso o 
trio elétrico passe na 
calçada do Shopping 
arrastando uma multi-
dão sem noção. Kiko 
teme que a multidão 
quebre vidraças, in-
vada o Shopping, por 
isso, estará fechando 
o Cine Ritz quando o 
Trio passar. “Eu estou 
preocupado com o 
trio elétrico, principal-
mente nas proximida-

lhosa, mas as pessoas 
fazem de tudo para 
estar perto do Zé, 
não a desmerecen-
do. Hoje vimos que 
o povo veio, marcou 
presença. Daqui a 15 
dias vamos fazer ou-
tra brincadeira dessa. 
Nós chamamos todos 
os amigos e colegas 
músicos, eles aceita-
ram o convite”, disse 
Geovaci Silva, o Jojô 
Pescados, declarou 
na ocasião.

“Eu sugeri que 
fizéssemos um en-
contro de músicos. 
Começamos a ligar 
para todos e todos to-
param e foi essa festa 
maravilhosa. Eu tinha 
um show, desmarquei 
para participar aqui. 
O Zé é tudo pra nós”, 
frisou Natália.

Fabrícia Misságia, 
amiga de Zé Tosi e 
toda a família disse 
que os músicos se 
prontificaram a fazer 
a homenagem ao Zé, 
sem cobrar nada. “Os 
amigos comparece-
ram e foi uma festa 
muito bonita. A ideia 
é trazer o público de 
volta. Às vezes as 
pessoas pensam que 
Zé Tosi não está aqui 
e que o bar não fun-
ciona. O bar funcio-
na sim, porque Cida, 
esposa dele é uma 
lutadora que está em 
Vitória de segunda a 
quinta com ele e de 
sexta a domingo, o 
bar está aberto, con-
tinua com as mesmas 
comidas, a mesma 
cerveja gelada e o 
carinho com o público 
que sempre tiveram”, 
comentou.

Um evento muito 
emocionante que ar-
rancou lágrimas no 
final quando a cario-
ca sambista, Eliana 

Sabino cantou Como 
Zaqueu, foi choro 
para todos os lados.

Eliana Sabino ar-
rancou lágrimas no fi-
nal do show, cantando 
Como Zaqueu e falou 
do momento: “Luciana 
Maximo, primeiro a 
gente quer agradecer 
sua presença aqui, 
é sempre uma força. 
Fechar dessa forma 
o evento foi mandar 
mensagem para o 
nosso queridíssimo 
Zé Tosi e pedir a Deus 
que zele por ele, na 
esperança de que ele 
esteja entre nós muito 
breve e pedir a Deus 
que entre na nossa 
casa, na nossa vida 
e faça um milagre”, 
ressaltou.

Durval falou com 
lágrimas frisou que o 
artista não se apre-
senta apenas pelo ca-
chê. E, Zé é mais que 
um amigo. “Foi uma 
razão super mega 
especial, Zé Tosi é 
nosso amigo”. O que 
a gente pode dar? 
Música, a gente pode 
fazer música, essa é a 
verdade. Se a música 
fosse só cachê eu 
estava em casa para-
do, música é vida, eu 
me emocionei muito, 
chorei muito, eu gosto 
muito de Zé. 

A filha de Zé Tosi, 

Da redação
há mais de 20 anos, 
começou com um 
açougue no bairro 
Jardim Maily, depois 
abriram o bar, juntos 
trabalharam a vida 
toda. 

Os músicos que 
sempre foram mui-
to bem acolhidos na 
Casa se uniram para 
ajudar a levantar a 
clientela, fizeram en-
contros, sem cachê, 
atitude nobre. Ontem 
eles estavam desola-
dos. O I Encontro de 
Músicos, no Bar do Zé 
Tosi foi em setembro 
de 2016. “Zé Tosi é 
uma pessoa amada, 
não só por mim, mas 
por toda a minha fa-
mília. Eu achei que o 
movimento aqui esta-
va meio devagar, não 
por conta de Cida, a 
esposa dele, que é 
uma pessoa maravi-

Os músicos de Piúma já fizeram vários eventos no do Zé Tosi para ajudar a Cida com a casa 
que viu o movimento despencar com a doença do comerciante

Cine Ritz ameaça deixar Piúma depois de investir 100 mil, para o empresário será um risco o 
trio passar naquele trecho onde o Cinema está localizado, ele disse que vai fechar as portas

Michele Orlete Tosi 
se emocionou mui-
to com presença de 
todos ontem. “Foi 
uma emoção muito 
grande, todos saíram 
daqui chorando, os 
amigos, minha mãe, 
minha irmã. Sentimos 
muito a falta dele, mais 
de três meses que ele 
está no hospital. Os 
clientes também sen-
tem falta dele. Esse 
momento foi muito 
importante para to-
dos, para mostrar 
que estamos aqui 
mesmo lembrando-
-se dele, mesmo ele 
estando lá”.

Michele falou que 
todos tem muito ca-
rinho pelo Zé Tosi. 
“Às vezes as pessoas 
vem aqui só para per-
guntar como ele está. 
É muito importante 
para nós. Ele está se 
recuperando e retor-
na logo. Quero agra-
decer a todos que 
estão ligando todos 
os dias, os amigos na 
rede social, os clien-
tes e aos músicos que 
nos deixaram muito 
emocionados”, agra-
deceu a filha de Zé, 
na época.

Henrique Cabral 
f a l o u  o n t e m  a 
Reportagem que já 
passa pela cabeça fa-
zer um encontro num 
futuro próximo para 
homenagear a espo-
sa de Zé Tosi, pois a 
memória dela nunca 
poderá morrer. “Já 
penso em um tributo 
a Cida, essa mulher 
que abraçou todos 
os músicos em Piúma. 
Não consigo pensar 
em como voltar lá no 
Sitio e não encontra-
-la”, disse.

DESPEDIDA III CINEMA

Luciana Maximo

Os músicos se uniram várias vezes para ajudar a Cida no Bar 
do Zé Tosi
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“Quando o trio passar, 
fecho as portas”

O Cine Ritz Piúma 
foi inaugurado em 
grande esti lo, no 
últ imo dia 01, no 
Shopping Beira Mar 
em Piúma, em frente 
ao Quiosque 21, em 
Piúma. O empresá-
rio Aristóteles Sader 
Viana, o Kiko fez um 
investimento de pelo 
menos 100 mil reais.

O novo Cine Ritz 
tem mais capacidade 
de público, uma tela 
imensa, cortinados, 
além de sala de re-
cepção, painel para 
fotos, enfim, uma es-
trutura que não per-
de para cinemas da 
capital.

Entretanto, Kiko 
disse que não teme 
deixar Piúma caso o 
trio elétrico passe na 
calçada do Shopping 
arrastando uma multi-
dão sem noção. Kiko 
teme que a multidão 
quebre vidraças, in-
vada o Shopping, por 
isso, estará fechando 
o Cine Ritz quando o 
Trio passar. “Eu estou 
preocupado com o 
trio elétrico, principal-
mente nas proximida-

Piúma é melhor do 
que o de Guarapari. 
Eu poderia muito bem 
continuar com aquele 
cineminha, naquele 
prédio, no centro, 
com capacidade para 
100 pessoas. Hoje 
temos um mega cine-
ma que é compatível 
com o de Cachoeiro. 
Eu vou ter de fechar 
as portas, isso não é 
benéfico, coloca o trio 
parado então, onde 
tem espaço para o 
pessoal andar, como 
vão colocar 20, 30, 
50 mil pessoas atrás 
do trio elétrico num 
asfalto que tem 08 
a 10 metros de lar-
gura no máximo? O 
que vai acontecer? 
Quando passa o Trio 

o Legusta, o Orla do 
Mar fecham as portas 
porque vem arras-
tão. Exemplo, nesse 
fim de ano não teve 
homicídio em Piúma, 
não teve incidentes 
graves, tem que colo-
car o trio onde possa 
colocar. Trio elétrico 
em Piúma tinha de ser 
como na Bahia, pago. 
Quer andar atrás do 
trio em Piúma, traz 
uma arma ou uma 
faca, a PM não tem 
como vistoriar a mul-
tidão”, ressaltou Kiko 
que ainda continuou. 
“Se acontecer um as-
salto não tem como 
a Polícia intervir e en-
contrar o bandido, se 
quebrarem uma vidra-
ça daquela quem vai 

saber quem foi? Não 
tem espaço. Outra 
coisa a Prefeitura terá 
de aguentar as con-
sequências de um 
cidadão que cair e 
quebrar a cabeça na-
quele trecho que está 
cheio de pedaços de 
concreto. O trio tem 
dois benefícios, atrair 
bandido e baderna a 
cidade”, criticou.

Informações da 
Prefeitura de Piúma 
dão conta de que o 
trio não fará parada 
nas proximidades 

Por Luciana Maximo

des dos Quiosques 
Chá de Picão e Loira, 
pela funilação. Não 
tem calçadão, o pes-
soal não tem por onde 
seguir o trio, eles vão 
entrar dentro do es-
tabelecimento, princi-
palmente onde está o 
Shopping. Nós vamos 
fechar as portas na 
hora que ele passar”, 
garantiu.

O empresário afir-
ma que o trio não traz 
benefícios, muito pelo 
contrário, atrapalha 
quem trabalha o ano 
inteiro mantendo 
funcionários. “O mar 
está tomando tudo 
de volta, o espaço 
está reduzido, não 
tem calçada para 
andar, onde está o 
Quiosque da Loira e 
o Chá de Picão está 
perigoso caminhar. 
Que benefício tem? A 
gente fica o ano todo 
lutando, lutando em 
Piúma. Agora arrumei 
um ponto melhor, de 
frente para praia, fiz 
um investimento de 
mais de 100 mil, o Alex 
gastou muito também 
para o Shopping fun-
cionar o ano todo, 
estamos tentando 
melhorar as coisas. 
Hoje o Cinema de 

Cine Ritz ameaça deixar Piúma depois de investir 100 mil, para o empresário será um risco o 
trio passar naquele trecho onde o Cinema está localizado, ele disse que vai fechar as portas

Michele Orlete Tosi 
se emocionou mui-
to com presença de 
todos ontem. “Foi 
uma emoção muito 
grande, todos saíram 
daqui chorando, os 
amigos, minha mãe, 
minha irmã. Sentimos 
muito a falta dele, mais 
de três meses que ele 
está no hospital. Os 
clientes também sen-
tem falta dele. Esse 
momento foi muito 
importante para to-
dos, para mostrar 
que estamos aqui 
mesmo lembrando-
-se dele, mesmo ele 
estando lá”.

Michele falou que 
todos tem muito ca-
rinho pelo Zé Tosi. 
“Às vezes as pessoas 
vem aqui só para per-
guntar como ele está. 
É muito importante 
para nós. Ele está se 
recuperando e retor-
na logo. Quero agra-
decer a todos que 
estão ligando todos 
os dias, os amigos na 
rede social, os clien-
tes e aos músicos que 
nos deixaram muito 
emocionados”, agra-
deceu a filha de Zé, 
na época.

Henrique Cabral 
f a l o u  o n t e m  a 
Reportagem que já 
passa pela cabeça fa-
zer um encontro num 
futuro próximo para 
homenagear a espo-
sa de Zé Tosi, pois a 
memória dela nunca 
poderá morrer. “Já 
penso em um tributo 
a Cida, essa mulher 
que abraçou todos 
os músicos em Piúma. 
Não consigo pensar 
em como voltar lá no 
Sitio e não encontra-
-la”, disse.

do Shopping Beira 
Mar, nem mesmo em 
frente ao badalado 
Quiosque da Loira, 
exatamente para evi-
tar aglomeração das 
pessoas no trecho 
onde a praia está mais 
prejudicada com a 
erosão, será uma pas-
sagem rápida. 

O trio sai do final 
da Praia, no quios-
que 46 sentido Ilha 
do Gambá, neste 
domingo com Beto 
Kauê comandando 
o show. 

CINEMA

Luciana Maximo

O Cine Ritz vai fechar as portas com 
medo da multidão invadir o espaço

O trecho e frente ao Cinema está 
completamente destruído, Kiko acredita 
que as pessoas vão passar na calçada 
do Shopping destruindo o local
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Os perigos da intoxicação 
alimentar por salmonela

 

SEGUNDA-FEIRA, 
08 DE JANEIRO

Duda decide revelar sua 
história a Laerte e implora que 
ele não a denuncie. Josafá se 
emociona ao conhecer sua filha. 
Diego humilha Karina. Laerte 
afirma a Duda que sua intenção 
é extorquir dinheiro de outra 
pessoa. Sophia se recusa a 
saber quem é a nova conquista 
de Lívia. Cido procura Samuel 
no hospital, e Renato avisa a 
Clara. Tônia se une a Nádia 
para afastar Bruno de Raquel. 
Duda confirma para Caetana 
que Laerte aprontou com ela. 
Mercedes confidencia a Clara 
que se ressente de não ter tido 
um filho com Josafá. Lívia e 
Mariano ficam juntos. Laerte leva 
Sophia para conversar no quarto 
de Duda. Duda fica abalada ao 
descobrir que Clara é sua filha. 
Laerte ameaça Sophia, mas 
acaba morto. Vanessa vê a vilã 
sair escondida do bordel. Clara 
chega à procura de Duda e 
encontra Laerte. Duda entende 
que Clara tirou a vida de Laerte 
e assume a culpa pelo assas-
sinato.

TERÇA-FEIRA, 
09 DE JANEIRO

Leandra e Caetana tentam 
convencer Duda a esconder o 
corpo de Laerte, mas ela insiste 
em ser presa. Clara conta sobre 
o crime no quarto de Duda a 
Patrick e Renato. Gael estranha 
o comportamento de Sophia ao 
chegar em casa. Vanessa mente 
para as pessoas na rua e todos 
condenam Duda. Mercedes não 
deixa Cleo, Josafá e Herculana 
saírem de casa. Juvenal teme 
pela segurança de Estela. Duda 
se recusa a falar com Patrick. 

Vanessa instiga o povo a se revoltar 
contra Duda, e Patrick exige que sua 
cliente seja transferida para Palmas. 
Vinícius e Nicolau escoltam Duda até 
o carro, que passa mal e é levada 
para o hospital. Bruno descobre 
que Diego trai Melissa com Karina. 
Renato leva Clara ao hospital para 
falar com Duda. Bruno e Vinícius 
estranham ao não conseguirem 
localizar os dados de Duda. Duda 
revela a Clara por que decidiu 
assumir a culpa pelo assassinato 
de Laerte.

SEGUNDA-FEIRA, 
08 DE JANEIRO

Malagueta, Júlio, Agnaldo e 
Sandra Helena são presos. Antônia 
espera Júlio sair da cadeia. Siqueira 
e Douglas assumem relacionamen-
to gay. Antônia e Júlio se casam. 
Athaíde e Lígia são presos pela 
morte de Mirella. Sabine é presa 
pelo rapto de Dom. Malagueta e 
Maria Pia acabam juntos. Eric e Luíza 
têm um filho terminam felizes. Luíza 
assume a administração do Carioca 

Palace. Antônia assume o lugar de 
Siqueira e se torna delegada.

SEGUNDA-FEIRA, 
08 DE JANEIRO

Inácio garante a Lucinda que 
irá a Portugal. Celeste decide inau-
gurar sua nova casa. Conselheiro 
diz a Bernardo que dará o chalé de 
Petrópolis a Vicente e Maria Vitória. 
Pepito e Celina se preocupam com 
a greve de funcionários. Conselheiro 
se entristece com a ausência de 
Celeste. Celina e Balbina pensam 
em vender as geleias no recital 
de mulheres do Grêmio Cultural. 
Leonor e Gregório conspiram contra 
Lucinda. Emília aconselha Inácio 
a não se despedir de Lucinda. 
Reinaldo pensa em Eunice. José 
Augusto pede que Delfina leve 
Tereza para se despedir dele. 
Fernão é rude com Izabel. José 
Augusto exige que Izabel permane-
ça na Quinta durante sua viagem ao 
Brasil. Olímpia permite que Celina e 
Balbina vendam geleias após o reci-

tal. Lucinda manda Gregório usar 
uma arma para impedir Inácio de 
partir para Portugal.

TERÇA-FEIRA, 
09 DE JANEIRO

Lucinda ameaça Gregório 
para que ele cumpra sua ordem. 
Celina e Olímpia apresentam o 
recital no Grêmio Cultural. Isolina 
repreende Eunice por não querer 
contar para Reinaldo sobre sua 
gravidez. Balbina comemora a 
venda de suas geleias. Pepito 
ameaça Alzira para que ela 
deixe a sociedade. Vicente e 
Maria Vitória namoram no pátio 
da pensão. Olímpia se incomoda 
quando Conselheiro sugere que 
ela se case com Edgar. Reinaldo 
procura Eunice. Tomaso implora 
que Helena perdoe Giuseppe. 
Reinaldo afirma a Emília que 
Eunice está lhe escondendo 
alguma coisa. Lucinda sofre por 
causa de Inácio. Helena perdoa 
Giuseppe. Celeste recebe flores 
de Conselheiro. Lucinda implora 
que Inácio desista de sua viagem. 
José Augusto se despede de to-
dos na Quinta. Inácio se despede 
de Lucerne. Justino leva Inácio ao 
cais. José Augusto embarca para 
o Rio de Janeiro.

CHARGE
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alimentar por salmonela

A comerciante 
Aparecida Orlleti, 55 
anos morreu após ser 
acometida por uma 
bactéria, a salmonela. 
Conversando com 
uma de suas filhas 
sobre o ocorrido com 
a mãe, ela disse que 
Cida tinha um hábito 
de comer alimentos 
guardados na gela-
deira, inclusive a filha 
sempre a alertou para 
tomar cuidado com 
essa mania.

E quantas pesso-

à família Salmonella, 
que causam diferen-
tes tipos de reações 

quando entram em 
contato com o cor-
po humano. Esses 
germes podem ser 
absorvidos por meio 
do consumo de ali-
mentos que tiveram 
contato com fezes de 
animais.

Entre os alimentos 
que costumam ser 
contaminados pela 
salmonella, destaque 
para os de origem ani-
mal: carne de gado, 
frango, leite e ovos 
apresentam um índice 
maior de contamina-
ção, embora vege-
tais também possam 
carregar as bactérias. 
“É muito importan-
te abordar o assun-
to nesta época do 

ano, que as pessoas 
geralmente comem 
muito fora de casa, 
o conglomerado de 
pessoas a prevalên-
cia da enfermidade 
aumenta substancial-
mente”, disse.

A salmonella é um 
gênero de bactérias 
identificadas e catalo-
gadas há ;mais de um 
século por cientistas 
dos Estados Unidos 
e que, até hoje, causa 
pavor em nutricionis-
tas e médicos. No 
Brasil, a intoxicação 
alimentar por salmo-
nella é uma realizada 
preocupante.

Os principais sinto-
mas da contaminação 
por salmonella são: 
diarreia, dor abdo-
minal e febre. Esses 
incômodos costumam 
surgir entre 12 a 72 
horas após o alimen-
to contaminado ser 
ingerido, o que torna 
bastante difícil a iden-
tificação de qual foi o 
foco da doença.

Os sintomas du-
ram de quatro a sete 
dias e, na maioria dos 
casos, o próprio or-
ganismo normaliza a 
situação. Somente em 
casos mais graves, 
principalmente com 

Da redação
as não se dão conta 
do perigo que pode 
estar dentro da gela-
deira em um alimento 
guardado há dias ser 
consumido. Isso não 
quer dizer que Cida 
tenha passado mal 
após se alimentar de 
uma comida velha, 
existe suspeitas.

A Reportagem fa-
lou com o médico 
sanitarista Glauco 
Almeida Dahan so-
bre os perigos da sal-
monela em contato 
com o organismo. O 
médico explicou que 
são vários tipos de 
germes pertencentes 

É preciso ter cuidado na hora do preparo dos alimentos e também não consumir comidas 
preparadas a dias e guardadas na geladeira 

idosos e crianças, 
pode ocorrer desi-
dratação e difusão da 
infecção para o san-
gue e outros tecidos.

 
SALMONELLA: 

COMO EVITAR A 
CONTAMINAÇÃO?

Em geral, não é 
possível perceber — 
pelo cheiro ou aparên-
cia — que o alimento 
está contaminado por 
salmonella. Por isso, 
é essencial sempre 
cozinhar bem os ali-
mentos e lavar bem 
as mãos com sabo-
nete e água corrente 
após ter contato com 
possíveis focos de 
bactérias.

Estas são medidas 
indicadas para quem 
normalmente faz as 
refeições em casa. 
Quem frequenta res-
taurantes deve procu-
rar estabelecimentos 
de confiança e que 
trabalhem dentro das 
exigências da vigilân-
cia sanitária.

Também vale a 
pena ficar atento à 
presença de répteis 
e animais com diar-
reia, pois a conta-
minação por salmo-
nella pode ocorrer 
desta maneira. 

ALIMENTOS

Divulgação

A bactéria pode está presente em 
vários tipos de alimentos
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PM apreende drogas e leva 
dois presos

A Polícia Militar – PM 
através da Força Tática 
acabou prendendo 
dois suspeitos de tráfi-
co no bairro Céu Azul, 
em Piúma, neste sába-
do, 06 e drogas. Ambos 
foram encaminhados a 
Delegacia de Itapemirim. 
Pelo menos 21 buchas de 
maconha foram apreendi-
das, mais cocaína e crack.

De acordo com o 
Boletim de Ocorrencia, 
a ação ocorreu durante 
um patrulhamento Tático 
Motorizado realizado pe-
las RPs 3048 e 3566, 
no bairro Céu Azul, as 
equipes visualizaram um 
indivíduo na frente do 
portão de uma residência, 

que fica próxima ao local 
da abordagem para a 
realização de buscas, 
com a autorização de 
sua genitora M. D. B. C e 
no local nenhum ilícito foi 

encontrado. “Em ato con-
tínuo, identificamos tam-
bém o indivíduo que se 
encontrava com Fabiano 
no momento da aborda-
gem, sendo este Jhon 

Lennon Campos Pereira, 
que relatou estar moran-
do na residência para 
onde Fabiano havia corri-
do e então com a devida 
autorização do proprie-

Da redação
acompanhado de outro 
que estava sentado logo 
ao lado; este primeiro, 
ao perceber a presença 
policial correu para o inte-
rior da residência, sendo 
prontamente acompa-
nhado pelos militares, 
que visualizaram quando 
ele, ao correr, dispensou 
um objeto para o quintal 
da residência vizinha. Foi 
realizada busca no quintal 
vizinho, que pertence ao 
mesmo proprietário da 
casa e, foi localizado uma 
embalagem plástica con-
tendo 09 (nove) buchas 
de substância análoga 
à maconha. O homem 
se evadiu ao visualizar 
as equipes, foi aborda-
do e identificado como 
Fabiano Candido Vieira, 
que disse que a casa 
pertencia ao seu tio e os 
levou até sua residência 

Deu mole, caiu em cana, Jhon Lenon e Fabiano, no Bairro Céu Azul, em Piúma

PIÚMA

PM

As substâncias foram apreendidas com Fabiano e Jhon Lenon 
que foram encaminhados a Delegacia de Itapemirim

tário J. S. C foi realizada 
busca no quarto de John, 
sendo localizada uma 
bolsa contendo objetos 
pessoais e em seu interior 
17 (dezessete) buchas do 
tamanho de uma bola 
de gude de substância 
análoga à maconha, 04 
(quatro) buchas maiores 
substância análoga à ma-
conha, 01 (uma) pedra 
de substância análoga à 
crack e 01 (um) papelote 
de substância análoga 
à cocaína, sendo que 
John Lennon assumiu a 
propriedade do material”. 
Diante dos fatos, Jhon e 
Fabiano foram conduzi-
dos até à Delegacia de 
Itapemirim, juntamente 
ao material apreendido 
para serem apresentados 
à autoridade policial, sem 
apresentarem quaisquer 
lesões.


