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INHAÚMA E 
MÃE-BÁ, LINDAS

ÓCULOS DE SOL, 
CUIDADO!

Com o sol bastante quente na maioria dos dias, 
neste mês de janeiro, quem está faturando mesmo são 
as farmácias e drogarias com a venda de protetor solar. 
A comercialização do produto disparou. Entretanto, 
muitos consumidores não estão tão preocupados com 
o filtro solar e a proteção efetiva dos raios ultravioletas 

na pele, procuram os mais em conta e nem sempre esse 
barato funciona. O jornal conversou com a dermatologista 
Giovana Pretti e ela alertou sobre os perigos do uso do 
protetor solar sem o filtro ideal para a pele da pessoa. 
Cuide da sua pele, da sua saúde, cuidado com o barato 
que pode sair caro!

DISPARA A VENDA DE 
PROTETOR SOLAR

Luciana Maximo
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Óculos de sol de camelô 
uma onda que pode sair cara

Muitas pessoas no ve-
rão acreditam estar tirando 
uma onda com uma falsifi-
cação de um óculos de sol 
Ray-ban ou outras marcas 
no mercado. Crianças, 
adolescentes, jovens e 
adultos todos de óculos 
de sol à beira da praia e s 
camelôs acabam venden-
do muito nessa época. E 
na maioria das vezes elas 
sequer dão conta de que 
podem estar colocando os 
olhos em risco.

Imagine errar o degrau 
ao descer a escada ou jo-
gar fora uma joia que você 
achou que tinha guardado 
na caixinha? A distorção 
das imagens, que leva 
a pessoa a ver coisas 
onde elas não estão, é 
apenas um dos problemas 
causados pelos óculos 
de grau piratas vendidos 
por camelôs nas praias 
nesta época com mais 
intensidade. Mas há outros 
danos piores à saúde de 
quem compra o produto 
de péssima qualidade, 
sem a receita do oftal-
mologista, obtida após 

olhos precisam de muito 
cuidado. “Pode prejudicar 
porque na verdade óculos 
tem que ser filtrante, o 
mesmo que você usa o 
filtro solar, tem que filtrar 
os raios ultravioletas que 
são prejudicais a retina, 
qualquer óculos que você 
compra em ótica são pró-
prios que tem tratamento 
V, são óculos de qualida-
de. O problema do óculos 

do camelô é que ele só 
escurece, quando ele es-
curece ele não protege 
nada, ele abre a pupila e 
piora, porque entra mais 
raio ainda. Geralmente 
são bonitos, imitações 
e acabam os óculos de 
marca sendo muito caro, 
para o poder aquisitivo 
da população, mas existe 
outros óculos solares que 
não são de marcas, mas 
são de boas qualidades, 
pode usar, é menos pior, 
são lentes confiáveis”, 
disse o oftalmologista.

O uso de óculos de sol 
adquiridos de ambulantes 
irregulares pode ter con-
sequências a longo prazo 
para quem vai às compras 
de produtos tão especí-
ficos pensando apenas 
em pagar o menor preço 
possível. “É preciso tomar 
cuidado, pois a pessoa que 
usa um óculos de sol de 
camelô pode acabar até 
perdendo a visão, “é me-
lhor ele ficar sem óculos”.

CATARATA E 
DEGENERAÇÃO DA 

RETINA
Além de mascarar uma 

doença ocular, acessórios 
que não protegem os 

usuários da ação de raios 
ultravioletas e infraverme-
lhos podem acelerar o 
surgimento da catarata e 
causar degeneração da 
retina, segundo a oftal-
mologista do Hospital de 
Clínicas e professora da 
Faculdade de Medicina da 
Ufrgs, Diane Marinho.

PRINCIPAIS EFEITOS

ÓCULOS DE GRAU 
PIRATAS:

- Podem provocar 
dores de cabeça, dificul-

Por Luciana Maximo

consulta médica.
A reportagem conver-

sou com o oftalmologista, 
Sérgio Alves Teixeira, em 
Anchieta, no seu consul-
tório durante uma consul-
ta, 40 anos de profissão, 
formado pela Emescan, 
no ES. Ele falou da res-
ponsabilidade que deve 
ter o profissional da oftal-
mologista ao consultar um 
paciente, uma vez que os 

Além dos riscos de usar produtos irregulares, especialistas alertam para problemas de saúde 
causados por óculos de sol e grau de péssima qualidade

dades na leitura, emba-
çamento visual, tontura, 
visão dupla, ardência e 
lacrimejamento.

ÓCULOS DE SOL 
PIRATAS:

- Lentes que só escure-
cem e não possuem filtros 
são muito prejudiciais, 
pois as pupilas se dilatam 
e a quantidade de raios 
que penetram nos olhos 
é muito maior, podendo 
provocar inflamação e 
descamação da córnea e 
doenças como a catarata.

PERIGO

O oftalmologista dr. Sérgio explica os 
perigos dos óculos vendidos por camelô
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Dispara a venda de protetor solar

Com o sol bastante 
quente na maioria dos 
dias nesse mês de 
janeiro, quem está 
faturando são mesmo 
as farmácias com a 
venda de protetor so-
lar. A comercialização 
do produto disparou. 
Entretanto, muitos 
consumidores não 
estão tão preocupa-
dos com o filtro solar 
e a proteção efetiva 
dos raios ultravioletas 
na pele, procuram os 
mais em conta e nem 
sempre esse barato 
funciona.

A Reportagem vi-
sitou algumas farmá-

do Peçanha, é ver a 
cor da pele, quanto 
mais clara for deve ter 
um fator de proteção 

mais alto, se a pessoa 
tem alergia, observar 
se o protetor é oleo-
so para a pele ou vir 

com uma indicação 
de um dermatologis-
ta. “Graças a Deus a s 
vendas estão ótimas”, 

Por Luciana Maximo
cias para saber mais 
sobre o assunto. Na 
Farmácia Kanaã em 
Itaoca Praia, Hugo 
Peçanha disse que 
aumentou muito a 
venda de protetor 
solar. “A procura está 
grande, estamos ven-
dendo bastante de 
várias marcas, vários 
preços”, comentou.

Hugo destacou 
que a maior venda é 
pelo valor do produ-
to. “O cliente procura 
mais preço do que 
qualidade, não se pre-
ocupa se é bom, se a 
pessoa sofre com al-
guma alergia, procura 
sempre o mais barato, 
só para passar o dia 
na praia mesmo”.

O correto, segun-

Nas farmácias e drogarias a venda de protetores solares aumentaram muito nesse verão
garantiu.

N a  D r o g a r i a 
Marconi em Piúma, 
Páblo Marconi falou 
que a procura tam-
bém aumentou muito. 
“Está bem intensa, 
devido ao movimento 
e o calor forte, praia 
lotada, a expectativa 
deste domingo é de 
muita venda. Desde o 
início do ano aumen-
tou muito a venda dos 
protetores”.

Como na maioria 
das farmácias visitas os 
clientes estão atrás de 
preço. “Como estamos 
em uma crise financei-
ra, as pessoas buscam 
os mais baratos”.

O mais em con-
ta gira em orno de 
R$29.90 a R$70.00.  

Luciana Maximo

Pablo e Hugo garantiram que as vendas de protetor solar 
aumentaram muito

SOL
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Dermatologista alerta sobre 
protetor solar

É viável comprar qual-
quer um protetor solar? 
O mais barato pode 
acabar saindo caro. A 
dermatologista Giovana 
Pretti foi consultada pela 
Reportagem para falar 
do assunto, uma vez que 
o Jornal foi as farmácias 
para saber como estão 
as vendas dos protetores 
solares. Giovana expli-
cou que no inverno ou 
no verão há a presença 
do sol e com ele, os raios 
ultravioletas, que são 
conhecidos como o UVA 

ficar exposta a luz solar 
sem se queimar. Ou seja, 
quanto maior o número 
que estiver no protetor, 
mais tempo de proteção 
a pessoa tem”, ressaltou 
a dermatologista. 

Já, a proteção contra 
o UVA é medida pela 
sigla PPD, frisou Giovana, 
que quer dizer, o escure-
cimento persistente do 
pigmento, normalmente 
custa 1/3 do valor do PPS. 
“Por exemplo, o protetor 
solar fator 60 deveria ter 
escrito PPD 20, seria o 
ideal, isso deve ser veri-
ficado sempre no rótulo e 
se ele foi dermatologica-
mente testado. Lembrar 
também a necessidade 

do protetor solar mesmo 
em dias chuvosos, não 
importa, porque o raio 
ultravioleta está presen-
te e repassar de três 
em três horas, mesmo 
assim evitar a exposição 
principalmente nesse 
horário de 10h às 16h00”, 
orientou.

A dermatologista 
frisou que há no mer-
cado os fotoprotetores 
Hipoalergênico que tem 
a possibilidade de mani-
pular, mas sempre com a 
supervisão de um médi-
co dermatologista. 

Quanto a pessoa ter 
uma pele mais escura e 
achar que não precisa de 
usar protetor solar, a der-

matologista afirma que 
tem necessidade sim. 
“Elas têm mais pigmentos 
na pele, queimam-se me-

Por Luciana Maximo
e o UVB. “O UVA é mais 
intenso antes das 10h00 
da manhã e depois das 
16h00, está relacionado 
ao envelhecimento da 
pele. Já o UVB está mais 
presente entre 10h00 e 
16h00, é o que causa a 
queimadura solar, que é o 
vermelhidão na pele. Os 
dois, tanto o UVA quanto 
o UVB causam câncer de 
pele e como escolher 
o protetor solar? O FPS 
que é o fator de prote-
ção solar, que a gente 
ver nas embalagens, é 
relacionado a proteção 
contra o UVB, que é o 
que causa queimadura, o 
número quer dizer, o tem-
po que a pessoa pode 

A reportagem conversou com a dermatologista Giovana Pretti 
e ela explicou a importância do protetor solar

nos, porém o dano ce-
lular devido à irradiação 
solar também ocorre”, 
afirmou. 

CUIDADO

Arquivo Pessoal

A dermatologista Giovana Pretti explica 
sobre o protetor solar 
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nos, porém o dano ce-
lular devido à irradiação 
solar também ocorre”, 
afirmou. 
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Praias pacatas, aconchegantes, lindas de Anchieta 

MÃE-BÁ: em homenagem 
a uma índiaUma pequenina 

vila de pescadores, 
praia de enseada, 
com pequena faixa de 
areia clara e socada, 
própria para pesca ar-
tesanal. Não comporta 
a prática de esportes 
náuticos. Possui um 
hotel e bares.

Local de grande 
simplicidade e acon-
chego, é pouco ex-
plorada pelo turismo, 
sendo seus frequenta-
dores moradores pró-
ximos em sua maioria. 

A água azulada en-
canta quem avista o 
mar e suas infinidades 
de pequenas embar-
cações que ficam flu-
tuando sobre a baía. 

Cercada por mata 
nativa bastante pre-
servada, algumas 
casas de pescado-
res complementam o 
visual rústico dessa 
praia. É um bom lugar 
para os que preten-
dem passar um dia 

tranquilo na praia, sem 
grande movimento. 
É boa para descan-
sar, tomar banho nas 
águas tranquilas e 
aproveitar o contato 
com a natureza.

Moradora do local 
há 24 anos, a empre-
sária do ramo da pes-
ca, Marilsa Scherrer 
contou à reportagem 
que há dois anos 
moravam apenas 150 
famílias no local, e lá 
todos se conhecem.  
“Esse número cres-
ceu, mas é provável 
que tenha crescido, 
vieram mais morado-
res para a Aldeia de 
Iriri. Inhaúma é total-
mente habitada por fa-
mília de pescadores”.

A chegada é muito 
linda, o pequeno bal-
neário é super bem 
cuidado, a limpeza 
está em dia, ilumina-
ção e toda a infraes-
trutura. “Esse ano teve 
um réveillon magnifico 
com 19 minutos de 
queima de fogos. Os 
eventos aqui são mais 
familiares. A tranquili-

Por Luciana Maximo

A terceira matéria da série relacionada a praias apresenta a pacata prainha de Inhaúma e Mã-Bá, ambas em Anchieta. Em comum as duas, a 
tranquilidade e a maioria dos frequentadores, os pescadores

INHAÚMA E MÃE-BÁ

dade daqui é que não 
pode se perder, aliás 
é o nosso charme, a 
pessoa vem pra cá e 
não é abordada. É um 
lugar perfeito e amo 
morar aqui”, disse a 

empresária.
Muitos pescado-

res, além de morarem 
na região, aproveitam 
a praia para a pesca, 
atracando seus bar-
cos no mar.

M ã e - B á  é  a 
primeira localida-
de do município 
de Anchieta, no 
sen t ido  V i tó r ia 
A n c h i e t a ,  v i a 
Rodovia do Sol. 
Colonizada inicial-
mente por índios. 
Seu nome é de ori-
gem tupi guarani, 
e significa “Olhos 
Distantes”. Existe 
também uma len-
da sobre uma ín-
dia curandeira de 
nome Bá, que mor-
reu afogada na la-
goa que contorna 
a localidade, seu 
corpo foi retirado 
da lagoa e crema-
do pelos índios, 
suas cinzas foram 
lançadas na lagoa, 
o que originou o 
nome do local.

Nes ta  comu-
nidade até antes 

da tragédia com a 
Samarco, a maioria 
dos moradores que 
habitavam trabalha-
vam para a mine-
radora. Após o aci-
dente em Mariana a 
comunidade perdeu 
muito de seus mo-
radores que tam-
bém ficaram sem o 
posto de trabalho. 
O comérc io ca iu 
completamente e a 
crise abateu sobre a 
localidade que mui-
to frequentada.

A local idade é 
privilegiada por ser 
contornada pela la-
goa de Mãe-Bá, que 
possui um grande 
potencial turístico 
a ser  explorado, 
adornada pela ve-
getação nat iva e 
bosques refloresta-
dos de eucalipto, é 
um destaque natural 

especial para toda a 
região.

Destaque, tam-
bém para a Praia 
de Mãe-Bá, locali-
zada às margens 
da Rodovia do Sol, 
possui extensão de 
5 km, aproximada-
mente, distante 18 
km da Sede. 

É uma praia de-
serta, de ondas mé-
dias e águas ver-
des. Frequentada 
por pescadores. As 
falésias aparecem 
e tornam a região 
aprazível para lon-
gas caminhadas. O 
artesanato é feito 
de Taboa,  pe las 
mulheres da comu-
nidade, no Centro 
d e  A r t e s a n a t o 
“NABOA” – Núcleo 
de Artesanato da 
Taboa – planta na-
tiva de lagoa. 

Luciana Maximo

Divulgação 

A Praia de Inhaúma é marcada pela tranquilidade e aconchego

Mãe-Bá é uma praia deserta, de ondas médias e águas 
verdes. Frequentada por pescadores
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 SÁBADO, 13 DE JANEIRO
Suzy faz escândalo no hospital e 

revela a todos que Samuel é gay. O 
psiquiatra fica arrasado. Renato é 
solidário e aconselha Samuel a se 
assumir para a sociedade. Adriana 
tenta conversar com Duda e des-
confia quando ela afirma ser uma 
mulher morta. Mercedes começa a 
rezar Gael, que tem uma crise. Cleo 
expulsa Gael da casa de sua avó. 
Samuel enfrenta todos, e Adinéia 
consola o filho. Clara decide com 
Renato quem será sua próxima 
vítima. Laura não aceita que seu 
vestido de noiva seja pago por 
Vinícius. Adriana conversa sobre 
o caso de Duda com Natanael. 
Samuel convida Cido para viajar. 
Nádia decide marcar o jantar com 
Raquel. Tomaz liga para Renato e 
pede para visitar Josafá, Mercedes 
e Cacau. Patrick avisa a Clara que 
entrará com o pedido de guarda de 
Tomaz. Samuel leva Cido até a Mãe 
do Quilombo. Tomaz diz a Clara que 
sentiu saudades dela. Gustavo aler-
ta Sophia sobre a petição de Patrick.

SEGUNDA, 15 DE JANEIRO
Gustavo avisa a Sophia que Raquel 

será a juíza no processo da guarda 
de Tomaz. Lívia fala sobre seu novo 
namorado para Sophia, sem mencio-
nar seu nome. Josafá ensina Tomaz a 
soltar pipa. Lívia se enfurece ao saber 
que o filho está na casa de Mercedes. 
A Grande Mãe incentiva Samuel a 
assumir sua orientação sexual. Estela 
sugere que Gael ajude Clara a ficar 
com Tomaz. Duda revela a Adriana a 
história que Laerte contou antes de 
morrer. Amaro se preocupa ao saber 
que a família de Estela pode deixar 
de explorar as minas de esmeraldas. 
Samuel convida Cido para morar 
com ele. Lívia leva Tomaz embora da 
casa de Mercedes. Laura garante a 
Rafael que Vinícius não atrapalhará 
seu casamento. Patrick vai ao bor-
del falar com Leandra sobre Duda. 
Juvenal lamenta a distância de Estela 
para Mariano. Cido rompe com Irene. 
Gustavo pede para Nádia pegar a 
propina na casa de Sophia. Bruno 
teme pela segurança de Raquel. 
Samuel avisa a Adinéia que irá morar 

com Cido. Samuel se recusa a ajudar 
Sophia contra Clara.

TERÇA, 16 DE JANEIRO
Samuel afirma a Sophia que não preju-

dicará Clara novamente. Gael diz a Clara 
que irá ajudá-la a conseguir a guarda 
de Tomaz. Caetana aconselha Patrick a 
desistir de ajudar Duda. Nádia informa 
Bruno que marcou um jantar para tentar 
se reconciliar com Raquel. Cido pede de-
missão. Nádia pega o dinheiro da propina 
com Sophia. Amaro beija Estela. Mariano 
diz a Juvenal que desconfia do caráter de 
Amaro. Lívia se encontra com Mariano. 
Sophia faz fotos de Raquel com o celu-
lar. Adriana reclama de não conseguir 
convencer Duda a falar sobre sua vida. 
Renato recrimina Clara por acreditar em 
Gael. Adinéia pede para Samuel morar 
em sua casa com Cido. Nádia arma para 
atrasar Bruno para o jantar. Laura e Rafael 
veem Tônia esperando Bruno no restau-
rante. Raquel vê Tônia beijando Bruno. 
Juvenal tenta alertar Estela sobre Amaro. 
Cido aceita morar na casa de Adinéia. 
Sophia acorda com Rato e planejam um 
atentado contra Raquel.

SÁBADO, 13 DE JANEIRO
Inácio leva Mariana para a casa 

de Henriqueta, e Tereza estranha que 

Delfina não o tenha impedido. Lucinda 
é falsa com Carolina ao vê-la chegar 
à casa de Emília. Reinaldo vê Eunice 
saindo do hospital e se preocupa. Alzira 
proíbe Celina de se aproximar de José 
Augusto. Bernardo sugere que Pepito 
transfira o negócio das geleias para um 
galpão, e Alzira se desespera com o 
possível afastamento de Balbina. Maria 
Vitória pede que José Augusto volte para 
Portugal com ela e Vicente. Carolina fala 
com Vicente e Artur sobre a vontade 
de fazer um recital no Grêmio Cultural. 
Lucerne pensa em como encontrar 
alguém que a ajude com as contas do 
cabaré. Inácio cuida de Mariana com a 
ajuda de Firmino e Angélica. Izabel conta 
para Padre João que Delfina não suporta 
a filha de Maria Vitória. Macário inter-
rompe seu acordo com Fernão. Vasco 
avisa a Fernão que Delfina o espera 
na Quinta. Celina desconfia do jantar 
que Alzira deseja promover para Artur. 
Teodoro faz acusações a Conselheiro 
para outros políticos. José Augusto é 
apresentado a Lucerne.

SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JANEIRO
Inácio leva Mariana para a casa 

de Henriqueta, e Tereza estranha que 
Delfina não o tenha impedido. Reinaldo 
vê Eunice saindo do hospital e se 
preocupa. Bernardo sugere que Pepito 
transfira o negócio das geleias para um 
galpão, e Alzira se desespera com o 
possível afastamento de Balbina. Maria 
Vitória pede que José Augusto volte para 
Portugal com ela e Vicente. Carolina fala 
com Vicente e Artur sobre a vontade 
de fazer um recital no Grêmio Cultural. 

Lucerne pensa em como encontrar 
alguém que a ajude com as contas 
do cabaré. Inácio cuida de Mariana 
com a ajuda de Firmino e Angélica. 
Izabel conta para Padre João que 
Delfina não suporta a filha de Maria 
Vitória. Macário interrompe seu acor-
do com Fernão. Vasco avisa a Fernão 
que Delfina o espera na Quinta. 
Celina desconfia do jantar que Alzira 
deseja promover para Artur. Teodoro 
faz acusações a Conselheiro para 
outros políticos. José Augusto conhe-
ce Lucerne.

TERÇA-FEIRA, 16 DE JANEIRO
José Augusto convida Lucerne 

para sair e faz elogios. Teodoro 
garante a Olinto que armará contra 
Conselheiro. Balbina diz a Pepito que 
teme deixar a casa de Bernardo e 
Alzira. Lucerne afirma a Gilberte que 
fará com que José Augusto equilibre 
as finanças do cabaré. Edgar reclama 
com Artur sobre a atenção aos arti-
gos de Olímpia. Artur aceita o convite 
de Alzira para jantar em sua casa. 
Isolina incentiva Raimundo a lutar por 
Nicota. Conselheiro anuncia a Maria 
Vitória que promoverá um jantar 
para seu pai. Leonor não acredita 
no bom comportamento de Lucinda. 
Reinaldo desconfia da gravidez de 
Eunice. Inácio comenta com Angélica 
que teme que Maria Vitória não o 
ame mais. Delfina contrata Vasco 
para ajudá-la na ausência de José 
Augusto. José Augusto encontra 
Celeste Hermínia.

CHARGE
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“Se te pareço noturna
e imperfeita

Olha-me de novo.
Porque esta noite
Olhei-me a mim,

como se tu me olhasses
E era como se a água 

Desejasse...”
 Hilda Hilst

Casa do Rei recebe show de Zé Lopes

Crônica – Rubem Braga

Pensamento

Mar 

Por Luciana Maximo

Pausas para a 

Literatura

A primeira vez que eu 
vi o mar eu não estava 
sozinho. Estava no meio 
de um bando enorme de 
meninos. Nós tínhamos 
viajado para ver o mar. No 
meio de nós havia apenas 
um menino que já o tinha 
visto. Ele nos contava que 
havia três espécies de 
mar: o mar mesmo, a maré, 
que é menor que o mar, e 
a marola, que é menor que 
a maré. Logo a gente fazia 
idéia de um lago enorme 
e duas lagoas. Mas o me-
nino explicava que não. 
O mar entrava pela maré 
e a maré entrava pela 
marola. A marola vinha e 
voltava. A maré enchia e 

Por Leandro Moreira/ 
Off Notícias

 
Em continuidade ao 

vazava. O mar às vezes 
tinha espuma e às vezes 
não tinha. Isso perturbava 
ainda mais a imagem. Três 
lagoas mexendo, esva-
ziando e enchendo, com 
uns rios no meio, às vezes 
uma porção de espumas, 
tudo isso muito salgado, 
azul, com ventos.

Fomos ver o mar. Era 
de manhã, fazia sol. De 
repente houve um grito: 
o mar! Era qualquer coisa 
de largo, de inesperado. 
Estava bem verde perto da 
terra, e mais longe estava 
azul. Nós todos gritamos, 
numa gritaria infernal, e 
saímos correndo para o 
lado do mar. As ondas 

projeto de verão Viva 
a Região dos Vales e 
do Café, a prefeitura de 
Cachoeiro promove na 

batiam nas pedras e joga-
vam espuma que brilhava 
ao sol. Ondas grandes, 
cheias, que explodiam 
com barulho. Ficamos ali 
parados, com a respiração 
apressada, vendo o mar...

Depois o mar entrou 
na minha infância e tomou 
conta de uma adolescên-
cia toda, com seu chei-
ro bom, os seus ventos, 
suas chuvas, seus peixes, 
seu barulho, sua grande 
e espantosa beleza. Um 
menino de calças curtas, 
pernas queimadas pelo sol, 
cabelos cheios de sal, cha-
péu de palha. Um menino 
que pescava e que pas-
sava horas e horas dentro 
da canoa, longe da terra, 
atrás de uma bobagem 
qualquer - como aquela 
cianea de franjas azuis que 
boiava e afundava e que, 
afinal, queimou sua mão... 
Um rapaz de 14 ou 15 anos 
que nas noites de lua cheia, 
quando a maré baixa e 
descobre tudo e a praia é 

próxima quinta-feira (18) 
o show musical “Verão 
com o Rei: Zé Lopes 
canta Roberto Carlos”.

imensa, ia na praia sentar 
numa canoa, entrar numa 
roda, amar perdidamente, 
eternamente, alguém que 
passava pelo areal branco 
e dava boa noite... Que 
andava longas horas pela 
praia infinita para catar 
conchas e búzios crespos 
e conversava com os pes-
cadores que consertavam 
as redes. Um menino que 
levava na canoa um pe-
daço de pão e um livro, e 
voltava sem estudar nada, 
com vontade de dizer uma 
porção de coisas que não 
sabia dizer – que ainda 
não sabe dizer. 

Mar maior que a tenra, 
mar do primeiro amor, mar 
dos pobres pescadores 
maratimbas, mar das can-
tigas do Catambá, mar das 
festas, mar terrível daquela 
morte que nos assustou, 
mar das tempestades de 
repente, mar do alto e mar 
da praia, mar de pedra e 
mar do mangue... A pri-
meira vez que sai sozinho 

A atração é gratuita 
e terá início às 19h, 
na Casa de Cultura 
Roberto Carlos, imóvel 
onde o homenageado 
nasceu e morou duran-
te a infância.

O mesmo projeto 
promoveu outros dois 
eventos neste mês: o 
Encontro de Folia de 
Reis, no dia 6, e a come-
moração ao aniversário 
de Rubem Braga, na 
noite desta sexta-feira 
(12). Para o encerra-
mento, a prefeitura fará 
parceria com a inicia-
tiva privada para um 
passeio a sítios histó-
ricos no sul do estado.

“Fico muito feliz 
com a oportunidade 
dessa apresentação. 
Tentamos desenvolver 
um show que mostre 
o que Roberto Carlos 
representa, não só para 

numa canoa parecia ter 
montado num cavalo bravo 
e bom, senti força e perigo, 
senti orgulho de embicar 
numa onda um segundo 
antes da arrebentação. A 
primeira vez que estive 
quase morrendo afogado, 
quando a água batia na 
minha cara e a corrente do 
“arrieiro” me puxava para 
fora, não gritei nem fiz ges-
tos de socorro; lutei sozi-
nho, cresci dentro de mim 
mesmo. Mar suave e ole-
oso, lambendo o batelão. 
Mar dos peixes estranhos, 
mar virando a canoa, mar 
das pescarias noturnas 
de camarão para isca. Mal 
diário e enorme, ocupando 
toda a vida, uma vida de 
bamboleio de canoa, de 
paciência, de força, de 
sacrifício sem finalidade, 
de perigo sem sentido, de 
lirismo, de energia; grande 
perigoso mar fabricando 
um homem...

Este homem esque-
ceu, grande mar, muita 

Cachoeiro, mas para 
o cenário artístico na-
cional e internacional”, 
afirma Lopes. Há cerca 
de 20 anos, ele gravou 
versão em espanhol 
de “Como é grande o 
meu amor por você” 
em seu primeiro disco, 
“Cumplicidade”.

Estão garantidas 
ainda “Força estra-

coisa que aprendeu con-
tigo. Este homem tem 
andado por aí, ora aflito, 
ora chateado, dispersivo, 
fraco, sem paciência, mais 
corajoso que audacioso, 
incapaz de ficar parado e 
incapaz de fazer qualquer 
coisa, gastando-se como 
se gasta um cigarro. Este 
homem esqueceu muita 
coisa mas há muita coisa 
que ele aprendeu contigo 
e que não esqueceu, que 
ficou, obscura e forte, 
dentro dele, no seu pei-
to. Mar, este homem 
pode ser um mau filho, 
mas ele é teu filho, é um 
dos teus, e ainda pode 
comparecer diante de 
ti gritando, sem glória, 
mas sem remorso, como 
naquela manhã em que 
ficamos parados, respi-
rando depressa, perante 
as desses em grandes 
ondas que arrebenta-
vam - um punhado de 
meninos vendo pela 
primeira vez no mar...

nha”, “Detalhes”, Jesus 
Cristo”, “Cavalgada” 
e outros clássicos do 
Rei. Todas as músicas 
do repertório têm nova 
roupagem. Os instru-
mentistas são Marcelo 
Biato (teclado), Wantuil 
Perim (bateria), Niumar 
Santiago (guitarra e ar-
ranjos) e Julinho Santos 
(baixo).

CHARGE
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Cafés capixaba destaque nacional

Dos 23 finalistas 
do principal concur-
so destinado aos 
melhores cafés es-
peciais de colheita 
tardia, realizado pela 
BSCA em parceria 
com a Apex-Brasil e 
a Alliance for Coffee 
Excellence, 13 são do 
Espírito Santo.

A s  a m o s t r a s 
classificadas para a 
etapa final da com-
pet ição são das 
or igens produto-
ras Montanhas do 

qualidade e agora 
vemos o resultado. 

O atual campeão da 
Cup of Excellence na 

categoria natural é um 
café produzido em 

Assessoria de 
Comunicação

Espírito Santo, Matas 
de Minas e Indicação 
de Procedência da 
Mantiqueira de Minas 
Gerais. Desse total, 
16 cafés são cerejas 
descascados e/ou 
despolpados e sete 
são naturais.

Degustador de 
café, o deputado fe-
deral Evair de Melo 
(PV-ES) destaca a im-
portância desse con-
curso para a abertura 
de novos mercados. 
“Há duas décadas ini-
ciávamos no Espírito 
Santo um grande tra-
balho em busca da 
produção do café de 

Cafés capixabas se destacam em Concurso Nacional de colheita tardia

Domingos Martins, e 
o 6º lugar na catego-
ria cereja descasca-
do, é de Brejetuba. 
Agora, podemos ter 
novamente um café 
especial capixaba 
vencedor de mais um 
concurso da BSCA, 
que abre portas para 
o mundo”, comemora 
Evair.

Os representan-
tes capixabas são 
dos municípios de 
A fonso  C laud io , 
Castelo, Domingos 
Martins, Dores do 
Rio Preto, Iúna, Muniz 
Freire e Venda Nova 
do Imigrante.

CONCURSO 

Diego Morales 

Cafés capixabas se destacam em Concurso Nacional de 
colheita tardia
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Festival de Verão 
de Marataízes, um luxo!

O  f e s t i v a l  d e 
Verão de Marataízes 
tem sido um sucesso 
de público e organi-
zação. As apresen-
tações têm lotado 
a praia e o público 

cheio na escolha, 
o cara saca tudo e 
um pouco mais de 
turismo. Viajado, des-
colado, inteligente e 
competente só podia 
ter esse resultado, 
sucesso!

O show da Banda 
Comichão e a vibe 
positiva da Banda 

Macucos com a parti-
cipação super espe-
cial do Armandinho 
agradou geral, o pú-
blico foi ao delírio. 

Já na noite de 
sexta-fei ta ,  12,  o 
cantor Gabriel Gava 
foi a grande atra-
ção da segunda 
noite do Festival de 

Verão promovido 
pela Prefeitura de 
Marataízes através 
da Secretar ia de 
Turismo, Cultura e 
Patrimônio Histórico. 
Com um repertório 
baseado no arrocha, 
o artista levantou o 
público - principal-
mente o feminino, 

Assessoria de 
Comunicação

vem curtindo mui-
to. A escolha dos 
artistas tinha de ter 
sido feita mesmo por 
alguém que sabe 
o que é música de 
qualidade. E cá prá 
nós, Tininho ao op-
tar pelo secretário 
de Turismo Phelipe 
Verdan acertou em 

Assessoria de Comunicação Assessoria de Comunicação
nas areias da Praia 
Central, onde acon-
tece o evento. Antes, 
a Banda Capricho 
já havia aquecido a 
galera com ritmos 
bem agitados.

Confira as fotos 
de alguns desses 
shows ofertados em 
Marataízes.

MELHORES MOMENTOS

Domingos Martins, e 
o 6º lugar na catego-
ria cereja descasca-
do, é de Brejetuba. 
Agora, podemos ter 
novamente um café 
especial capixaba 
vencedor de mais um 
concurso da BSCA, 
que abre portas para 
o mundo”, comemora 
Evair.

Os representan-
tes capixabas são 
dos municípios de 
A fonso  C laud io , 
Castelo, Domingos 
Martins, Dores do 
Rio Preto, Iúna, Muniz 
Freire e Venda Nova 
do Imigrante.


