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Edição DIÁRIA

A Reportagem deu uma volta 
na cidade de Piúma na madrugada, 
desta segunda-feira, 15 para flagrar 
os trabalhadores da noite. São eles 
que dão duro, enquanto muitos se 
divertem, dormem ou passam mal. 
No Hospital Nossa Senhora da 
Conceição encontrou uma equipe 

que já havia atendido 54 pacientes 
com todo tipo de doença. Inclusive 
adolescente em coma alcoólico. Na 
Praia, conversou com garis catando 
coco deixados por quiosqueiros 
e  tu r i s tas  mal -educados ,  nas 
lanchonetes, garçons, atendentes, 
proprietários e cozinheiros no limite 

do cansaço, ambulante de pernas 
bambas, pelas ruas, encontrou um 
catador de latinhas. Todos em busca 
do pão de cada dia. A Edição de hoje 
é em homenagem a esses profissionais 
que aproveitam o verão para ganhar 
um pouco mais, exceto, os médicos e 
sua equipe que viram plantões.

TRABALHAM NA 
MADRUGADA

Luciana MaximoA POSTOS
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De madrugada, eles trabalham...

D o r  d e  c a b e -
ça, febre, diarreia, 
pressão arterial alta, 
dor no estômago, 
cortes no pé, coma 
alcoólico, vômito, 
esses são alguns 
exemplos que che-
gam na madrugada, 
no plantão de um 
Hospital, lá a equi-
pe está a postos, 
pronta para atender, 
preencher a ficha, 
consultar, medicar, 
são os trabalhado-
res da madrugada.

A  Repor tagem 
f o i  a o  H o s p i t a l 
Nossa Senhora da 
Conceição, por vol-
ta das 3h00 e en-
controu a equipe 
toda acordada. Na 
recepção, Cristina 
dos Anjos fazia tri-
cô enquanto não 
chegava um novo 
paciente. Assim que 
entrou no Pronto 
Socorro, as técni-
cas, Luziana Serafim 
e Cláudia Seabra 
já estavam interro-

A lme ida  a tend ia 
uma adolescente 
que reclamava de 
dores abdominais. 

De acordo com 
a enfermeira, Flávia 
Roberta, as queixas 
dos pacientes são 
muito semelhantes, 
a maioria com sin-
tomas de dor ab-
dominal, diarreia e 
vômito, consequ-
ência de alimenta-

ção equivocada na 
praia, muitas crian-
ças pessoas com 
insolação, queima-
dura na pele do sol, 
outras se alimenta-
ram de qualquer jei-
to e não se hidrata-
ram, principalmente 
crianças.

Luziana e Claudia 
disseram que outro 
problema é com be-
bida alcoólica, inclu-

sive adolescentes, 
bebendo além da 
medida. Pessoas fe-
ridas com cortes de 
ostras, outras escor-
regam, se cortam, 
além das diarreias 
e  vômi tos .  “Tem 
mães que não se 
preocupam com as 
crianças, dão tudo 
que elas pedem, 
milho verde cozido, 
refrigerante, picolé, 
salgados, espeti-
nhos e nem sempre 
prestam atenção na 
procedência dos 
alimentos comercia-
lizados na orla das 

Por Luciana Maximo

gando o que estava 
ocorrendo com a 
jornalista que que-
ria apenas aferir a 
pressão. Na entre 
sala entre o pronto 
socorro e o consul-
tório, Arlete cuidava 
da higienização do 
local, logo a enfer-
meira responsável 
pelo plantão che-
gou, Flávia Roberta 
e o médico, Bruno 

Enquanto a maioria dorme, e outros se divertem, eles trabalham acordados até de manhã, é a 
equipe médica

praias”, comentaram 
as técnicas de en-
fermagem.

Cansada, a equi-
pe sempre está a 
postos aguardan-
do a qualquer mo-
m e n t o  u m  n o v o 
paciente. A Flávia, 
enfermeira disse 
que sairá pela ma-
nhã desse plantão 
de domingo direto 
para outro plantão, 
em outro município. 
Como suportaram 
essa  dura  carga 
de trabalho é tema 
para uma próxima 
reportagem.

A POSTOS

Luciana Maximo

Flávia Alves, Bruno, Claudia, Luziana, Cristina e Flávia Roberta 
trabalhavam nesta madrugada 

Eles se divertem, enquanto 
lhes servem
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praias”, comentaram 
as técnicas de en-
fermagem.

Cansada, a equi-
pe sempre está a 
postos aguardan-
do a qualquer mo-
m e n t o  u m  n o v o 
paciente. A Flávia, 
enfermeira disse 
que sairá pela ma-
nhã desse plantão 
de domingo direto 
para outro plantão, 
em outro município. 
Como suportaram 
essa  dura  carga 
de trabalho é tema 
para uma próxima 
reportagem.

Eles se divertem, enquanto 
lhes servem

Ironias a parte, 
já era quase 5h00 
desta segunda, 15, 
q u a n d o  s e n t o u -
-se  a  uma mesa 
no Hamburgão do 
Cheff três turistas 
com um super hu-
mor. Questionados 
se eles sabem que 
no momento uma 
e q u i p e  e s t á  d e 
plantão no hospital 
atendendo um be-

Por Luciana Maximo
bum, ou um doente 
que comeu demais 
o pedreiro Natan 
Donatelle diz na pon-
ta da língua. “Com 
certeza e nós só gas-
tando a onda aqui, tô 
com um pessoal que 
eu conheci agora 
de Campos, o Luiz 
e a Gabriela. Eu sou 
de Guarapari, mas 
adoro Piúma, aqui 
é bom demais. Vim 
aqui fazer um lanche 
e encontro essa tur-
ma super pra cima, 
mesmo de manhã. 

Três turistas estavam lanchando as 5h00, no Hamburgão do Cheff e felizes com o 
atendimento

É bom demais”.
De Campos dos 

Goytacazes,  Luiz 
Antônio, que traba-
lha embarcado disse 
que adora Piúma. “A 
minha felicidade é vir 
para cá. Tem que ter 
os trabalhadores da 
noite, com certeza, 
e é muito bom pra 
cidade, se não tiver 
ninguém catando 
latinha, coco, já era, 
alguém tem que ga-
nhar com essa brin-
cadeira, é a roda que 
gira”, brincou.

TURISTAS 

Luciana Maximo

Gabriela, Luiz e Natan são turistas que se divertem até na 
madruga
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O que recebe, não paga 
os remédios

Todas as madru-
gadas, seu Antônio 
da Conceição, 76 
anos, sai com sua 
bicicleta pelos bair-
ros da cidade em 
busca de latinhas 
nas lixeiras. 

Sem um pé, de-
pois que sofreu um 
acidente de traba-
lho quando era es-
t ivador e usando 
muletas, sofrendo 
com osteoporose, 
artrose e uma hér-
nia enorme na bar-

casa as 2h00, se eu 
não pular da cama 

fica difícil. Esse pais, 
minha filha tá difícil, 

os grandões estão 
lá em Brasília e nós 

Por Luciana Maximo
riga o idoso sai por 
volta das 2h00, para 
conseguir ganhar 
uns R$30.00 a mais 
na semana para aju-
dar no orçamento, 
uma vez que é en-
costado pelo INSS 
e o que recebe não 
consegue se man-
ter. “Sou encostado 
e não recebo 13º 
salário, se eu ga-
nhasse melhor eu 
estaria dormindo, 
isso aqui é um que-
bra-galho para aju-
dar nas despesas 
da casa. Eu ando 
por aqui beirando 
as ruas. Eu saio de 

Com 76 anos seu Antônio cata latinhas para ajudar no sustento e poder comprar os remédios
aqui sofrendo”, re-
clamou seu Antônio.

A vida não é fá-
cil para quem não 
estudou, tem de en-
carar o que que tem 
pela frente. “Deus 
me perdoe, a vida 
é dura, tô lutando 
graças a Deus as-
s im  mesmo,  aos 
tronco e barrancos. 
A s  o s t e o p o r o s e 
acabou comigo, só 
ando de bicicleta 
ou de muleta. Deus 
me livre, é a vida 
que a gente tem, 
den t ro  de  casa , 
ando pulando”, fri-
sou o idoso.

TODAS AS MADRUGADAS

Luciana Maximo

Se Antônio não tem um pé, sofre com uma hérnia, osteoporose 
e artrose, e cata latinhas todas as madrugadas Atrás do trio, só não vai quem 

já morreu
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aqui sofrendo”, re-
clamou seu Antônio.

A vida não é fá-
cil para quem não 
estudou, tem de en-
carar o que que tem 
pela frente. “Deus 
me perdoe, a vida 
é dura, tô lutando 
graças a Deus as-
s im  mesmo,  aos 
tronco e barrancos. 
A s  o s t e o p o r o s e 
acabou comigo, só 
ando de bicicleta 
ou de muleta. Deus 
me livre, é a vida 
que a gente tem, 
den t ro  de  casa , 
ando pulando”, fri-
sou o idoso.

Atrás do trio, só não vai quem 
já morreu

A cena é linda. 
O cenário é único. 
A praia azul esver-
deada ao lado es-

las, a passagem do 
trio elétrico é uma 
fotografia que pre-
cisa ficar registrada. 
Hoje a Reportagem 
ficou no chão para 
flagrar os momentos 
dos foliões atrás do 

trio. Confira algumas 
dessas cenas, de-
pois que o trio pas-
sa, a multidão atrás, 
cantam dança e se 
diverte. Lindo, lindo, 
lindo! Fica aqui o 
reconhecimento ao 

ex-prefeito Valter 
Potratz quem trou-
xe o trio a Piúma 
na década de 90 
e com ele propa-
gou a Cidade das 
Conchas ao mundo, 
triplicando a popu-

Por Luciana Maximo
querdo, com suas 
ilhas, e ao fundo, 
o belíssimo Monte 
Aghá erguido, vi-
rado pro lado de 
cá, ao lado direito 
os prédios com os 
turistas nas jane-

“Eu vou, atrás do trio elétrico vou...”
lação da cidade de 
pouco mais de cin-
co mil habitantes 
para 15, na época. 
Sucesso, de público 
e de crítica. Vai trio, 
vai que atrás só não 
vai quem já morreu.

TOP DAS GALÁXIAS

fotos Luciana Maximo
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Cavalgada de Verão em Kennedy acaba com forró

A 2ª Cavalgada de Verão 
realizada neste domingo, 14, em 
Presidente Kennedy reuniu cen-
tenas de cavaleiros e amazonas. 
Eles saíram da Praia de Marobá 
por volta das 12 h00 e seguiram 
pela orla da praia até Neves. Lá, 
um palco já estava armado com 
a Banda Lorenson para animar a 
tarde dos cavaleiros. 

A organização preparou um 
super almoço com churrasco para 
a chegada deles, e logo em se-
guida o forró comeu solto com a 
Banda Lorenson e Odair de Paula.

Quem estava no comando da 
festa era Gleide e Márcio Ceccon 
assessorados por um time de 
competência que fez tudo cer-
tinho para que a os turistas se 
misturassem a população e se 
divertissem até a noite. “Foi perfei-
to, um sucesso, muitos cavaleiros 
de vários municípios. Os shows 
de excelência, eu sou suspeita a 
falar”, comentou Gleide, da equipe 
organizadora.

A 2ª Cavalgada de Verão é 
promovida pela Prefeitura de 
Presidente Kennedy com apoio 
total das secretarias de Agricultura, 
Turismo, Esporte e Lazer e Gerência 
de Comunicação. Tudo lindo! 

Por Luciana Maximo

Centenas de cavaleiros marcharam da Praia de Marobá a Praia das Neves na Cavalgada de Verão

ORLA DA PRAIA 

fotos Luciana Maximo
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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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Publicação de Abandono 
de Emprego, Extravios de 
Documentos (Alvará, Notas 
Fiscais, Livros Fiscais, 
Diploma, etc), Editais, Edital de 
Convocação, Edital de Citação, 
Edital de Intimação, Edital Judicial, 
Edital Extrajudicial, Convocações, 
Convocação de Assembléia, 
Atas, Ata de Assembléia, Ata da 
Reunião, Comunicados, Licenças 
Ambientais e Balanços.

“

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

ClassiDIGITAL
ALUGA

PIÚMA - PARA 
TEMPORADA

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

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 TEMPORADA

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 
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

MARATAÍZES 
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
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Verão oportunidade para todos

Nessa madruga-
da de segunda-feira, 
15, a Reportagem foi 
em busca de traba-
lhadores que viram 
a noite. Percebeu 
que, grande parte 
deles, são pessoas 
que conseguiram um 
oportunidade na alta 
temporada e por isso 
agradecem a Deus, 
ao invés de reclamar 
do cansaço.

Na Praça Dona 
Carmem conversou 
com a ambulante 
Viviane Vantil, 42 
anos, que deixou 
um trabalho onde 
estava sem carteira 
assinada para as-
sumir a venda de 
cachorro quente. Ela 
comentou que às sai 
do carrinho as 7h00, 
mas está feliz. “É doi-
deira, tem que ter 

carteira, aqui é com-
plicado”.

Com um sorrisão 
no rosto, às 4h00, 
a atendente Camila 
M e n d o n ç a  d e 
Freitas está feliz da 
vida com o trabalho. 
“É a alegria da vida, 
graças a Deus que 
temos trabalho, o 
Hamburgão do Cheff 
me deu oportunida-
de ara trabalhar, tra-

balho com satisfação, 
o cansaço a gente 
vence”, comentou.

O  a t e n d e n t e 
Dan ie l  B randão, 
Fraga frisou que é 
ótimo ter trabalho e 
nem se importa com 

a hora que vai sair do 
trampo. “Tô de cara 
até agora, cansado, 
movimento pegado”.   

Gabrielli tem 17 
anos e esteva desem-
pregada. “Antes do 
verão estava sem fa-

Por Luciana Maximo

disposição, se não 
tiver, está lascado. 
Fico só cafezinho 
a noite toda. Fico 
aguardando o últi-
mo cliente. Tem que 
aproveitar para ga-
nhar um dinheirinho 
a mais, vale apena 
o cansaço, não tem 
emprego na cidade, 
quando você con-
segue, não recebe 
direito, não assinam 

A maioria jovem e desempregada, viu a oportunidade no verão e agarrou com unhas e 
dentes, o cansaço é vencido pela necessidade 

zer nada, esse traba-
lho foi uma oportuni-
dade, agradeço muito 
a Deus.  Cansaço é 
grande, mas a gen-
te vence”, salientou 
Gabrielli Stefani Albino 
de Araújo.

TRABALHADORES 

Luciana Maximo

Essa turma trabalha no Hamburgão do 
Cheff e está feliz da vida

Os garis Célio e Aloisam limpam a 
praia de madrugada todos os dias

Eles limpam, e outros sujam
frauda descartável, 
palitos, copos...  “A lim-
peza da praia é uma 
coisa, a limpeza ur-
bana é outra, a gente 
fica pegando coco na 
areia, os quiosqueiros 
têm de cuidar do que 
eles vendem, não tem 
nada ensacado, nem 
nada, o lixeiro é obri-
gado a pegar o que 
está ensacado, não 
o que está exposto. 
A gente pega a su-
jeira da praia, não de 
quiosque, eles podiam 
facilitar muito o nosso 
trabalho”, reclamou 
Célio Miranda, 64 
anos. 

Perguntado se não 

era para estar apo-
sentado e dormindo, 
o gari Aloísio Pereira 
da Silva, já atua 
coo gari a 26 anos. 
“Estamos limpando e 
eles quebrando gar-
rafas na rua, é assim 
mesmo, a gente lim-
pa e eles bagunçam, 
joga tudo na rua, vi-
ram lixeiras. A Praia 
fica uma imundice. 
Toda a madrugada 
estamos aqui”, disse.

O que mais abor-
rece é a falta de co-
operação dos quios-
queiros, segundo os 
garis, que muitas das 
vezes nem juntam o 
lixo deles.

Do is  ou  t rês 
‘nóias’ da madruga 
resolveram sair pela 
Avenida Beira Mar, 
do Quiosque 28 ao 
39 quebrando gar-
rafas pela rua, co-
locando fogo nas 
lixeiras e fazendo 
anarquia. Enquanto 
isso, na areia da praia 
uma equipe limpava 
com rastelo e sacos 
de lixo.

Os garis come-
çam a limpeza por 
volta das 1h30 às 
2h00 da madruga-
da todos os dias 
no verão, para que, 
as 7h00, a praia já 
esteja toda limpa, 
percorrem toda a 
areia, do Quiosque 
01 ao 46, em média 
dois quilômetros e 
em alguns trechos, 
até 80 metros de 
largura. Eles rastelam 
catam restos deixa-
dos pelos turistas. 

A ironia do des-
tino, eles juntavam 
o lixo e os nóias 
colocavam fogo e 
quebravam garra-
fas. Como se não 
bastasse os garis 
estarem catando 
restos de cocos e 
lixo deixando por 
alguns quiosquei-
ros que exploram a 
praia, os turistas e 
alguns moradores 
descartam tudo, até 

Luciana Maximo
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Sete Lagoas, 21 anos na noite

A Reportagem es-
teve na madrugada, 
na Lanchonete Sete 
Lagoas, 21 anos na 
orla da praia, em 
Piúma, e, conversou 
com a proprietária 
Neide Mendes, que 
estava fechando o 
caixa, já no, limite do 
cansaço e fechando 
a casa, ela usou uma 
expressão popular, 
“a necessidade faz 
sapo pular”... 

A comerciante 
disse que gostaria 
de trabalhar de dia 
também, para poder 
honrar com os com-
promissos, mas o 
movimento para pi-
zzaria não é tão bom, 
“queríamos trabalhar 
o dia inteiro mas não 
dar fluxo para isso, 
não tem movimento 

Quiosque da Ceia e 
tomei duas águas de 
coco de uma vez. De 
manhã eu costumo 
fazer para mim, minha 
filha e meu sobrinho 
que trabalha comigo 
aveia com maçã, leite, 
mistura, faz aquela 
batida para poder 
aguentar”, comentou.

Vida de patrão não 

é fácil, a preocupa-
ção com as contas é 
constante. “As contas 
não param de chegar, 
tenho seis funcioná-
rios, a folha de paga-
mento vence, tem de 
aguentar”.

CONCORRÊNCIA 
DESLEAL

Neide assegurou 

que tudo é muito difí-
cil, mas o pior é a con-
corrência desleal. Há 
muitos que abriram 
lanches e pizzarias 
em casa e não têm 
as despesas do co-
mércio, que funciona 
o ano todo, além de 
não pagarem impos-
tos, eles acabam por 
colocarem preços lá 

Por Luciana Maximo
para pizza, as pes-
soas querem mais 
usar o banheiro e 
nós não vamos ficar 
aqui se matando por 
causa de banheiro. 
Abrimos as 17h00 e 
ficamos até enquan-
to tiver movimento”. 

 Neide comentou 
que trabalha como 
funcionário, disse 
que depois que fe-
cha e vai para casa, 
tem de averiguar se 
há refrigerante na 
geladeira e abas-
tecer, ver se falta 
mercadorias e partir 
para as compras as-
sim que o comércio 
abre, não termina o 
trabalho. “Tô sem 
chapeiro, faço os 
lanches. É muito di-
fícil”.

Para aguentar o 
pique, a comercian-
te afirma que bebe 
muita água e vita-
minas. “Hoje fui no 

Tem que manter funcionários, pagar contas, a Lanchonete Sete Lagoas trabalha a noite toda 
e no verão, vira madrugada

embaixo. “Meu car-
dápio tem quatro ano 
que não aumento, 
eu não posso subir, 
e sofre reajuste: gás, 
energia, mozzarella, e 
a gente tem continuar 
com o mesmo preço, 
tem pizza família aí 
por vinte e poucos 
reais”.

RECEITA DE 
BATENTE

Conversando 
com o cozinheiro Lei 
Moura, ele frisou que 
não há receita para 
suportar o batente do 
verão. “Muita neces-
sidade de trabalhar, 
se não trabalhar, se 
lasca todo. Nada de 
energético. Tudo é 
pior, horrível, ruim, 
a dor nas pernas, o 
cansaço, uma hora 
dessa a gente tá 
morto. Já passei o 
estágio do bagaço”, 
confidenciou.

DUREZA

Luciana Maximo

Já no limite do cansaço, a equipe da Lanchonete Sete Lagoas 
recebe a reportagem nesta madrugada 

zer nada, esse traba-
lho foi uma oportuni-
dade, agradeço muito 
a Deus.  Cansaço é 
grande, mas a gen-
te vence”, salientou 
Gabrielli Stefani Albino 
de Araújo.


