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 É “MATO”
O show das Coleguinhas, Simone e 

Simaria, realizado neste domingo, 28, na 
Praia de Itaipava/ Itapemirim levou uma 
multidão ao balneário, que o local ficou 

insustentável. Falta de educação em todos 
os sentidos, da segurança que tomava 

conta da entrada dos fãs ao camarim, aos 
policiais, comerciantes à beira da orla. 

Gente espremida, brigas, pessoas caindo 
na praia, gente urinando no mar, na 

proteção do palco, transmissão no telão 
péssima, muitas reclamações, o trânsito 
ficou insuportável. O show pode ter sido 

maravilhoso, mas a jornalista editora deste 
jornal sequer conseguiu avistar o palco de 
frente. Aos fundos registrou a desistência 

de centenas de famílias que tentarem 
se aproximar do local do evento, mas 

voltaram para casa frustradas. Um fiasco. 
“Chora não coleguinha”, se encaixou 

muito bem neste episódio.

espiritosantonoticias@gmail.com

Marque sua entrevista pelo Whatsapp.

Pré-Requisitos:
• Boa comunicação verbal e escrita
• Experiência na área
• Sólidos conhecimentos em informática
• Ensino médio completo

Fone: (28) 99883.7453



Tô sabendo que as bandas de Piúma foram 
cortadas do carnaval 2018, no trio nem pensar, 
parece que o rei de Piúma vai comandar geral, 
e aí Max, vai pagar essa festa profana?/// Taiana 
França, da Scopel, é o nome indicado, a mesma 
que foi o estopim da confusão entre Max e Kauê, 
a cantora que viralizou nos grupos de WhatsApp 
e quase acabou derrubando três secretários de 
uma vez/// Kauê disse que ela não tocaria de jeito 
nenhum, mas agora vai tocar, qual é o acordo 
conta pra nós, meu querido, estamos curiosos?///
Fiquei sabendo de um músico que abriu mão 
da contratação com a Prefeitura de Piúma que 
todas as bandas da Cidade das Conchas para 
tocar teve de negociar preço, ou seja, caiu, teve 
que desvalorizar o show para e se enquadrar 
nas normas estipuladas /// Agora pensa, como 
uma banda que recebeu 14 mil no ano passado, 
ou 13 mil, agora vai receber cachê de 10 mil? 
Como fica depois para conseguir comprovações 
com Diário Oficial, uma forma ridícula de tirar os 
músicos da programação///Assim que assumiu 
o Turismo, Kauê fez uma reunião com todas 
bandas de Piúma e prometeu igualdade, acabou 

que deu um tiro no pé, o professor teria dado 
as regras, como sempre, usa de sua maestria 
para sair pela tangente e colocar na conta do 
procurador e do controlador e desmerecer 
os mais inteligentes/// Quer 10 mil bem, se 
não quer amem/// Além de desvalorizarem as 
bandas, ainda queriam metade, que coisa, 
não aceita isso Derik, Eliana Sabino...///Quem 
aceitou rachar o cachê baixo teve de dividir 
ainda, MP MP, cadê você???/ /// E vai rolar a 
festa, aliás já tá rolando, o carnaval é do rei, 
enquanto nós, os plebeus, vamos ficar só 
assistindo debaixo///Segundo Mário Dantas 
todos os vereadores são da melhor qualidade, 
os caras são nobres, homens de honra/// 
Pretinho postou em um grupo de WhatsApp 
que Ricardo deveria se afastar e fazer um 
tratamento durante uns meses e deixar dona 
Martha administrar a cidade e fazer o que 
ela tem vontade, ué, Ricardo está doente?/// 
Quer dizer que serei processada? Como vão 
entrar com o processo, quem será o primeiro? 
Vão assumir então, vestiram a carapuça e 
se o promotor chamar um empresário e ele 
afirmar? /// Se você for assaltado entrega 
tudo e pede desculpas ao bandido, diz a 
ele que não sabia da profissão dele, afinal 
de contas, eles existem para tirar o que é 
seu, vale essa nota também para os nossos 
representantes políticos/// Gente 22 nomes 
de parentes na prefeitura, se não der nada, vai 

Liberdade de expressão é 
apanágio da natureza racional 

do indivíduo e é o direito 
de qualquer um manifestar, 

livremente, opiniões, ideias e 
pensamentos pessoais sem 

medo de retaliação ou censura 
por parte do governo ou de 

outros membros da sociedade.

Geral

OpiniãoSEGUNDA
29JANEIRO 2018

02
E
X
P
E
D
IE
N
T
E Contato Comercial:  

(28) 99883-7453
Editora: Luciana Maximo
espiritosantonoticias@gmail.com
Fone: (28) 99883-7453
Revisão:  Silvia Magna
Articulistas: Ilauro de Oliveira, Fabiani 

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

Taylor e Fabiano Peixoto
Diagramação: Rony Mothé
Fone: (28) 99924.2080
Repórter:  Luciana Maximo - Frees lances: 
Aline Cunha e Ivny Matos
Fotos: Luciana Maximo, Alex Moreira e 
Rosiane Oliveira

Jornalista responsável: 
Luciana Maximo - DRT 2159/ES
Rua João Romão Farias, Bairro Niterói, 
Piúma/ES (em frente a Rodoviária)

CNPJ: 23.401.491/0001-88   
INSC. MUNICIPAL: 0000030368 

www.espiritosantonoticias.com.br

Praia de Marobá 
domingo, água 

transparente, lotada, 
linda de ver, turistas 

em família

Lagoa do Siri 
lotada, linda, repleta 
de famílias se 
banhando neste 
domingo

Se você tiver algum flagrante envie-nos 
espiritosantonoticias@gmail.com

O local onde foi o show da 
Simone & Simaria, péssimo, uma 
desorganização enorme. Muita 
gente voltou sem sonhar em ver ao 
menos os pés da cantora.

A realização do I Festival 
Gastronômico de Presidente 
Kennedy. Da organização a 
programação. A prefeita Amanda e 
sua equipe ficam os parabéns. 

dar dor de cabeça///Muitos cachorros na praia 
fazendo coco e xixi e os banhistas dividindo o 
mesmo espaço, tomando sol e aquele bronze/// 
E o churrasco na Ilha dos Cabritos, é de boi 
ou de cabrito, Pedro Paulo? Na praia principal 
contei oito churrasqueiras/// Avisaram-me 
para ter cuidado com o motorista do prefeito 
de Piúma, e eu perguntei por que? Acho que 
vou a delegacia conversar com o delegado 
Geraldo Peçanha, sobre esse assunto e outros, 
tem gente confundido o papel da imprensa, 
jornalista tem que ter opinião...///Chega, quero 
dormir, até, qualquer hora dessa... Se você souber 
de um segredinho me conta que não conto pra 
ninguém, eu publico aqui, mas traga provas, tá 
meu bem, fui! 
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Taxa do estacionamento vai 
para filantropia

Programação de 
Carnaval será reali-
zada no Parque de 
Exposição de 9 a 
13 de fevereiro

A prefeitura de 
Cachoeiro vai con-
ceder a uma enti-
dade filantrópica 
a exploração do 
estacionamento 
interno do Parque 
de Exposições du-
rante a programa-
ção do carnaval da 
cidade, que será 
realizada naquele 
local de 9 a 13 de 

Diário Oficial do 
Município, dispo-

nível no site www.
cachoeiro.es.gov.

br.
A s  e n t i d a d e s 

interessadas pre-
c i s a m  p r o t o c o -
lar seus pedidos 
n a  S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
Fazenda na pró-
x i m a  s e m a n a . 
Havendo mais de 
uma inscrita, a es-
colha se dará por 
sorteio, a ser re-
al izado no dia 6 
de feverei ro,  às 
9h ,  na  sede da 
F i sca l i zação  de 
Pos tu ras  (P raça 
Jerônimo Monteiro, 
nº 05, 3º andar). 

PRAÇA DE 
ALIMENTAÇÃO
A Semdurb tam-

Assessoria de 
Comunicação

fevereiro. Assim, 
quem optar  por 
ir à festa de car-
ro e usar a área 
vai contribuir com 
trabalhos sociais 
desenvolvidos lo-
calmente. A taxa a 
ser cobrada ainda 
será definida.

Para selecionar 
a instituição que 
cuidará do espa-
ço,  a  Secretar ia 
M u n i c i p a l  d e 
Desenvolvimento 
Urbano (Semdurb) 
lançou nesta sexta-
-feira (26) um edital 
de chamamento 
público, que pode 
ser conferido no 

Em Cachoeiro as taxas do estacionamento, durante o carnaval serão repassadas a filantropia

bém abriu chamada 
pública para cre-
denciar empresas 
e autônomos que 
queiram integrar a 
praça de alimenta-
ção do Carnaval. O 
cadastramento dos 
interessados será 
feito na terça-fei-
ra (30), das 8h às 
13h, no plenário da 
Câmara Municipal. 
Todos os requisitos 
para participação, 
obrigações e con-
trapartidas podem 
s e r  c o n f e r i d o s 
também na edição 
do Diário Oficial 
do Município des-
ta sexta. Mais in-
formações: 3155-
5368.

CARNAVAL 2018

Assessoria de Comunicação

O carnaval de Cachoeiro esse ano será no Parque de Exposição Carlos Caiado 
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Diego, 2º envolvido no assalto 
aos PM’s

Diego de Souza 
Neves é o segundo 
envolvido na tentativa 
frustrada de assal-
to, na manhã desta 
sexta-feira, 26 em 
Itaipava/ Itapemirim. 
Sexta-feira, 25, o jor-
nal recebeu a foto de 
Diego e a afirmação 
de que ele era o as-
saltante que estava 
com Alto Falante, 
que acabou morto, 
na troca de tiros, 
duas horas depois, 
a edição já estava no 
site quando recebeu 

zou nos grupos de 
whatsapp e chegou 
ao jornal como sen-
do ele o segundo 
envolvido no crime 
de Itaipava. O jornal 
noticiou que José 
Antônio era o com-
parsa de Jonathan 
Ayres, morto na tro-
ca de tiros com os 
PM’s. O jornal retifica 
a informação e pu-
blica agora a verda-
deira fotografia e o 
nome do suspeito 
de ter participado da 
tentativa de assalto, 
inclusive a motoci-
cleta usada nesta 
ação seria de Diego. 

Neste sábado, 

Da redação
outra informação afir-
mando que não era 
Diego, e sim, José 
Antônio Azevedo 
Estefanato Junior 
que seria comparsa 
do bandido morto, 
Jonathan.

Pela informação 
equivocada recebi-
da, o jornal veicu-
lou na capa princi-
pal a foto de José 
Antônio Azevedo 
Estefanato Júnior. 
Na verdade, José 
Antônio foi baleado 
em Cachoeiro em 
uma troca de tiros e 
levado a Santa Casa 
de Misericórdia. A 
informação viral i-

A primeira informação que o jornal receber era de que Diego havia morrido próximo ao Monte 
Aghá. A reportagem foi lá e era mentira. A segunda era de que ele havia sido preso ainda no 
litoral, mentira. A terceira de que ele foi sozinho a Santa Casa e lá foi autuado. Em seguida, 
a informação de que não era e sim, José Antônio Azevedo Estefanato Júnior. Sábado pela 
manhã, outra informação que era mesmo Diego e não o outro veiculado no jornal.

26, o jornal confir-
mou com o delega-
do de Itapemirim, 
Dr. Djalma Lemos, 
responsável pela in-
vestigação do crime 
e ele assegurou que, 
o segundo bandido 
envolvido é mesmo 
Diego. Ele já foi au-
tuado por latrocínio.

Segundo informa-
ções extraoficiais, 
Diego corre risco de 
morte, está na Santa 
Casa de Misericórdia 
de Cachoeiro de 
Itapemirim. 

O jornal pede des-
culpa aos seus leito-
res pelo equívoco na 
notícia.
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Por que não entregou o cordão?

Por que não entregou 
o cordão? Interrogava 
e lamentava a sogra 
de Alto Falante, no 
Departamento Médico 
Lega l  –  DML .  A l to 
Falante, o bandido mor-
to, envolvido na tentativa 
frustrada de assalto em 
Itaipava, Itapemirim, nes-
ta sexta-feira, 26, que 
culminou com a morte 
de Boanerges do Bem 
Brandão, PM que pas-
sava férias com a família 
no balneário.

Por que não entregou 
o cordão? Essa pergunta 
abre um leque de refle-
xão. Os bandidos, que 
escolhem essa profissão 
a levam a sério pelo que 
se observa. Os cidadãos 
de bem, vítimas deles, 
devem obedecer a or-
dem e jamais reagir. Mas 
eles não obedecem a 
ordem de se entregar na 
hora que são surpreen-
didos com um policial na 
cena do crime. Apertam 
o gatilho sem se importar 
que a vítima tem suas 

famílias. A família dele, do 
bandido morto ainda tenta 
justificar o ato.

Ora ora, a mesma sogra 
que permite a filha viver 
com um homem desse, o 
mesmo que foi capaz de 
colocá-la na prostituição, 
o mesmo que a fez vender 
drogas para ele. O mesmo 
que tem um irmão foragido 
da justiça. O mesmo ainda 
tem um sepultamento dig-
no em um cemitério pago.

É isso, o bandido tam-
bém mãe, tem esposa, 
tem filhos, tias, tios, avós, 
tem raízes. Ele só ignorou, 
na hora de apertar o gati-
lho sem piedade que sua 
vítima também tem suas 
raízes.

Lamentavelmente os 
que trilham pelos tortos 
caminhos da criminalidade 
esquecem na hora de ar-
rancar um cordão de ouro 
de suas vítimas, que aque-
le bem foi conquistado 
graças ao árduo trabalho 
que exerce. E se a vítima 
for um turista, quanto ele 
poupou para trazer sua 

família para descansar e 
poder curtir a alta tempo-
rada? 

Perguntaram-me no dia 
do crime, em Itaipava: E os 
direitos Humanos do ban-
dido morto? Eu fique sem 
palavras na hora, não quis 
parecer fria e retruquei, os 
mesmos direitos humanos 
vão proteger a família do 
valente policial morto com 
um tiro no pescoço?

I r o n i c a m e n t e ,  n o 
Departamento Médico 
Legal – DML, duas famílias 
aguardavam a necropsia 
dos corpos de seus entes 
queridos para serem sepul-
tados dignamente. 

De um lado, a mãe do 
policial militar chorava, 
estaria voltando de férias 
com o filho no caixão. O 
herói que economizou e 
trabalhou tanto colocando 
sua vida em risco para pro-
teger a sociedade de seres 
como o seu algoz. 

Do outro lado, a família 
do bandido morto também 
chorava, afinal de contas 
era só ter entregue o cor-

ARTIGO

Por Luciana Maximo

dão e nada disso tinha 
acontecido. Talvez sua 
sogra quisesse ter razão 
ao dizer que o PM morto, 
estaria vivo se aceitasse 
entregar o cordão. Faltou 
pouco dizer que o genro 
estava no exercício de 
sua nobre profissão, só 
queria o cordão. Deu mole 
o policial ao tentar reagir, 
teria sido melhor a escolha 
se render ao trabalhador 
da criminalidade, é isso 
mesmo?

Agora, o policial morto, 
sua noiva em prantos, sua 
mãe despedaçada, seu ir-
mão picado como coentro 
para moqueca, cortado 
de dor, que deve está lhe 
roubando o inconsciente 
a cada segundo estão de 
luto. E aí?

Profissão bandido, que 
profissão! E a sociedade 

nas mãos desses homens 
e mulheres que, ainda tem 
os seus defensores, os 
que os protegem e ainda 
defendem esses profissio-
nais da bandidagem. Meu 
Deus, que mundo cão!  Na 
correria da busca pela in-
formação, o jornalista não 
consegue saber detalhar 
os fatos que estão na cena 
do crime. O perito deve ser 
frio, ouvir de ambos os la-
dos que sentem muita dor. 

A família do PM, nossos 
sinceros sentimentos, a 
família do bandido, que 
Deus ilumine-a para que 
consigam sair dessa ma-
cabra profissão que se 
deleita no caviar do outro, 
que arranca o cordão e 
que mata friamente um 
inocente cidadão.   
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Feira Agrícola na Itália completa 120 anos
reúne expositores e visitantes de mais de 40 paísesFestival Gastronômico, a sacada!

O  I  F e s t i v a l 
Gastronômico de 
Presidente Kennedy 
foi indubitavelmen-
te a maior sacada 
da Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico. A ideia 
é atender aos turistas 
que estão de férias no 
município, oferecen-
do diversidade gas-
tronômica, boa músi-
ca e apresentações 
culturais. A Prefeitura 
de Kennedy ofereceu 

Por Luciana Maximo

Várias famílias se reuniram na tenda para prestigiar o Festival gastronômico que pretende dobrar a atividade já no próximo ano

TOP

toda estrutura para 
melhor acomodar os 
feirantes e participan-
tes do evento. Por lá 
centenas de pessoas 
passaram neste fim 
de semana.

A Repor tagem 
c o n v e r s o u  c o m 
o  sec re tá r io  de 
Desenvolvimento 
Econômico, Joselho 
Altoé e ele estava sa-
tisfeito com os resulta-
dos. “Nós precisamos 
atender o público que 
não atendido no co-
mércio local, pessoas 
que querem vir com 
a família, sentar num 

ugar sossegado, ouvir 
uma boa música, algo 
a mais. Ele tem de dia 
a praia e os passeios 
e a noite, não tem 
nada a fazer, a gastro-
nomia com atrações 
com bandas atraíram 
esse público”.

A programação 
variada agradou a 
todos. “Nós tivemos 
atrações para o pú-
blico infantil, shows 
variados e muita di-
versidade de pra-
tos, o que permite 
uma atividade a mais 
para o turista que 
está vindo para cá. 

A ideia nossa é de-
senvolver o turismo 
e trazer mais turistas 
para cá. Nós temos 
potencial para isso, 
temos locais diver-
sos para passeios e 
boas praias. Temos 
entre os estandes 
feirantes da agricul-
tura familiar com a 
gastronomia, temos 
comida mexicana, 
lanches, salada de 
frutas, cerveja e shop 
artesanal, são coisas 
que os turistas têm 
no município dele e 
sentem falta. Esse 
ano é o primeiro, mas 
no próximo ano, pela 
aceitação que tive-
mos, vamos precisar 
dobrar atividade, tra-
zer outros tipos de 
alimentos, comida 
japonesa, chinesa, 
que foram solicita-
das para atrair um 
público diferenciado. 
Um público que quer 
ter uma atividade a 
mais além da praia”, 
salientou Altoé.

Várias famílias se 
reuniram na tenda 
para prestigiar o 
Festival gastronô-
mico que pretende 
dobrar a atividade já 
no próximo ano. “É o 
primeiro de muitos, 
pela iniciativa nós 
começamos com os 
dois pés direito, gra-
ças a Deus foi uma 
aceitação ótima”.
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Feira Agrícola na Itália completa 120 anos
reúne expositores e visitantes de mais de 40 países

Uma das mais 
tradicionais feiras 
do mundo do setor 
da Agropecuária, a 
Fieragricola, começa 
na próxima quarta-
-feira (31), na cidade 
de Verona na Itália. 
Neste ano, a Feira 
completa 120 anos e 
chega a sua 113ª edi-
ção, com visitantes e 
expositores de mais 
de 40 países.

M e m b r o  d a 
C o m i s s ã o  d e 
Agricultura da Câmara 
dos Deputados e da 
Frente Parlamentar 
da Agropecuária, o 
deputado federal 
Evair de Melo (PV-
ES) será um dos 
representantes do 
Brasil  no evento. 
Evair destacou que 
o Espírito Santo foi 
escolhido para rece-

mou-se como uma 
plataforma de refe-
rência para o setor 
primário, com 130 mil 
visitantes, mil em-
presas expositoras 
e 600 animais; mais 
de 100 eventos de 
treinamento, incluin-
do conferências e 

workshops com mais 
de 10 mil pessoas.

ESPÍRITO SANTO
N e s t e  a n o ,  o 

Espírito Santo recebe-
rá a primeira edição 
da Feiraagrícola no 
Brasil, em agosto, no 
Pavilhão de Carapina. 

Uma realização da 
Milanez & Milaneze, 
empresa do Grupo 
VeronaFiere, a Feira 
deverá reunir 25 mil 
visitantes e 150 em-
presas expositoras 
numa área de 100 mil 
metros quadrados.

O objetivo é criar 

Assessoria de 
Comunicação

ber a uma edição da 
Feiragrícola no Brasil, 
pela primeira reali-
zada com o mesmo 
formato fora da Itália.

Para Evair, a Feira 
fortalece as relações 
internacionais, cria 
uma oportunidade 
diálogo sobre os te-
mas de inovação e 
competitividade na 
agricultura, além de 
promover as rela-
ções bilaterais entre 
o mundo agrícola e 
as instituições.

Fundada em 1898, 
a Fieragricola é vol-
tada para todas as 
especializações do 
setor agrícola: mecâ-
nica agrícola, vinhas 
e pomares, criação 
de animais, fontes de 
energia renováveis, 
gestão multifuncional, 
verde e silvicultura, 
agrofarmacêutica e 
fertilizantes.

E m  2 0 1 6 ,  a 
Fieragricola confir-

O deputado capixaba Evair de Melo será um dos representantes do Brasil no evento

ambiente propício à 
geração de negó-
cios e à dissemina-
ção de tecnologias 
e conhecimentos 
que ajudem a apri-
morar os resultados 
do agronegócio, de 
forma competitiva e 
sustentável.

HONRA

Divulgação

O deputado Evair de Melo será um dos representantes do Brasil no evento

Pré estréia Nacional em Piúma no dia 07/02/18  às 23h55 
sejam os primeiros a verem. Vem para Piúma!
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SEGUNDA, 29 DE JANEIRO
Laura e Rafael se casam. Clara 

tem um mau pressentimento e pede 
para voltar para casa com Renato e 
Patrick. Natanael vai à casa de Clara 
e ameaça matar Elizabeth. Henrique 
chega ao local e ouve a discussão do 
pai com Elizabeth. Henrique entra no 
quarto e impede Natanael de atirar 
contra Elizabeth. Natanael tem um ataque 
cardíaco e é levado para o hospital. Irene 
e Adinéia se unem para separar Samuel 
e Cido. Natanael morre, e Adriana culpa 
Elizabeth. Rafael e Laura viajam para 
a lua de mel. Rato não gosta quando 
Leandra avisa que seu noivo, Norival, 
está chegando para encontrá-la. Tônia 
e Zé Victor passam a noite juntos. Amaro 
se preocupa com o que Mercedes disse 
para ele. Irene fala mal de Cido para 
Samuel. Aura discute com Gael por 
ciúmes e o questiona sobre Clara. Clara 
e Adriana se reconhecem como irmãs.

TERÇA, 30 DE JANEIRO
Clara repreende Adriana por não 

querer perdoar Elizabeth, e Patrick tenta 
consolar a advogada. Elizabeth explica 
sua história para Clara e Patrick. Gael 
não consegue conversar com Aura sobre 
Clara. Laura desabafa com Rafael e 
admite que não gostou da primeira noite 
dos dois juntos. Leandra atende o sócio 
misterioso. A assistente social vai à casa 
de Sophia e conversa com Tomaz. Clara 
recebe a assistente social em sua casa. 
Caetana sugere que Leandra apareça no 
bordel de madrugada para fechar o caixa 
da noite. Norival chega a Pedra Santa, e 
Zildete diz para Rato não procurar por 
Leandra nos próximos dias. Mercedes 
tem um mau pressentimento e comenta 
com Josafá. Adriana se declara para 
Patrick. Clara incentiva Elizabeth a sair 
com Renan. Laura recebe de presente 
uma almofada com estampa de tartaruga 
e fica apavorada. Odair tenta se aproxi-
mar de Aura. Bruno revela a Vinícius que 
Tônia pode estar grávida. Rafael consola 
Laura. Gael vê Odair perto de Aura. 

QUARTA, 31 DE JANEIRO
Clara descobre que Raquel será a 

juíza da audiência de guarda. Gael agride 
Odair, e Nádia chama a polícia. Vinícius 
questiona Sophia sobre o que fazer com 
Gael. Aura insiste que Gael volte para a 
terapia. Leandra não deixa Norival sair 
do hotel. Caetana se preocupa com o 
comportamento de Rato. Clara procura 
Adriana. Jô reclama de Henrique defen-
der Elizabeth. Adriana questiona Clara 
sobre seu relacionamento com Patrick. 
Renan sugere que Elizabeth volte a pen-
sar em ser estilista. Jô descobre que seu 
casamento com Henrique não é válido. 

Laura mente para não ter relações ín-
timas com Rafael. Leandra aparece no 
bordel, e Caetana a alerta sobre Rato. 
Renato suspeita dos planos de Tônia e 
afirma que ela não terá sucesso.

QUINTA, 1º DE FEVEREIRO
Clara se afasta de Patrick, e os 

dois ficam sem graça. Samuel ouve os 
batimentos do coração de sua filha. 
Sophia avisa a Rato que a audiência 
pela guarda de Tomaz foi marcada. 
Mariano e Sophia ficam juntos. Uma 
mulher desiste de fazer uma denúncia 
ao ver Vinícius na delegacia, e Bruno 
percebe. Leandra disfarça ao encon-
trar Caetana e Karina no bar. Janete é 
contratada por Patrick para trabalhar 
na casa de Clara e se impressiona 
ao saber quem é a nova patroa. 
Gael decide ir à terapia. Clara pede 
a Janete que nunca conte nada a 
Fabiana. Henrique procura Elizabeth 
e descobre que Jô ajudou nos planos 
de Natanael. Jô se compromete a au-
xiliar Adriana a conquistar Patrick em 
troca de ajuda com Henrique. Clara 
sai para jantar com Renato. Amaro 
pede Estela em casamento. Caetana 
estranha a ausência de Rato. Karina 
chora diante de Diego. Zé Victor se 
declara para Tônia. Laura entra em 
pânico quando Rafael a toca. Rato 
leva Norival até o bordel. Raquel 
chega apressada ao fórum e não 
percebe que está sendo observada. 
Juvenal pede a Estela que não se 
case com Amaro. Rafael confidencia 
a Renato seus problemas conjugais, 
e o médico conta para Clara.

SEXTA, 02 DE FEVEREIRO
Patrick escuta a conversa de 

Clara e Renato e afirma que Adriana 
pode ajudar Laura. Samuel e Cido dis-
cutem, e Suzy se une a Adinéia para 
reatar seu casamento. Clara pede a 
Adriana que converse com Laura. Jô CHARGE

Fonte: http://falandodenovelas.com

RECEITAS DE DRINQUE 
PARA O VERÃO

 
Água de Paris

Receita do sommelier Genildo 
Araújo, da Mercearia do Francês

Rendimento: 1 jarra
Tempo de preparo: 5 minutos

Ingredientes:
3 morangos
50 ml de Cointreau ou triple sec (que 
substitui o Cointreau)
200 ml de suco de tangerina
1 garrafa inteira de Chandon Brut

Modo de preparo:
1) Em uma taça, corte o morango em 
fatias finas;
2) Adicione um toque ou 20 ml de 
Cointreau;
3) Coloque 50 ml de suco de 
tangerina;
4) Complete com Chandon Brut.

não se conforma com a possibilidade 
de não ter direitos sobre os bens de 
Henrique e discute com o diplomata. 
Laura se recusa a conversar com 
Adriana sobre o seu trauma. Sophia 
pede a Xodó para revelar quem é 
a moça com quem Mariano está se 
encontrando. Sophia avisa a Rato 
que ele deve atropelar a juíza no dia 
seguinte. Lívia combina com Mariano 
de apresentá-lo para a família depois 
da audiência de Tomaz. Leandra 
cogita contratar mais meninas para 
o bordel e tenta convencer Cléo. As 
vozes contam para Mercedes algo 
sobre Cleo. 

SÁBADO, 03 DE FEVEREIRO
Laura tenta se explicar para 

Rafael, e os dois fazem um acordo. 
Laura afirma a Vinícius e Lorena 
que está feliz com seu casamento. 
Rafael confidencia a Renato sobre 
o acordo que fez com a esposa. 
Elizabeth avisa a Clara que almoçará 
com Renan. Mercedes alerta Clara 
sobre sua audiência e avisa que a 
causa não está ganha. Renan presta 
contas a Jô sobre seu encontro com 
Elizabeth. Jô reclama de Henrique 
ter de viajar com a ex-mulher para 
resolver questões burocráticas. Isabel 
e Nádia discutem sobre a festa de 
casamento de Diego e Melissa. Bruno 
não consegue nenhuma pista sobre 
o paradeiro de Tônia. Mariano beija 
Sophia. Bruno tenta conversar com 
Suzy. Irene elogia Cido e o incentiva 
a ficar contra Samuel. Caetana e 
Leandra desconfiam da atitude de 
Rato. Melissa reclama de Nádia para 
Laura. Renato informa a Bruno que 
falará com Tônia. Sophia garante a 
Amaral que eles ficarão com a guarda 
de Tomaz. Rato atropela Raquel e 
foge sem ser identificado. Bruno se 
desespera e grita por socorro para 
acudir Raquel, que está desacordada.
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SIMONE & SIMARIA - Multidão 
espremida na praia em Itaipava

O show das irmãs 
Simone e Simaria levou 
uma multidão de vários 
estados e municípios ao 
balneário de Itaipava/ 
Itapemirim. Tanta gente 
que não tinha lugar para 
acomodar. A Prefeitura 
de Itapemirim disponi-

“Achei o show horrível, muita falta de espaço, gente 
espremida como se fosse sardinha enlatadas, e 
também a falta de educação dos policiais da cavalaria, 
sair entrando no meio do povo, sem pedir licença, 
sabendo que tinha crianças, mulheres grávidas e 
idosos no meio, quase ao ponto de lavar uma coisa 
da dos cavalos ... Decepcionante isso dos Policiais 
da Cavalaria”!, comentou uma internauta

FIASCO
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Fred e Gustavo, show perfeito 
em Marobá

A noite deste sába-
do foi especial para o 
balneário de Marobá, re-
cebeu no palco, a dupla 
nacional, Fred e Gustavo 
que enlouqueceu o pú-
blico. O que se viu foi 
uma multidão catado 
junto cada música.

Os meninos dono de 
uma simpatia incrível, o 
tempo todo brincando 
com a multidão, dan-

Por Luciana Maximo
çando e fazendo selfies 
com os celulares dos 
fãs. 

O show foi perfeito, o 
repertório trouxe entre 
canções novas de su-
cesso a músicas serta-
nejas que todos conhe-
cem, além do modão, 
estilo preferido pelo 
público kennedense. 
Destaque nesse even-
to para a atuação da 
Guarda Municipal e da 
Polícia Militar que o tem-
po todo estava de olho 
na multidão eufórica.

A dupla sertaneja levou uma multidão a Praia de Marobá, neste sábado, 27

SHOW

Luciana Maximo



SIMONE & SIMARIA - Multidão 
espremida na praia em Itaipava

O show das irmãs 
Simone e Simaria levou 
uma multidão de vários 
estados e municípios ao 
balneário de Itaipava/ 
Itapemirim. Tanta gente 
que não tinha lugar para 
acomodar. A Prefeitura 
de Itapemirim disponi-

Da redação

bilizou segurança, mas 
não imaginou que o local 
não era apropriado a um 
show dessa magnitude. 
Sabe-se que a dupla 
atualmente ocupa o pri-
meiro lugar nas paradas 
de sucesso nacional 
com a sofrência, estilo 
que toca milhares de 
pessoas.

Não havia espaço 
para tanta gente. O que 
se viu foram centenas de 

“Achei o show horrível, muita falta de espaço, gente 
espremida como se fosse sardinha enlatadas, e 
também a falta de educação dos policiais da cavalaria, 
sair entrando no meio do povo, sem pedir licença, 
sabendo que tinha crianças, mulheres grávidas e 
idosos no meio, quase ao ponto de lavar uma coisa 
da dos cavalos ... Decepcionante isso dos Policiais 
da Cavalaria”!, comentou uma internauta

FIASCO

Divulgação

O local do show não foi apropriado, 
centenas de pessoas não viram nada e 
voltaram para casa indignada
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tidos, para quem vinha 
de Marataízes e Vila 
sentido Itaipava e quem 
vinha de Piúma sentido 
ao balneário. Muitas re-
clamações.

_ “O típico programa 

de índio. Isso sem con-
tar no trânsito p chegar 
e sair. Levamos mais 
tempo nos deslocando 
do que no show pro-
priamente”, criticou a 
internauta Tais Alves.

- “Horrível mesmo, 
muita baderna, muita 
desorganização, o telão 
para quem estava lon-
ge dava pra ver nada 
pois o responsável pela 
imagem estava filmando 
tudo torto, no final trân-
sito dos infernos, sem 
nenhuma fiscalização 
depois de muitas horas 
apareceu, fiquei depois 
desse filme de horror 
duas horas no trânsito, 
nunca mais”! Comentou 
Laura Mion.

_ “Tive que voltar 
com passageiros, da 
pamonharia para fren-
te ninguém passava o 
trânsito travou todo um 
bando de motorista mal-
-educado passando pela 
contramão um verda-
deiro caos”, comentou 
Marcos Cani.  

fãs voltando indignada 
para casa, sem ao me-
nos poder se aproximar 
do palco. Nas pedras no 
píer, milhares de pesso-
as corriam riscos. Muitas 
brigas ocorreram duran-
te a apresentação das 
Coleguinhas. Com isso, 
pessoas eram obrigadas 
a correr em direção à 
praia. 

O transito ficou inter-
ditado em ambos sen-


