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Entrevista

DE PIÚMA À 
LONDRES

Especial

ANCHIETA TEM 
LUAU

Anchieta preparou a pro-
gramação de verão 2018 do 
quarto final de semana de 
janeiro. A partir de sexta (26) 
haverá Lua de Verão na Praia 
de Castelhanos e shows nas 
principais praias. Roda de sam-
ba, pop rock e MPB irão fazer 
parte da programação do fim 
de semana.

A entrevista da série é com a 
professora Ednalva Luiz, radica 
em Piúma desde 1984, quan-
do chegou de Pernambuco. 
Ela esteve recentemente em 
Londres visitando a filha Jéssica. 
Ednalva deixa uma lição, tem se 
seguir o sonho...

PÓ 

A Polícia Civil em Piúma apreendeu na tarde desta 
terça-feira, 23, R e, em sua casa, pelo menos 285 pinos 

de cocaína prontinhos para ser comercializados no 
verão, na Cidade das Conchas. Além da cocaína, 13 

buchas grandes de maconha. O bandido foi levado à 
Delegacia de Itapemirim, onde foi autuado por tráfico 

de drogas. Em Piúma, deu mole, já era!

MUITA RAÇA 
DE COCAÍNA

PC
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Preso com 285 pinos de cocaína

“Caiu literalmen-
te do cavalo”, RLG, 
21 anos, no bairro 
Acaiaca em Piúma, na 
tarde desta terça-feira, 
23. Ele foi apreendi-
do com uma grande 
quantidade de droga 
durante operação rea-
lizada pela Polícia Civil.  
Pelo menos 285 pinos 
de cocaína preparada 
para ser comerciali-
zada neste verão na 
Cidade das Conchas. 

Após ser condu-
zido à Delegacia de 
Polícia com dois pi-
nos de cocaína e uma 
bucha de maconha, 
R foi interrogado e 
confessou que na 
casa dele havia mais 
drogas, levando os 
policiais a residência 
onde localizaram, 166 
pinos de cocaína que 

R$50.00 cada. 
Informou o de-

l e g a d o  G e r a l d o 
Peçanha que a dro-
ga veio de Campos 
dos Goytacazes e 
seria comercializa-
da neste verão. R foi 

indiciado por tráfico 
de drogas e con-
duzido à Delegacia 
de Itapemirim, de 
onde seguiu para o 
Centro de Detenção 
Provisória – CDP de 
Marataízes. 

Da redação 

seria comercializado 
a R$50.00 cada e 
117 pinos de cocaína 
que seria vendido a 
R$20.00 cada um, 
além de 13 buchas 
de maconha que se-
ria comercializada a 

Como diz o ditado popular, muita raça de cocaína, “droga pra dar e vender”

PÓ PRA VENDER!

PC

Beto Barbosa

As drogas eram para serem comercializadas neste verão me 
Piúma

A moto foi roubada em Cachoeiro 
em dezembro e encontrada no 
meio de um cafezal em Mimoso
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A Polícia Civil - 
PC em Mimoso do 
Sul recuperou uma 
moto CG, placa MSZ 
9662, Presidente 
Kennedy que foi rou-
bada em Cachoeiro 
de Itapemirim em 
dezembro, durante 
um assalto.  

Através de uma 
denúncia anônima 
investigadores des-
locaram até uma 
estrada de chão, 
próxima a fazen-
da Jacutinga, zona 
rural da sede do 
município, no final 
da tarde desta úl-
tima terça-feira 23, 
assim que os poli-
ciais chegaram ao 
local encontraram a 

motocicleta que foi 
tomada de assalto 
por dois indivíduos 
armados em de-
zembro de 2017.

A moto estava 
dentro de um cafe-
zal camuflada com 
vegetação para es-
conder o produto 
do roubo. O veículo 
estava com a chave 
na ignição e com 
dois capacetes, os 
policiais encaminha-
ram a moto para 
delegacia e bus-
cando no sistema 
da polícia constatou 
que era produto de 
roubo, o verdadeiro 
dono foi comunica-
do que o seu veí-
culo foi recuperado.

MOTO 
RECUPERADA 
EM MIMOSO
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“Dois amantes felizes não 

têm fim nem morte,
nascem e morrem tanta vez 

enquanto vivem,
são eternos como é a 

natureza”.
Pablo Neruda

FELICIDADES, SUA LINDA!
Sandra Bezerra Lopes, a simpática 

Sandrinha, completou idade nova, sábado, 
20, e, a festa surpresa foi realizada no 
delicioso e lindo Sítio São José, em Anchieta, 
do casal Rosangela e Salário, assim 
chamado pelos amigos. Um lugar mágico, 
cercado de verde e árvores frutíferas. A 
festa reuniu amigos especiais, artistas, 
empresários, comerciantes, professores e 
outros convidados de honra. A dupla Manu 
Ferreira e Alex deu o show à parte, cantaram 
grandes sucessos da MPB e músicas 
internacionais. Tudo lindo e delicioso. As 
crianças se acabaram na piscina. Parabéns!

SHOW LINDO
O prefeito em exercício de Itapemirim, 

Thiago Peçanha vem promovendo o 
município neste verão em todos os aspectos. 
Os shows nacionais têm levado multidões 
aos balneários de Itaoca e Itaipava. Ele 
estava feliz da vida com a esposa assistindo 
o fenômeno Cláudia Leitte, no último dia 19.

CLÁUDIA LEITTE
O fenômeno Cláudia Leite levou um 

público recorde as areias de Itaipava, 
Itapemirim. O que se viu do palco, foi um 
mar de gente. Ao fundo o mar de verdade, 
tomado as suas margens por pessoas de 
vários estados e municípios. Cláudia Leite é 
muito mais linda de perto que se supõe. É 
muito mais talento ao vivo do que pela tela 
da TV nos trios em Salvador. 

KENNEDY
A programação de verão de Presidente 

Kennedy vem agradando em cheio, 
as atividades mais diversas possíveis. 
Cavalgada, pedalada, passeios, shows e 
neste fim de semana que se aproxima, o I 
Festival Gastronômico. Amanda parabéns, a 
gente gosta de tudo!!!

PIÚMA
O trio elétrico arrasta mesmo multidões e 

Piúma fica linda, toda tomada a sua Avenida 
Beira Mar. Beto Kauê é mesmo adorado 
pelos turistas. De cima do trio a emoção 
é gigante. Beto sempre com alegria e 
gingado encanta o público, nos prédios, nos 
quiosques, na rua. É o cara!

FICA BEM
José Carlos e Josimar Guimarães, duas 

pessoas que amo demais nesta Cidade das 
Conchas. Creia Zé, ele vai ficar bem e voltar 
logo, porque a alegria dele é nossa alegria. 
Um beijo grande, estamos em oração e na 
torcida. Volta logo prá casa moço!



OpiniãoQUINTA
25JANEIRO 2018

04

Creches atendem no verão 
em Marataízes

Nem sempre pau que dá em 
Chico, dá em Francisco

Começo esse desla-
vado texto relembrando 
o início do jornalismo 
em 1999, lá na Folha do 
Espírito, Cachoeiro de 
Itapemirim. 

Algumas coisas não 
posso esquecer dessa 
trajetória, uma delas, 
o uniforme ridículo que 
meu diretor achava lin-
do, um conjuntinho de 
calça social em tecido 
tipo Oxford, com blusa 
azul meio cinzento com-
binado e gravatinha no 
pescoço, acompanhado 
de um sapatinho social 
preto. Luciá Sampaio 
achava lindo e até me 
elogiava quando me 
via naquele uniforme 
horrível.

A segunda coisa que 
não me esqueço era a 
máquina fotográfica, 
ainda era a que revela-
va o filme. Era preciso 
fazer muitas fotos e 

apostar em uma que des-
se certo. Eu era repórter 
policial. Fazia rondas na 
cidade, do Batalhão da 
PM, no Instituto Médico 
Legal – IML, na Delegacia 
de Crimes Contra a Vida, 
na Delegacia da Mulher, 
em todas, até no Conselho 
Tutelar...

O que via todos era 
uma selvageria desme-
dida, de pobres e pre-
tos, sendo presos e hu-
milhados todos os dias. 
Mulheres apanhando 
dos maridos, mortas, 
por ciúmes, descontrole. 
Crianças sem seus di-
reitos respeitados, pais 
omissos, acidentes um 
atrás do outro na maioria 
por imprudência. Via de 
tudo no cenário. 

Soube de coisas ina-
creditáveis. Um delegado 
urinar em uma garrafa e 
fazer uma presa beber. 
Ouvi relatos de detenta ser 

obrigada a fazer sexo com 
o plantão caso contrário 
teria um rato que estava 
preso em uma garrafa pet 
solto em sua vagina. Ouvi 
relatos e jamais expus em 
matérias jornalísticas, eu 
sabia que com arma na 
mão e o poder da farda 
eu podia ser mais uma 
na vala desconhecida ou 
atirada na Lagoa Rodrigo 
de Freitas, como muito 
bem descreveu Manoel 
Bandeira, no Poema tirado 
de uma notícia de jornal.

Da época me lembro 
de muitas coisas, lembro 
de um terço para proteção 
que ganhara de uma auto-
ridade policial, que espan-
cava grávida presa com a 
cabeça entre as grades de 
uma cela fria. Muita coisa 
acabou virando foi poesia.

Contudo, nesta semana 
um episódio no universo 
policial me chamou aten-
ção, entre as fotos do deti-

CRÔNICA

Por Luciana Maximo

do, ele era educadamente 
conduzido ao seu carrão 
para acompanhar os po-
liciais à delegacia. Ele 
estava sendo detido por 
ameaçar a filha de morte. 
Dizem na cidade que é 
um xerife. Na casa dele, 
a mansão, muitas armas 
foram apreendidas, mas 
esse moço, tem idade e 
não pode ir no camburão. 
É, ele não pode ter a face 
registrada em fotografia, é 
da alta sociedade e claro, 
jamais ficará numa cela 
fria. Empresário de nome 
na cidade jamais seria 
algemado.

No dia-a-dia, a PM 
enxuga gelo, prende a 
justiça solta. Por qualquer 
pouca quantidade de pe-
dra, cujos famigerados vi-
ciados põem-se a vender 

para fumar um cachimbo, 
são humilhados, levados 
no cofre do camburão. 
Xilindró, cadeia, prisão, 
todos são jogados lá, 
sem qualquer projeto de 
fato de ressocialização. 
Mas, o empresário, rico, 
que manda na cidade, 
ameaça a filha, vai pre-
so com mandado e sai 
escoltado em seu carro 
até a delegacia, vai ficar 
preso, por quê, é idoso, e 
não causa medo, só tem 
um arsenal de armas e 
muita munição, coitado 
do moço, seu delegado 
relaxa a prisão! Afinal de 
contas, nem sempre pau 
que dá em Chico dá em 
Francisco?
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Creches atendem no verão 
em Marataízes

Enquan to  ma-
mães buscam uma 
renda extra na tem-
porada de verão em 
Marataízes, seus filhos 
ficam em boas mãos, 
recebendo cuidados, 
carinho, atenção e 
proteção por uma 
equipe de professo-
res, inspetores, mo-
nitores, estagiários, 
cozinheiras e serven-

Brumana”, na Barra 
do Itapemirim e a 
CMEI Priscila Ferreira 
da Silva” no Bairro 
Santa Rita, estão em 
funcionamento das 
7h30min as 16h30min 
de segunda a sexta, 
com berçário e ma-
ternal. São atendidas 
crianças em vulne-
rabilidade social na 
faixa etária de 06 
meses a 03 anos, 
correspondente a 
Educação Infantil.

“O objetivo princi-

Assessoria de 
Comunicação

tes. Tudo isso gra-
ças ao Projeto Verão, 
uma iniciativa da 
Prefeitura Municipal 
de Marataízes atra-
vés da Secretaria de 
Educação promovida 
deste o início de janei-
ro, durante as férias 
escolares.

Quatro creches 
municipais,  CMEI 
“Criança Feliz”, no 
Pontal, CMEI “Ayd 
Miguel Sad” no bair-
ro Belo Horizonte, 
CME I  “Dona  L i l i 

As mães que precisam trabalhar em Marataízes têm creche garantida para os filhos nas férias
pal deste atendimen-
to é um compromis-
so com as famílias, 
principalmente as 
mães, que preci-
sam trabalhar neste 
período de verão e 
não tem quem cui-
de de seus filhos. 
As crianças ficam na 
responsabilidade de 
profissionais da edu-
cação recebendo 
todo carinho e aten-
ção”, diz a Secretária 
de Educação, Penha 
Louback.

CRIANÇAS

Assessoria de Comunicação

Creches para as crianças em Martaízes 
dentro do projeto Verão
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Geral

Do Nordeste para Piúma, 
de Piúma para Londres

E quem diz que 
professor ganha mal? 
Quem disse que não 
dar para viajar, conhe-
cer novas culturas, 
novas línguas, novos 
oceanos? Ednalva 
Luiz da Silva, nasceu 
em Guaranhuns – PE. 
Em 1984 veio para 
Piúma formada no 
Magistério. Desde 
criança sonhava em 
ser professora. Filha 
de Antônio Luiz Filho e 
Maria Antônia Caroba. 
A vida para ela não foi 
fácil. Fez um pouco 
de cada coisa nessa 
vida. Empregada do-
méstica, passadeira 
de roupas, cuidadora 
de idosos, vendedora 
de bijuterias na praia. 

Por Luciana Maximo

A entrevista da série é com a professora Ednalva Luiz, radica em Piúma desde 1984, quando chegou de Pernambuco. Ela esteve 
recentemente em Londres visitando a filha Jéssica. Ednalva deixa uma lição, tem se seguir o sonho, o dela, ser professora

SONHO

Divorciada e mãe de 
duas filhas.

Ednalva cursou 
Letras/ Literatura, no 
Centro Universitário 
S ã o  C a m i l o  e 
Pedagogia na Uniub. 
Formou-se profes-
sora. Tempo difícil. 
Valeu apena. Ela aca-
ba de chegar de uma 
viagem internacional 
onde foi visitar a filha 
Jéssica em Londres. 
E tudo pago com o 
salário de professora. 
Ednalva viajou com as 
amigas professoras 
de Piúma, Jacimara 
Pires Taylor e Maira 
Marcarini. Na série 
entrevista a professo-
ra é homenageada a 
contar sua história.

 Ednalva você veio 
de uma família de 
sete irmãos e pais 

sem nenhuma formação, 
por que escolheu ser 
professora?

Ednalva: Um sonho 
que trago desde crian-
ças. Os pais sem es-
colaridade, mas desde 
pequena queria ser pro-
fessora. Não foi fácil. 
Fazer a faculdade foi 
muito difícil, com dois 
filhos pequenos pagava 
ônibus e mensalidade, 
lanche nem pensar, uma 
roupa só durante quatro 
anos. Quando temos um 
sonho precisamos de 
coragem e determinação 
para realizar.

Você foi a Londres 
recentemente, como foi 
o passeio?

O passeio foi mara-
vilhoso, conhecemos 

várias culturas como, 
inglesa, iraquiana, chi-
nesa, portuguesa, dentre 
outras. Fui a Escócia, co-
nheci o Castelo Official 
Residence In Scotland Of 
Her Majesty The Queen. 
Eu queria muito conhe-
cer uma cidade repleta 
de neve, eu fui lá. 

O que mais arcou na 
viagem?

O que mais marcou 
essa viagem foi matar a 
saudade da minha filha 
e ver a neve na Escócia 
além de conhecer as 
belezas desses dois pa-
íses. Viajamos dia 24 de 
dezembro de São Paulo 
para Londres, depois de 
conhecer Londres fomos 
passar uma semana na 
Escócia.
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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

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM - 

APARTAMENTO 

ClassiDIGITAL
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

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

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

LANCHA REAL 
24 CLASS

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

EMPREGO

CONTRATA-SE 
MANICURE

Salão Ivete em 
Piúma contrata 

manicure com prática 
whatsapp 

28 99977.5324 Ivete

VAGA - VENDEDOR 
COMISSIONADO

Estamos recrutando 
vendedores externos 

para vendas de 
diversos produtos 
personalizados 

mediante comissão 
nas Cidades de 

Guarapari; Anchieta; 
Piúma; Itapemirim e 

Marataízes.
Entrevista 

(28) 98100.8447

PRECISA-SE DE 
UM CABELELEIRO 

COM EXPERIÊNCIA 
URGENTE

Salão localizado 
em bairro república 
Vitória e com boa 
clientela. Número de 
ligação: 998853710 
whattsapp: 981691543

VAGA PARA 
PROFESSOR
Unidade em 
Marataízes está 
recebendo currículos 
para professores de 
inglês e espanhol. 
Contato pelo telefone 
(28) 3532.4646 Luana

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.

“
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QUINTA-FEIRA

ABEL FALA SOBRE A
 MORTE DE RENAN

Adriana afirma a Vinícius 
que Elizabeth/Duda é inocente. 
Natanael insiste em conversar 
com a ex-nora antes de Henrique. 
Amaral se oferece para aju-
dar Sophia na audiência de 
guarda de Tomaz. Clara decide 
levar frutas para Elizabeth/Duda. 
Natanael convence Renato a dei-
xar ele falar com Elizabeth/Duda 
e ela se apavora ao vê-lo. Raquel 
pede a Bruno que descubra o 
paradeiro de Tônia. Zé Victor e 
Tônia marcam um encontro à 
noite. Karina não conta a Diego 
que está grávida. Rato disfarça 
ao ouvir a conversa dos garim-
peiros sobre o assassinato de 
Vanessa. Clara chega para falar 
com Elizabeth/Duda e estranha 
ao ver Natanael com ela. Gael 
vai à terapia, mas reclama de 
Nalva. Samuel descobre o sexo 
de seu bebê e fica radiante. 
Suzy chama Irene para trabalhar 
na casa de Samuel. Adriana 
começa a defesa de Elizabeth/
Duda. Abel fala sobre a morte 
de Renan no tribunal e Adriana 
pede um recesso do julgamento. 
Nádia descobre que Sophia será 
a madrinha de Laura. Clara com-
bina de conversar com Elizabeth/
Duda depois do julgamento. 
Adriana apresenta Renan como 
testemunha de defesa.

SEXTA-FEIRA

LAURA SE ACONSELHA 
COM CLARA

Renan dá seu depoimento 
e Elizabeth/Duda se surpreende. 
Sai o veredito do julgamento. 

RECEITAS DE DRINQUE 
PARA O VERÃO

 
Caipiroska de Maracujá e 

Carambola, do Bar Espírito Santo

Caipiroska de Maracujá e Carambola
Receita do Bar Espírito Santo

Ingredientes:
Meia carambola
Meio maracujá

1 colher (sopa) de açúcar
2 doses (100 ml) de vodca

Gelo a gosto

Modo de preparo:
1) Corte o maracujá e a carambola 
em fatias;
2) Passe para um coqueteleira e 
massere com o açúcar, mexendo 
sempre;
3) Adicione o gelo e a vodca 
misturando os ingredientes por 
alguns segundos;
4) Depos é só servir.

Clara chama Elizabeth/Duda 
para morar com ela. Irene pede 
demissão e Clara diz a Patrick 
para contratar Janete para 
ficar em seu lugar. Elizabeth/
Duda revela a Clara que é sua 
mãe. Irene começa a trabalhar 
na casa de Samuel. Rato avisa 
a Sophia que está com tudo 
pronto para o dia do atentado 
contra a juíza. Mariano sofre 
com a perda da mãe e Sophia 
o consola. Amaro reclama de 
Mercedes para Estela. Desireé 
seduz Juvenal. Valdo procura 
Ivanilda e Nicácio implica com 
o casal. Clara leva a mãe para 
conhecer Josafá e Mercedes 
e Elizabeth/Duda se desculpa 
com a vidente. Gael reclama 
de Nalva para Aura e discute 
com a namorada. Natanael 
exige prioridade para falar com 
Elizabeth/Duda e Henrique 
estranha. Cido se incomoda 
com a presença de Irene na 
casa de Samuel. Laura se 
aconselha com Clara. Renan 
procura Elizabeth/Duda.

SÁBADO

LAURA CHORA DURANTE 
A CERIMÔNIA

Elizabeth/Duda pede a 
Renan que se afaste dela. 

Clara incentiva Laura a não 
desistir de seu casamento. 
Laura expõe seu medo para 
Rafael. Vinícius tenta se apro-
ximar de Laura, mas ela se 
afasta. Sophia dá um conjunto 
de esmeraldas para Laura e 
Lorena fica maravilhada. Gael 
se entende com Aura. Samuel 
diz que vai ao casamento 
de Laura e Rafael com Cido. 
Nádia reclama de não ter 
sido escolhida para madrinha 
do casamento da filha de 
Lorena. Adriana se queixa da 
mãe para Renan e afirma que 
não a perdoará. Natanael 
descobre que Elizabeth/Duda 
ficará sozinha na casa de 
Clara. Lívia desiste de ir ao 
casamento para consolar 
Mariano. Samuel chega com 
Cido e todos comentam. Gael 
se surpreende ao ver Clara no 
altar com Renato como madri-
nha. Adinéia oferece dinheiro 
a Irene para reconquistar Cido. 
Natanael aparece na casa 
de Clara armado e Elizabeth/
Duda se apavora. Gael dis-
cute com Renato no altar por 
causa de Clara. Vinícius entra 
com Laura na igreja e tenta 
convencê-la a desistir do ca-
samento. Laura chora durante 
a cerimônia.

CHARGE

Fonte: http://falandodenovelas.com
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Fonte: http://sitevolts.com.br

Pabllo Vittar 
deve apresentar 
reality de drags

Netflix perde US$ 39 mi 
por escândalo envolvendo Kevin Spacey

TELEVISÃO

AINDA NÃO HÁ CONFIRMAÇÕES OFICIAIS DADAS 
PELA PRODUTORA RESPONSÁVEL

Há alguns meses burburinhos surgiram na internet a respeito de 
uma produção brasileira do reality RuPaul’s Drag Race, conhecido mun-
dialmente. Ao que tudo indica, a produção está de pé. Mas, segundo 
o jornal Extra, o desafio está sendo encontrar a apresentadora ideal.

O Extra afirma que nome preferido dos produtores é a maranhense 
Pabllo Vittar, mas é preciso conseguir conciliar a agenda dos shows da 
cantora com as gravações, e isso está sendo difícil.

O comediante Paulo Gustavo teria se oferecido a produção do 
programa para ser o apresentador, mas a proposta foi negada, pois 
o ator “não teria o perfil que os produtores buscam para apresentar 
o reality no Brasil”.

O escândalo de conduta se-
xual imprópria envolvendo Kevin 
Spacey custou ao serviço de stre-
aming de vídeos Netflix cerca de 
39 milhões de dólares no final do 

ano passado, conforme a compa-
nhia encerrou projetos associados 
com o ator, disse na segunda-feira 
uma fonte com conhecimento da 
questão.



Pré estréia Nacional em Piúma no dia 07/02/18  às 23h55 
sejam os primeiros a verem. Vem para Piúma!
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Roda de Samba, Luau e shows

Anchieta preparou a 
programação de verão 
2018 do quarto final 
de semana de janeiro. 
A partir de sexta (26) 
haverá Lua de Verão na 
Praia de Castelhanos 

Assessoria de 
Comunicação

e shows nas principais 
praias. Roda de samba, 
pop rock e MPB irão fa-
zer parte da programa-
ção do fim de semana.

As atrações irão se 
concentrar na Praça 
dos Imigrantes; Praia 
Central; na Praia da 
Costa Azul, em Iriri 
e  n a s  p r a i a s  d e 

Verão 2018: confira a programação deste final de semana em Anchieta

MÚSICA

A programação de Anchieta é muito variada, venha curtir

Virada Cultural em Marataízes

SEDE
26/01(Sexta-feira) - 22h Roda 
de Samba com Grupo Silvio Filho 
(Praça dos Imigrantes)
 
27/01 (Sábado) - 22h Roda da 
Samba com Grupo Samba Bom 
(Praça Central)
 
BALNEÁRIO DE IRIRI (Praia 
Costa Azul)
25/01 - (Quinta-feira) - 20h 
Deguste Verão: Aula Show Pérola 
do mar com o chef Gilson Surrage 
e convidados
 
26/01(Sexta-feira) - LUAU DE 
VERÃO
20h Dj Pimenta
21h Trio Pub (Mary Di)
23h Wender Dalto e Banda
 
27/01(Sábado) - Pop Rock e 
MPB
21h Enedino
23h Duda Felipe e Banda

 
BALNEÁRIO DE 
CASTELHANOS
26/01(Sexta-feira) - Pop Rock e 
MPB
21h30 - Anfrizio Lima
23h30 - Trio Pub (Mary Di)
 
27/01(Sábado) - 22h Pop Rock 
e MPB com Paulinha Ferreira e 
Banda
 
BALNEÁRIO DE UBÚ (Praça da 
Sereia)
26/01(Sexta-feira) - 21h Pop 
Rock e MPB com Marcos Rauta e 
Banda
 
27/01(Sábado) - Roda de Samba 
e MPB
20h Serena
21h Grupo Sambleck
 
PRAIA DO COQUEIRO
28/01(Domingo) - 14h Roda de 
Samba com Grupo Silvio Filho

PROGRAMAÇÃO 26 A 28/01

Ubu, Castelhanos e 
Coqueiros. Sexta, a par-
tir das 21h irão aconte-
cer apresentações mu-
sicais em todos locais, 
exceto na Praia dos 
Coqueiros, que tem 
atração somente para 
o domingo (14), a partir 
das 14h com Roda de 
Samba.
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Virada Cultural em Marataízes

Entre os dias 26 a 
28 de janeiro acon-
tece no balneário a 
Virada cultural Raul 
Sampaio.

O festival de músi-
ca abre espaço para 

Assessoria de 
Comunicação

uma competição en-
tre dez bandas que se 
apresentarão no palco 
da  Praça do Erivelto, 
em Marataízes.  Além 
disso, cada noite de 
apresentação será 
encerrada com os su-
per shows de Renato 
Casanova, Mary Di e 
Cidade do Reggae. 

E a programação de verão de Marataízes continua neste final de semana

SAMPAIO

Arquivo pessoal

Cidade do Reggae é uma das 
apresentações no evento

26 DE JANEIRO - SEXTA-FEIRA
20h – Banda Rude
20h35 – Tatá chama e as inflamáveis
21h10 – Edson Pitico
21h45 – Banda Machimbo
22h20 – Banda Gelo-Nove
23h30 – RENATO CASANOVA
 
27 DE JANEIRO – SÁBADO
20h – Banda Tiurbano

20h35 – Banda Prenda in Canto
21h10 – Banda Km2R
21h45 – Banda Brown
22h20 – Mayk e João Paulo
23h30 – MARY DI
 
28 DE JANEIRO – DOMINGO
20h – Final do Festival com as 5 bandas 
melhor colocadas
23h30 – CIDADE DO REGGAE

PROGRAMAÇÃO VIRADA CULTURAL 
RAUL SAMPAIO

Programação no Palácio das Águias:
10h – Abertura da exposição Acervo Raul Sampaio
17h – Compositor e Cantor Arnoldo Silva e convidados.
Participação especial do cantor Jorge Guilherme entoando músicas de Raul Sampaio
Presença do compositor Dr. Sérgio Dário Machado recitando as canções de Raul 
Sampaio. A exposição estará disponível das 8 horas às 18 horas.


