
Elisangela Brandão do 
Nascimento, 32 anos 

estava feliz da vida com 
a chegada de Mikaela. 

Só queria ver o rostinho 
e voltar para casa 

para ver os outros três 
filhos. A família estava 

feliz, o bebê nasceria 
ontem, mas algo deu 

errado, ela e a neném 
morreram no Hospital 

e Maternidade de 
Anchieta. A morte da 

mãe e do filho causou 
dor, indignação, revolta 

nos parentes que 
estavam completamente 

transtornados. A 
família quer respostas. 

Os corpos foram 
encaminhados 

para o Serviço de 
Verificação de Cadáver 

– SVO, o Mepes só se 
pronuncia após o laudo 

cadavérico. 
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Sessão quente na Câmara de Anchieta 
na terça-feira (20), ficou claro que as 
eleições de 2020 começaram, com 
os vereadores delimitando espaços. 
O “Meu Malvado Preferido” vereador 
Beto Caliman (DEM), partiu para cima 
da administração no caso da merenda 
supostamente estragada. Afirmando 
que agora a turma da prefeitura 
mudou até um clássico da literatura 
criminal onde o mordomo era sempre 
o culpado. Para Caliman agora se 
depreender a “turma” que toma conta 
da educação anchietense a culpa 
vai para a a a a a... MERENDEIRA!/// 
Morte de Elizangela pode trazer 
mais dor de cabeça a Fabrício Petri, 
afinal de contas estão questionando 
agora os pré-natal nos postos de 
saúde e pedidos de exames, a quanto 
andas?/// Eu quero saber quem deu a 
ordem para jogarem a merenda no lixo 
e por que o frango estava congelado, 
eu revirei mesmo a lixeira, sabia que ia 
cair nas costas de alguém/// Tentaram 
se livrar da prova cabal, mas forma 
burros jogaram na lixeira em frente 
à escola, é isso que dá, não pensar 
na hora de cometer um crime, acaba 
deixando provas e pistas/// Vamos 
ser sensatos. Se fosse a esposa de 
um vereador ou de um prefeito estaria 
internada desde sábado sentindo 
dores e só faria cesariana na segunda 
–feira, saúde podre, a saúde pública, 
querem parto normal, e não analisam 
o contexto, precisamos da verdade, 
fizeram ultrassonografias sábado, 
domingo, segunda, terça? Imperdoável 
a morte de Elizangela, tem de ser 
apurado nos mínimos detalhes o que 
de fato ocorreu/// O vereador de 
Anchieta Serginho de Jesus (PSD), 
deu uma de Zagalo, ex-treinador da 
seleção brasileira, disse bem alto e 

por Luciana Maximo

engrossando a voz “vocês vão ter 
que me engolir”. O entrevero, aliás, 
entrevero é ótimo! Se deu durante 
um bate-boca entra o edil e Amauri 
do Sindicato, que questionou o 
seu posicionamento em defesa da 
Prefeitura de Anchieta no Caso 
das Merendas supostamente 
estragadas/// O filho do saudoso 
Celém de Jesus, disse que os seus 
oponentes tinham que respeitar os 
seus mais de 700 votos. No que 
Amauri do Sindicato respondeu 
que os votos não dele, e sim do 
seu falecido pai. Ummmm climão à 
vista. ///Nunca é demais lembrar, 
só engole quem come/// Beto 
Caliman está trocando os dentes 
todos por implante. Confidenciou a 
essa colunista que assim que trocar 
não vai ficar um desafeto sem uma 
boa dentada. Ai que meda! /// Na 
sessão efervescente da terça-feira 
(21), na Casa em Anchieta tinha uns 
seis vereadores que estavam mais 
para mergulhadores bombeiros 
buscando cadáveres no fundo de um 
rio. Preferiram se calar. Foi melhor, 
que o vexame de Serginho, mostrou-
se nervoso e sem musculatura 
política. Ir para o embate com o 
público foi a sepultura política dele, 
vereador de um mandato só////Por 
outro lado professor Robinho, um 
charme e elegância na Tribuna. Sabe 
usar e abusar das palavras... Robinho 
que zap zap maldito hein!!!/// Mais 
covarde é ficar em cima do muro 
do que tentar defender a gestão 
de que eles se abastassem com os 
seus privilégios /// Uma orgia em 
família com mãe e filha e um amante, 
estaria acontecendo com atores 
e atrizes do meio político no litoral 
Sul Capixaba. A coisa está deste 

jeito. Tirem as crianças da sala!!! Que 
tiro foi esse, que zap é esse?... Que 
história é essa de beijinho de criança 
em hospital de Vila Velha, Janinha? 
/// Cadê a unha do pé dos jogadores 
do bairro Céu Azul? Secretário joga 
uma areia no campinho do Céu Azul, 
por favor/// Beto Kauê tem de fazer 
vídeo todo dia e agradecer Piúma em 
rede nacional, em 4 dias, segundo 
um vereador ele levou 200 mil, eita, 
mete o cavaco e faz mais vídeos///
Dr. Joel falou bonito na sessão desta 
quarta, e eu concordo com ele. Qual 
é Ricardo Costa, agora é ilegal 25 
horas as assistentes. Faz uma lei e 
manda para a Câmara diminuindo o 
seu salário seu sabidão!/// Geovane 
também mandou muito bem, exceto 
aos pleonasmos que não vale em 
um discurso lento/// E por falar em 
pleonasmo doem nos ouvidos as 
gafes dos nobres edis/// Pergunta 
que não cala, os vereadores são 
obrigados a aprovar um projeto que 
fere os direitos da classe? Os alunos 
especiais estão sem aula desde 
o início do ano, por quê? Deixa eu 
tentar entender, o projeto foi elaborado 
neste ano? Ai ai, pau que dá em Chico 
dá em...//// Prefeito Ricardo faz um 
projeto diminuindo o seu salário, o 
dos secretários e seus apadrinhados 
e valoriza o pessoal do magistério 
que é de onde você veio/// A enquete 
do jornal está disparada no péssimo, 
voz Populi vox dei...Fui, por hoje 
chega! ///Lembre-se, o mal não 
vence o bem e quem planeja vai 
receber em dobro, é uma questão 
de tempo...Ah, dr. Thiago Peçanha 
estamos de olho em tudo a sua hora 
tá chegando aguenta a manchete 
que eu tô virada de vontade explodir 
com meio mundo, avisei!
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Ágatha canta parabéns 
com amiguinhos

Comemorou na 
tarde desta quarta-
-feira, 21, os 4 ani-

cantar parabéns com 
os amigos da turmi-
nha dela, da Escola 
Infantil, Ângela Paula 
Coelho Pedrosa, do 
bairro Niterói.

Teve bolo, doces, 

balas, refrigerante, 
pipoca, bolas, painel 
e tudo como manda 
o figurino. Para ela, 
os presentes e aque-
le momento significa-
ram uma felicidade 

extrema. Claro, a 
mamãe Ana Cláudia 
Siqueira da Silva e 
a titia Joice Danila 
Duarte arrumaram 
tudo, com ajuda das 
meninas da esco-
la que arrumaram a 
mesa, enfeitaram e 
ajudaram a distribuir 
as guloseimas aos 
pequeninos.

“Para mim, é um 
presente de Deus 
Ágatha na nossa fa-
mília. Não há nada 
neste mundo mais 
valioso que os nos-
sos pequeninos. Deus 
nos presenteou com 
os irmãos, Jorge e 
Ágatha e eu só pos-
so amar com todo 
o meu coração. São 
três anos comemo-
rando com eles, são 
três aniversários que 

Da redação
nhos ,  apequena 
Agatha Filipino da 
Silva, nossa prin-
cesa. A festinha foi 
muito simples, nada 
de buffet, afinal de 
contas, ela só queria 

Uma festa para Ágatha que completou quatro aninhos

ela está em nossa 
companhia. A Deus, 
eu só tenho a agrade-
cer por presentes tão 
especiais em nossas 
vidas e pedir que nos 
abençoe nos dan-
do sabedoria para 
conduzi-los sempre 
com discernimento 
e amor. Ágatha, a 
minha oração é que 
o pai te dê todas 
as bênçãos e muita 
saúde para que pos-
sa crescer sempre 
essa princesa linda 
e especial que és. 
Te amo para sempre, 
minha filha”, disse a 
mamãe Ana Cláudia.  

Às tias da escola, 
ficam os agradeci-
mentos pelos cui-
dados e amor pela 
pequena Ágatha e 
por todos os alunos. 

FESTA

Luciana Maximo
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Avanço do mar é tema de 
discussão em Itapemirim

Em Itapemirim, as 
secretarias municipais 
de Governo, Regional 
Itaipava/Itaoca, Defesa 
Social, Meio Ambiente, 
Obras e Urbanismo, 
Serviços Públicos e 
Transporte se reuniram 
na manhã desta quarta-
-feira (21) para traçar 
estratégias para conter 
o avanço do mar no bal-
neário de Itaoca, que 
vem sofrendo constan-
temente com a erosão 
costeira.

As secretarias re-
alizarão um grande 
mutirão com diversos 
servidores de toda 
prefeitura. Eles vão se 
unir, e com o auxílio de 
máquinas, caminhões 
e diversos equipamen-
tos, estarão a partir das 
11h desta sexta-feira (23) 

de e esperança de dias 
melhores para comer-
ciantes e moradores 
das áreas afetadas.

Após o trabalho 

concluído, a estrutura 
paralela servirá para 
diminuir a energia das 
ondas. A outra vai ser-
vir para minimizar o 

processo erosivo, aju-
dando a armazenar 
areia no local. A ação 
também servirá para 
ampliar a base de da-

Assessoria de 
Comunicação

realizando a colocação 
de bags de areia (saco 
geotêxtil) para minimi-
zar a erosão e os da-
nos que a ressaca vem 
causando no balneário.

Os serviços conti-
nuarão no sábado (24) 
o dia todo. As equipes 
começam o trabalho de 
recuperação da faixa 
de areia, que vai con-
ter o avanço da maré, 
que tende a ser ainda 
pior com a chegada da 
maré alta.

De in íc io serão 
colocados aproxima-
damente trezentos e 
vinte bags, sendo ob-
servado posteriormen-
te a quantidade correta, 
formando uma barreira 
submersa com mais de 
250 metros. Os planos 
da prefeitura é colocar 
aproximadamente dois 
mil e quinhentos bags 
para que a obra fique 
concluída com excelên-
cia, dando tranquilida-

Prefeitura de Itapemirim traça estratégias para conter avanço do mar na Praia de Itaoca

dos e propor solução 
definitiva para conter 
o acentuado processo 
erosivo daquele trecho 
da orla.

ITAPEMIRIM-ES

Assessoria de Comunicação

Uma reunião em conjunto com várias secretarias discutem soluções aos avanços 
do mar
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Luz del Fuego homenageada 
em selos

Foram lançados 
em Cachoeiro nesta 
quarta-feira (21) os 
selos postais come-
morativos aos 150 
anos de emancipa-
ção política do muni-
cípio e ao centenário 
da artista cachoei-
rense Luz del Fuego 
(1917-1967). 

Para a solenida-
de, realizada pela 
Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo 
(Semcult), o prefeito 
Victor Coelho rece-
beu em seu gabine-
te familiares de del 
Fuego, representan-
tes dos Correios e, 
ainda, diversas auto-
ridades convidadas.

“Tenho o privilé-
gio de ser prefei-
to nos 150 anos de 
Cachoeiro, e nós 
não  poder íamos 
deixar passar em 
branco uma data 
tão emblemática. E 
também não poderí-
amos nos esquecer 
do centenário de 
Dora Vivácqua, fi-
gura tão marcante. 
Temos de valorizar 
nossa história e re-
verenciar nossos 
personagens, que 
projetaram a cidade 

Ela aprovei tou 
para frisar a impor-
tância das peças fi-
latélicas ali lançadas. 
“O selo é uma voz 
que vai para todos 
os cantos, uma co-
municação mundial. 
Mesmo na era digi-
tal, a filatelia conti-
nua a ser um registro 
fantástico da histó-
ria. Por isso, para 
ce lebrarmos Luz 
del Fuego e os 150 
anos de Cachoeiro, 
fizemos algo desse 
porte”, justificou.

“Honra-nos mui-
to ter um selo em 

nome de alguém de 
nossa família. Ainda 
mais sendo Luz del 
Fuego, uma pessoa 
pública que marcou 
época, por ter sido 
à frente de seu tem-
po. Se estamos aqui 
hoje, é em homena-
gem a ela”, salientou 
Adelson Moreira, so-
brinho-neto de Dora 
Vivácqua.

BIOGRAFIA DE 
LUZ DEL FUEGO

Falecida em 1967, 
Luz del Fuego é con-
siderada uma das 
art is tas de v isão 

mais inovadora e 
transgressora, “mui-
to à frente de seu 
tempo”.

S e u  n o m e  d e 
b a t i s m o  é  D o r a 
Vivacqua, a 15ª fi-
lha de Etelvina e 
Antônio Vivacqua, 
filhos de imigrantes 
italianos com forte 
influência na política 
da região. 

Foi chamada de 
“a bailarina do povo” 
ou “a mulher das co-
bras”, já conhecida 
internacionalmente, 
tanto pela arte da 
dança quanto por 

Assessoria de 
Comunicação

para todo o país”, 
disse Victor Coelho.

Ainda em sua fala, 
o prefeito destacou 
que a arte do selo 
alusivo à emancipa-
ção política do mu-
nicípio possui quase 
dois mil minirretratos 
de diferentes pes-
soas, sobrepostos 
à foto principal, do 
Pico do Itabira. “A 
inserção dessas ima-
gens foi proposital. 
Nossa cidade, afinal, 
é feita pelos nossos 
cachoeirenses, al-
guns mais ilustres 
que outros, mas to-
dos especiais para 
nós”, concluiu.

“No início de 2017, 
Victor nos instigou a 
um desafio: produzir 
o selo dos 100 anos 
de Luz del Fuego, 
já  que Rubem e 
Newton Braga, em 
seus centenários, 
também foram lem-
brados da mesma 
forma. Conseguimos 
desenvolvê-lo, 
junto à equipe de 
Marketing da pre-
feitura, e entregá-lo 
numa ocasião ímpar, 
justamente no dia 
que Dora comple-
taria 101 anos”, co-
mentou a secretária 
municipal de Cultura 
e Turismo, Fernanda 
Martins.

Selos dos 150 anos de Cachoeiro-ES e de Luz del Fuego são lançados

seu ativismo cultural, 
ambiental e compor-
tamental, como na 
luta contra a ideia 
de que sua nudez 
fosse associada à 
imoralidade.

Entre as demais 
atividades de desta-
que, enfrentou pre-
conceitos e tribunais, 
nas lutas com base 
em sua filosofia de 
vida, escreveu livros, 
fundou a primeira 
colônia de nudismo 
da América Latina 
e lançou um partido 
político baseado no 
naturismo.

ARTISTA

Assessoria de Comunicação

Foram lançados em Cachoeiro nesta quarta-feira (21) os selos postais 
comemorativos aos 150 anos de emancipação política
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Elizângela deixa três filhos, entre esses, outro bebê de pouco mais de um ano

MORREM MÃE E BEBÊ no Hospital de Anchieta após complicações

A morte da dona 
de casa Elisangela 
B r a n d ã o  d o 
Nascimento de 32 
anos, e seu bebê, 
residente no Morro 
do Formigueiro, na 
Comunidade de 
Goimbê, interior de 
Anchieta, na manhã 
desta quarta-feira, 
21, no Hospital e 
Maternidade de 
Anchieta deixou 
os parentes com-
pletamente transtor-
nados. 

A Reportagem 
foi ao Hospital para 
saber o que havia 
ocorrido, uma vez 
que, a denúncia que 
chegou a redação 
era que houve negli-

Por Luciana Maximo

POLÍCIA

ferência na área mé-
dica, o obstetra Luiz 
Alberto Grandioso, 
médico também do 
Hospital Evangélico 
d e  C a c h o e i r o 
de Itapemirim, Dr. 
Gabriel, auxiliar de 
cirurgia e dr. Alriceia, 
pediatra quem fez a 
sala de parto.

J o s é  M a r i a 
Brandão, é vereador 
de Anchieta e paren-
te de Elisangela, ele 
estava na instituição 
dando total apoio a 
família. Eles se co-
nhecem desde a in-
fância de Elisangela 
e toda a família dela, 
além e residir em 
uma comunidade 
próxima.

De acordo com 
José Maria, o médi-
co obstetra conver-
sou com o esposo 
de Elisangela e com 
ele. “Ela veio para 
hospital com uma 
dilatação de um 
centímetro e os mé-
dicos foram acom-
panhando, desen-
volvendo o trabalho 
para parto normal. 
Quando chegou 
nesta quarta, o caso 
dela se complicou, 
houve queda de ba-
timentos cardíacos 

e outras coisas que 
estão no relatório 
médico, mas afirma-
tiva mesmo só após 
o laudo do SVO. O 
laudo será acompa-
nhado pelo próprio 
hospital, quem está 
fazendo o serviço e 
exige que os corpos 
sejam transferidos 
para se ter a certe-
za do que realmen-
te aconteceu para 
chegar ao óbito de 
uma mulher de 33 
anos e seu filho que 
estava dentro do 
prazo de gestação, 
com noves meses 
normais. Ficamos 
sabendo que foi fei-
to a cesariana para 
tentar salvar a mãe 
e a criança, mas in-
felizmente, nem um, 
nem outro. É muito 
triste, é muito lamen-
tável e a gente fica 
transtornado com 
um acontecimento 
desse que a gente 
não sabe se é ne-
gligência ou se é a 
parte natural da vida, 
mas o fato é, o laudo 
do SVO é quem vai 
definir o que ocor-
reu”, ressaltou Zé 
Maria.

Fernanda 
Brandão é irmã de 

Elisangela, ela con-
tou que a interna-
ção foi no sábado 
pela manhã. “Ela já 
chegou ao hospi-
tal passando mal, 
com dores. Ela fez 
contato nesta quarta 
com minha prima 
e minha tia, estava 
toda feliz. Me liga-
ram e me avisaram, 
eu fiquei muito triste, 
vim correndo para 
o Hospital para sa-
ber o que houve. 
Eu não estou nem 
acreditando, parece 
mentira”, comentou.

A camareira, pri-
ma Alziani Brandão 
do Nascimento, 39 
anos, comentou que 
Elisangela estava 
fazendo o pré-natal 
corretamente. “Ela 
veio no sábado sen-
tindo dores. Eu con-
versei com ela pela 
manhã, ela me disse 
que estava com mui-
ta dor e sangrando, 
e, me pediu que li-
gasse mais tarde. 
Eu fui na casa da 
mãe dela e na hora 
que liguei ela já não 
atendeu mais. Eu 
entrei em desespe-
ro, logo veio a notí-
cia de que ela tinha 
falecido. Não tem 

explicação”.

ACOMPANHANTE 
DE OUTRA 

PACIENTE VIU 
A ALEGRIA DE 
ELISANGELA
“Eu estava acom-

panhando outra 
paciente no quarto 
ao lado. Ela ficou 
no nosso quarto até 
23h30 assistindo te-
levisão, estava bem 
e tranquila, antes de 
fechar a porta do 
quarto, era 0h00, 
eu fui lá conversar 
com ela e tinha outra 
mulher grávida no 
mesmo quarto. Ela 
conversando comi-
go disse: ‘a amanhã 
eu vou ganhar essa 
menina’. Ela estava 
feliz e rindo, e disse 
que não via a hora 
de ver a carinha da 
filha. “Tô doida para 
voltar para casa por 

causa dos meus fi-
lhos, eu tenho um 
neném de um ano 
e pouco’. E eu disse: 
amanhã você ga-
nha, se Deus quiser. 
Ela falou assim: ‘mas 
o médico não está 
querendo fazer o 
meu parto cesaria-
na não, está falando 
que estou com 38 
semanas, mas eu 
estou com 39 sema-
nas’. A barriga dela 
enorme a neném 
chutando, chutando, 
chutando. Eu fui dei-
tar no quarto ao lado 
e ela ficou com a 
outra paciente. Hoje 
de manhã, antes de 
eu ir para casa para 
tomar um banho e 
voltar, eu fui falar 
com ela. Ela disse: 
‘Graças a Deus que 
já amanheceu o dia, 
hoje eu vou ganhar 
minha filha, vou fazer 

ultrassom, ele vai ver 
que estou com 39 
semanas e eu vou 
ganhar ela’. Eu pe-
guei fui para casa, 
eu cheguei umas 
10h00, recebi uma 
ligação e falou que 
ela tinha acabado 
de falecer e a neném 
também. Me disse-
ram que eles deram 
um remédio a ela e 
ela começou a ficar 
roxa, gritar, se bater e 
falando que estava 
morrendo, infeliz-
mente ela faleceu. 
Levaram ela nes-
te momento para 
o centro cirúrgico 
para tentar socorrer 
a criança, mas infe-
lizmente não deu 
tempo”, declarou 
uma testemunha 
que pediu anoni-
mato por medo. A 
reportagem preser-
va o direito da fonte.  

gência da instituição. 
A  d i r e t o r a 

Administrativa, 
P o l i a n a  P o r t s 
r e s s a l t o u  q u e 
Elisangela morreu 
durante o parto 
bem como, o bebê. 
Oportunamente, 
ela informou que o 
Mepes só vai se pro-
nunciar sobre o ocor-
rido após o laudo 
cadavérico do bebê 
e de Elisangela. Os 
corpos foram enca-
minhados ao Serviço 
de Verificação de 
Óbito – SVO para 
que seja descoberta 
a causa.

A diretora ainda 
afirmou que, durante 
a cesariana para ten-
tar salvar Elisangela 
e o bebê estavam 
profissionais de re-

Arquivo de família

Arquivo de família

Os familiares ficaram revoltados e queriam entrar à força e 
cobrar explicações ao médio

Elizangela morreu e o bebê após complicações no parto no hospital de Anchieta
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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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TERÇA, 20 DE FEVEREIRO
Vinícius acredita que será inocentado 

e se vangloria para Lorena. Rafael apoia 
Laura. Antero tenta denegrir a imagem de 
Alzira e Patrick se preocupa. Tiana inicia seu 
depoimento. Lorena decide ficar ao lado 
de Laura. Valdo comenta com Mariano que 
acredita ter encontrado a esmeralda gigante. 
Caetana afirma a Desirée que seu plano de 
casar com Juvenal não dará certo. Karina 
lamenta que Diego não queira ficar com 
ela. Estela resolve dar aulas para adultos. 
Vinícius confessa seus crimes e acusa Sophia 
de suborná-lo. Renan tenta convencer Jô a 
investir em uma nova grife para Beth. Sophia 
pede para Lívia marcar um jantar para apre-
sentar seu namorado. Lorena recebe uma 
visita surpresa. Rafael conforta Laura. Beth 
procura Jô e Adriana fica indignada. Clara, 
Patrick e Renato comemoram a vitória no 
julgamento.

QUARTA, 21 DE FEVEREIRO
Beth se junta à comemoração de Clara 

e todos estranham seu comportamento. 
Adinéia pede para Samuel dormir no quarto 
com Suzy e Cido não gosta. Radu observa 
Raquel dormindo. Clara inicia sua vingança 
contra Gustavo. Nádia convida Clara para 
ser madrinha de casamento de Diego e 
Melissa. Janete comenta com Renato sobre 
uma possível desavença entre Clara e 
Fabiana. Janete serve bebida escondida 
para Beth. Mariano e Valdo mudam a rotina 
das minas e provocam estranheza nos outros 
garimpeiros. Estela conta para Gael que foi 
abandonada por Amaro. Zé Victor fala para 
Sophia sobre o estranho comportamento de 
Mariano e Valdo. Gael discute com Amaro e 
dificulta a vendas das esmeraldas para ele. 
Mariano e Valdo encontram a esmeralda 
gigante e a escondem. Gustavo comenta 
com Nádia que teme uma vingança de Clara. 
Laura conhece Aldo, seu pai. Vinícius é morto 
no presídio.

QUINTA, 22 DE FEVEREIRO
Lorena recebe a notícia sobre a morte 

de Vinícius e decide ir embora de Palmas. 
Janete não consegue alertar Clara sobre o 
vício de Beth. Beth conversa com a filha sobre 
a ideia de Renan. Clara decide procurar 
Mercedes ao saber da morte de Vinícius. 
Rato e Zé Victor vigiam a mina. Valdo desiste 
de contar para Ivanilda sobre a esmeralda 
gigante. Renan avisa a Beth que não terá 
como criar uma grife para ela. Xodó fica com 
Cleo. Cido sugere que Suzy tenha diversas 
companhias para suas noites e Adinéia não 
gosta. Nádia decide fazer uma festa para 
Melissa. Lorena entrega seu apartamento 
para Laura morar com Rafael. Sophia olha 
desconfiada para a parte interditada na mina 
e Mariano tenta disfarçar. Renato indica onde 
Zé Victor pode encontrar Tônia. Mariano 

chega à casa de Lívia.

SEXTA, 23 DE FEVEREIRO
Sophia fica em choque, mas disfarça 

e age naturalmente com Mariano. Sophia 
afirma a Gael que não tem envolvimento 
com Mariano. Gael estranha o modo como 
Aura se relaciona com Sophia. Bruno visita 
Raquel, que afirma que tentará esquecê-
-lo. Zé Victor encontra Tônia no hospital. 
Patrick comenta com Clara sobre o grande 
interesse de Renato nas esmeraldas. Estela 
convida os garimpeiros e as meninas 
do bordel para suas aulas. Sophia tenta 
convencer Mariano a se afastar de Lívia. 
Mariano pede ajuda a Amaro para vender 
a esmeralda. As mulheres se divertem na 
despedida de solteira de Melissa. Patrick 
encontra a garrafa de gim no quarto de 
Beth. Leandra cobra uma posição de Rato 
sobre a promessa que lhe fez. Diego se 
encontra com Karina. Lívia flagra Sophia e 
Mariano se beijando.

SÁBADO, 24 DE FEVEREIRO
Sophia revela a Lívia que não é sua 

mãe. Renan tenta convencer Clara a investir 
na grife para Beth. Karina não conta para 
Diego sobre sua gravidez. Sophia ameaça 
Lívia para que ela se afaste de Mariano. 
Xodó tenta convencer Cleo a desistir de 
trabalhar no bordel. Sheila pensa em se vin-
gar de Desirée. Tônia tenta envolver Bruno 
em sua gravidez. Rato afirma a Leandra que 
conseguirá o dinheiro para os dois ficarem 
juntos. Mariano orienta Zé Victor a ir atrás 
de Tônia. Lívia termina o relacionamento 
com Mariano. Sophia gosta de saber que 
Clara acredita que Aura seja sua irmã. Gael 
se preocupa com Lívia. Patrick descobre 
que Beth está se embriagando. Samuel 
vai com Cido ao casamento. Gael reage 
ao ver Renato e Clara juntos no altar. Rato 
chantageia Sophia. Diego e Melissa se 
casam. Samuel pega o buquê da noiva. 
Diego não consegue ter sua primeira noite 
de amor com Melissa.

SEGUNDA, 26 DE FEVEREIRO
Melissa decide aceitar a condição de 

Diego para manter o casamento. Patrick e 
Clara questionam Raquel sobre provas con-
tra a idoneidade de Gustavo. Lívia revela a 
Gael que Sophia não é sua mãe biológica. 
Gael confronta Sophia. Raquel insinua 
que seu acidente foi forjado por Sophia e 
Gustavo, e orienta Clara e Patrick a recorrer 
a Bruno. Elizabeth tenta um novo contato 
com Adriana, e Jô a provoca. Elizabeth 
pede que Patrick não fale com Clara sobre 
seu vício em bebida. Adriana discute com 
Renan e Nicolau por causa da mãe e acaba 
sofrendo um acidente de carro. Clara leva 
Laura para ver Mercedes, que faz uma ora-
ção para a menina. Mercedes alerta Clara 
sobre Adriana. Mariano propõe fugir com 
Lívia e Tomaz, e se prepara para vender a 
esmeralda gigante. Caetana alerta Leandra 
sobre Rato. Xodó vê Sophia entrar no carro 
com Rato. Sophia arma uma emboscada 
para Rato.

TERÇA, 27 DE FEVEREIRO
Sophia se livra do corpo de Rato. 

CHARGE

Caetana afirma a Leandra que Rato não irá 
mais a seu encontro. Xodó se declara para 
Cleo. Karina diz a Leandra e Caetana que o 
pai de seu bebê se casou com outra mulher. 
Melissa sofre por não se relacionar com 
Diego. Henrique chega ao hospital para 
ver Adriana e pede que avisem Elizabeth 
sobre o acidente da filha. Adriana rejeita a 
presença da mãe no hospital. Renato alerta 
Clara e Patrick sobre uma alteração em um 
dos exames de Adriana. Renan tenta con-
fortar Elizabeth, que prefere se embriagar 
sozinha. Sophia finge procurar por Rato, 
e Xodó desconfia. Sophia pede que Zé 
Victor vigie Mariano e Valdo. O corpo de 
Rato é encontrado e Bruno assume o caso. 
Juvenal confessa a Estela que casará por 
medo da solidão. Samuel pede que Cido 
passe mais tempo com Suzy. Leandra é 
presa como suspeita da morte de Rato.

QUARTA, 28 DE FEVEREIRO
Leandra afirma que é inocente, mas 

Bruno a detém. Caetana pede para Maíra 
ligar para Clara. Patrick afirma a Maíra que 
vai ajudar Leandra. Josafá descobre que 
Cleo está trabalhando no bordel. Bruno 
interroga Leandra, e Patrick se apresenta 
como advogado da moça. Clara, Isabel e 
Raul aconselham Melissa a se divorciar de 
Diego. No bordel, todos comentam a morte 
de Rato e Cleo percebe o incômodo de 
Xodó. Melissa inicia o processo de divórcio 
de Diego. Isabel revela a Nádia que Diego 
não cumpriu suas obrigações conjugais. 
Leandra é libertada. Bruno e Patrick interro-
gam os garimpeiros e estranham a atitude 
de Xodó. Bruno procura Sophia.

QUINTA, 1º DE MARÇO
Sophia consegue se esquivar das 

suspeitas de Bruno. Melissa sofre com a 
separação. Clara pede que Elizabeth a 
ajude a encontrar provas contra Gustavo. 
Elizabeth menciona o sócio misterioso 
do bordel e diz que Caetana é a chave. 
Adriana é hospitalizada e Renato e Rafael 
trocam olhares de preocupação. Mercedes 
estranha o comportamento de Josafá. 
Sheila e Karina repreendem Desirée 
por enganar Juvenal. Sheila sugere que 

Mariano leve Juvenal ao bordel para sua des-
pedida de solteiro. Maíra deduz que o filho que 
Tônia espera é de Zé Victor. Radu se declara 
para Raquel. Nicolau visita Adriana no hospital 
e a advogada se incomoda. Elizabeth e Clara 
perguntam a Caetana se Gustavo é o sócio 
misterioso do bordel.

SEXTA, 02 DE MARÇO
Caetana confirma a Clara e Elizabeth que 

Gustavo é o sócio misterioso do bordel. Zé Victor 
exige de Renato informações sobre o paradeiro 
de Tônia. Adriana é rude com Nicolau, e Henrique 
se desculpa pela filha. Bruno conta a Nicolau 
que decidiu se entender com Tônia, por conta 
de seu filho. Mariano, Valdo e Amaro combinam 
a venda da esmeralda gigante. Todos na cidade 
comentam a separação de Melissa e Diego, e 
Nádia se desespera com as fofocas. Clara leva 
Zé Victor até a casa de Bruno. Zé Victor anuncia 
a Bruno, Nádia e Gustavo que o filho de Tônia 
é dele. Lívia se prepara para fugir com Mariano 
e Tomaz acaba comentando com Gael. Bruno 
expulsa Tônia de casa. Bruno conta a Raquel 
sobre seu divórcio, mas a juíza afirma que é tarde 
demais para reatar o romance. Renan se declara 
para Elizabeth. Clara, Renato e Patrick armam 
contra Gustavo.

SÁBADO, 03 DE MARÇO
Clara afirma que acabará com Gustavo. 

Elizabeth pede que Renan a ajude a se reapro-
ximar de Adriana. Adriana desconfia dos novos 
pedidos de exames médicos e pressente que 
há algo errado com sua saúde. Raquel revela 
a Bruno que está envolvida com Radu. Mariano, 
Valdo e Xodó estranham a presença de Sophia 
na mina. Sophia pede que Zé Victor vigie 
Mariano. Mariano e Valdo armam para fugir com 
a esmeralda gigante. Estela estranha o desânimo 
de Juvenal com seu casamento. Renan pressiona 
Jô para lhe dar o dinheiro prometido para a grife 
de Elizabeth. Patrick garante a Elizabeth que 
Renato não é boa companhia para Clara. Clara 
sai para jantar com Renato. Juvenal descobre 
que Desirée trabalha no bordel. Zé Victor flagra 
Mariano com a esmeralda e avisa Sophia. 
Mariano, Lívia e Tomaz fogem. Sophia denuncia 
Lívia pelo sequestro de Tomaz.



Divulgação

por diariodonordeste

O esquema crimino-
so idealizado pela fac-
ção criminosa Primeiro 
Comando da Capital 
(PCC) conseguiu se tor-
nar o mais lucrativo e 
organizado do País: uma 
cúpula que dá ordens 
prontamente atendidas 
por seus subordinados, 
e não permite diver-
gências. Porém, para 
insatisfação de Marcos 
Willians Herbas Camacho, 
o ‘Marcola’, Rogério 
Jeremias de Simone, o 
‘Gegê do Mangue’ ousou. 
Conseguiu transferir parte 
do comando’ da facção 
para o Ceará, e foi mais 
longe do que o próprio 
PCC gostaria.

As articulações no 
Ceará eram semelhan-
tes às de São Paulo. Já 
havia líderes estabele-
cidos, como é o caso 
do próprio ‘Gegê’ e de 
Fabiano Alves de Souza, 
o ‘Paca’; havia um núcleo 

Simone cresceu no man-
gue da Vila Madalena, em 
São Paulo. Foi coroinha 
da Igreja do bairro, office 
boy, mas com o passar 
dos anos se tornou um 
dos principais narcotra-
cantes do País. Nessa 
trajetória foi um dos 
comparsas em quem 
‘Marcola’ mais conou.

A ostentação de 
‘Gegê’ e ‘Paca’ no Ceará 
estava custando caro. 
Do ano de 2017, quando 
os criminosos chegaram 
para morar, até o mo-
mento, pelo menos R$ 
8,5 milhões foram gas-
tos. Os líderes do PCC 
começaram a ‘investir’ 
no Estado, em fevereiro 
do ano passado. Em 
quatro luxuosos imóveis 
adquiridos pela facção, 
foram desembolsados 
R$ 6,5 milhões.

Segundo uma fonte 
ouvida pela reportagem, 
há um ano, ‘Gegê do 
Mangue’ e ‘Paca’ re-
solveram comprar um 

imóvel em um condomí-
nio situado na Lagoa do 
Uruaú, em Beberibe, no 
Litoral Leste do Estado. A 
mansão, que tinha cam-
po de futebol, piscina e 
vários quartos foi refor-
mada por alguns meses, 
e passou a ser utilizada 
pelos criminosos em 
seus momentos de lazer. 
Até uma banheira de hi-
dromassagem ‘Jacuzzi’ 
foi instalada no imóvel.

VEÍCULOS
A ‘vida de rei’ dos 

integrantes da cúpula 
da facção ia além das 
mansões. Nos últimos 
meses, pelo menos, 
cinco veículos de luxo 
foram adquiridos, em 
Fortaleza, para uso dos 
criminosos. As duas 
Range Rover, duas BMW 
e um Porsche Cayenne 
foram compradas na 
revendedora ‘Eudes 
Veículos’.

O comprador dos 
automóveis forneceu um 

endereço no Conjunto 
Ceará, quando foi re-
cebê-los. No entanto, 
a reportagem foi em 
busca do local indicado 
e a rua não existe. No 
Conjunto Ceará, existem 
as ruas 109 e 111, porém, 
não há 110, onde José 
Fernando da Silva disse 
que morava.

Eudes Aragão, pro-
prietário da empresa 
‘Eudes Veículos’, contou, 
ontem, em entrevista 
exclusiva ao Diário do 
Nordeste, que nunca 
chegou a se encontrar 
pessoalmente com os 
criminosos. Segundo 
o empresário, as duas 
BMW, modelo X6, e 
as duas Range Rover 
Evoque foram pagas à 
vista, totalizando valor 
aproximado de R$ 2 
milhões. O empresário 
arma ‘Gegê do Mangue’ 
e ‘Paca’ não chegaram a 
ir até a loja.

Segundo ele, todos 
os negócios foram fei-
tos por um homem de 
conança da dupla.

Aragão lembrou que 
foi procurado pela Polícia 

de ‘laranjas’; mpresas que 
lavavam dinheiro para a 
facção; e um esquema 
de tráco funcionando a 
todo vapor. Tudo isso, 
no Estado considerado 
ponto estratégico para 
o tráfico de drogas no 
Brasil.

Depois de tanto fa-
zer para estar no poder 
da facção, ‘Marcola’ não 
queria perder o posto. O 
crescimento vertiginoso 
de ‘Gegê’, a vida luxuosa 
que levava, e seu ímpe-
to para tomar decisões 
dispararam alertas no 
restante da cúpula. A 
história tinha tudo para 
não acabar bem mas, 
mesmo assim, ninguém 
podia prever que o PCC 
eliminaria dois de seus 
principais membros.

Foi feito. ‘Gegê’ e 
‘Paca’ estão mortos. Não 
se sabe se a ordem partiu 
do próprio ‘Marcola’, mas 
a participação de outros 
grupos criminosos está 
descartada. Rogério de 

Civil e conversou com 
alguns delegados, para 
esclarecer como eram 
feitas as vendas dos 
carros de luxo. Ainda de 
acordo com o empre-
sário, “tudo, por parte 
da empresa, foi feito de 
forma clara e legal”. Ele 
disse estar colaborando 
com a investigação rea-
lizada pela Draco.

O empresário decla-
rou à reportagem, que 
foi informado pela Polícia 
que os dois integrantes 
do PCC, executados 
em Aquiraz, estavam no 
Ceará há, pelo menos, 
um ano.

“Os carros eram ven-
didos como para qual-
quer outra pessoa que 
chega lá e tem interesse 
na compra. Eles davam 
a entrada em dinheiro 
e quando recebiam o 
carro ia um rapaz pagar 
o restante na concessio-
nária. O rapaz dizia que 
os carros eram para um 
chefe dele. Era compra-
do um por vez. Nunca vi 
esses que foram mortos 
pessoalmente”, disse o 
empresário.

Geral

Uma parte do comando da facção estava sendo transferido para o 
Estado, pelo líder ‘Gegê do Mangue’

CÚPULA DO PCC 
GASTOU R$ 8,5 MILHÕES 
EM CARROS E IMÓVEIS



Divulgação

por midianews

Antes oferecida 
gratuitamente para o 
cliente, a pintura dos 
carros zero km com 
as chamadas cores 
sólidas estão sendo 
agora cobrada por 
várias das princi-
pais montadoras no 
Brasil. O fim desta 
tradicional “cortesia” 
já atinge modelos da 
Ford, Fiat, Chevrolet 
e Volkswagen. Até 
então e tradicional-
mente, apenas as 
pinturas metálicas ou 
perolizadas tinham 
custo adicional no 
valor de tabela do 
carro. 

 Em uma rápida 
consulta no site da 
Fiat, por exemplo, 
não há mais cobran-
ça extra pela pintu-
ra de Mobi, Uno ou 
Argo desde que a 
cor sólida seja Preto 
Vesúvio. Quem qui-
ser ter um desses 
modelos nas cores 
básicas Vermelho 
Alpine ou Branco 
Banchisa têm que 
pagar R$ 500 a mais. 
Ter uma picape Toro 
ou Jeep Renegade 
na cor sólida Branco 
sólida, são R$ 700 
extras. 

Pela Chevrolet, 
a lógica de cobran-
ça ficou inversa. A 
montadora oferece 
a cor metálica Preto 

Fiat, Ford, Chevrolet e Volkswagen já cobram à parte pela 
pintura básica dos carros antes oferecida gratuitamente

CORES SÓLIDAS PERDEM 
ESPAÇO E DEIXAM DE 

SER GRATUITAS

Ouro Negro sem cus-
to nos campeões de 
venda Onix e Prisma, 
mas passou a cobrar 
R$ 600 pela Branco 
Summit, a única op-
ção de cor sólida 
dos dois modelos. 
Para as outras quatro 
variantes de cor me-
tálica são cobrados 
R$ 1.350.

 
FORD E VOLKS 
Na Ford, a mesma 

situação acontece. 
Com a pintura sólida 
Branco Ártico, o Ka 
hatch e sedã tem 
custo adicional de R$ 
500. No entanto, os 
modelos podem vir 
nas cores Vermelho 
Arpoador (sólida) e 

Preto Bristol (peroli-
zada) sem valor extra 
no preço final do car-
ro. A quarta opção é 
a cor metálica Prata 
Dublin, que custa R$ 
1.300. Caso similar 

acontece com o New 
Fiesta.

N o  c a s o  d a 
Volkswagen,  a té 
mesmo o recém-
-lançado sedã Virtus 
não escapou dessa 

nova “tendência”. O 
modelo conta com 
apenas uma opção 
gratuita de cor Preto 
Ninja (sólida). Pelas 
outras duas cores só-
lidas - Branco Cristal 

e Vermelho Tornado 
- são pedidos R$ 
450 extras. Há ou-
tras quatro opções 
de cores metálicas, 
cada uma sai por R$ 
1.450. 

E depois do carnaval?
Depois de festas e folias, 

aportamos na vida real. Sem 
máscaras e subterfúgios, te-
mos que encarar a cruel re-
alidade, com todos os seus 
percalços e suas feridas que 
latejam todos os dias. Não há 
mais marchinhas ou músicas 
de refrão fácil para inventar 
uma possibilidade ou para nos 
dá uma frágil certeza de que 
tudo será diferente. Todos os 
dilemas e as ausências deixam 
de serem preenchidos por sor-
risos fáceis ou por fantasias de 
carnaval e, agora, passam a fi-
xar novamente sua residência. 

Chegamos à vida real . 
Voltamos para casa. E engo-
limos nossa dura realidade. 
Uma realidade endurecida 
por ambições, injustiças e sem 
troféus por participação. Nesta 
jornada, damos de cara com 
remendos mal feitos, discur-
sos mal elaborados, líderes 
incompetentes e pesos que 
não conseguimos suportar. Há 
bagagens demais.

As risadas frouxas deixadas 
na folia não tornam presente 
um ideal possível de igualda-
de. Agora, cada um cria seus 
alinhamentos e suas tentativas 
de que todas as contas serão 
pagas, nem que seja por um 
“bode expiatório”. Cada um 
agora subverta processos e di-
lemas, dando graça àquilo que 
é possível ou é extremamente 
necessário.

Sem marchinhas que nos 
conduzam, somos obrigados a 
abrir estradas, vielas e passa-
gens, como o conhecido refrão: 
“oh abre alas que eu quero 
passar”. Temos que passar sem 
acessos, sem aberturas ou alas 
que nos abarquem.

Nossos batuques e mo-
dinhas transformam-se em 
ladainhas diárias que somos 
investidos a ouvir. Ouvimos que 
nada passa de invenção, men-
tira bem-criada e verdade mal 
delineada. Lemos que ainda irá 
melhorar, que a dor terá remé-



LiteraturaQUINTA
22 FEVEREIRO 2018

12

e Vermelho Tornado 
- são pedidos R$ 
450 extras. Há ou-
tras quatro opções 
de cores metálicas, 
cada uma sai por R$ 
1.450. 

E depois do carnaval?
por Simone Lacerda

Pausas para a 

Literatura
Depois de festas e folias, 

aportamos na vida real. Sem 
máscaras e subterfúgios, te-
mos que encarar a cruel re-
alidade, com todos os seus 
percalços e suas feridas que 
latejam todos os dias. Não há 
mais marchinhas ou músicas 
de refrão fácil para inventar 
uma possibilidade ou para nos 
dá uma frágil certeza de que 
tudo será diferente. Todos os 
dilemas e as ausências deixam 
de serem preenchidos por sor-
risos fáceis ou por fantasias de 
carnaval e, agora, passam a fi-
xar novamente sua residência. 

Chegamos à vida real . 
Voltamos para casa. E engo-
limos nossa dura realidade. 
Uma realidade endurecida 
por ambições, injustiças e sem 
troféus por participação. Nesta 
jornada, damos de cara com 
remendos mal feitos, discur-
sos mal elaborados, líderes 
incompetentes e pesos que 
não conseguimos suportar. Há 
bagagens demais.

As risadas frouxas deixadas 
na folia não tornam presente 
um ideal possível de igualda-
de. Agora, cada um cria seus 
alinhamentos e suas tentativas 
de que todas as contas serão 
pagas, nem que seja por um 
“bode expiatório”. Cada um 
agora subverta processos e di-
lemas, dando graça àquilo que 
é possível ou é extremamente 
necessário.

Sem marchinhas que nos 
conduzam, somos obrigados a 
abrir estradas, vielas e passa-
gens, como o conhecido refrão: 
“oh abre alas que eu quero 
passar”. Temos que passar sem 
acessos, sem aberturas ou alas 
que nos abarquem.

Nossos batuques e mo-
dinhas transformam-se em 
ladainhas diárias que somos 
investidos a ouvir. Ouvimos que 
nada passa de invenção, men-
tira bem-criada e verdade mal 
delineada. Lemos que ainda irá 
melhorar, que a dor terá remé-

dio e que precisamos plantar 
mais flores do que cactos. 

Dizem que não regamos 
nosso jardim, por isso a aridez. 
Por isso que os frutos não 
nasceram e as flores secaram. 
E ludibriados pelos carnavais 
criados por tantos, esquece-
mos de inventar novos versos, 
novas melodias para que haja 
menos quartas-feiras de cinzas.

Dançamos a sons de festa, 
vestimos fantasias, embebeda-
mos emoções e gargalhamos. 
Aproximamos de quem gosta-
ríamos de ser, de quem gos-
taríamos reinventar. Mas, tudo 
é carnaval, com data certa de 
fim. E, neste momento, necessi-
tamos sinalizar novos jeitos de 
alegria, novos universos para 
que encaremos, sem espelhos, 
a realidade que já adentrou os 
seus espaços.

Não podemos refutar nossas 
complexidades que nos visitam 
todos os dias, ao contrário, 
da durabilidade das festas de 
carnavais. Mas, sem fantasia, 
ficaria também insustentável 
acordar. Os sonhos tornam-se 
nossa brisa diante de tantos 
dias quentes.

O carnaval, para muitos, é 
a única certeza da alegria. E 
alegria é música da alma. É co-
lorido e confetes para a falta de 
cores e festas que enfrentamos 
neste cotidiano cada vez mais 
mascarado. Uma realidade que 
não nos permite fantasias e 
nem feriados.

E depois do carnaval?
Depois de festas e folias, 

aportamos na vida real. Sem 
máscaras e subterfúgios, temos 
que encarar a cruel realidade, 
com todos os seus percalços e 
suas feridas que latejam todos 
os dias. Não há mais marchi-
nhas ou músicas de refrão 
fácil para inventar uma possi-
bilidade ou para nos dá uma 
frágil certeza de que tudo será 
diferente. Todos os dilemas e 
as ausências deixam de serem 
preenchidos por sorrisos fáceis 

ou por fantasias de carnaval 
e, agora, passam a fixar nova-
mente sua residência.

Chegamos à v ida real . 
Voltamos para casa. E engo-
limos nossa dura realidade. 
Uma realidade endurecida 
por ambições, injustiças e sem 
troféus por participação. Nesta 
jornada, damos de cara com 
remendos mal feitos, discur-
sos mal elaborados, líderes 
incompetentes e pesos que 
não conseguimos suportar. Há 
bagagens demais.

 As risadas frouxas deixadas 
na folia não tornam presente 
um ideal possível de igualda-
de. Agora, cada um cria seus 
alinhamentos e suas tentativas 
de que todas as contas serão 
pagas, nem que seja por um 
“bode expiatório”. Cada um 
agora subverta processos e di-
lemas, dando graça àquilo que 
é possível ou é extremamente 
necessário. 

Sem marchinhas que nos 
conduzam, somos obrigados a 
abrir estradas, vielas e passa-
gens, como o conhecido refrão: 
“oh abre alas que eu quero 
passar”. Temos que passar sem 
acessos, sem aberturas ou alas 
que nos abarquem.

Nossos batuques e mo-
dinhas transformam-se em 
ladainhas diárias que somos 
investidos a ouvir. Ouvimos que 
nada passa de invenção, men-
tira bem-criada e verdade mal 
delineada. Lemos que ainda irá 
melhorar, que a dor terá remé-

dio e que precisamos plantar 
mais flores do que cactos.

Dizem que não regamos 
nosso jardim, por isso a ari-
dez. Por isso que os frutos não 
nasceram e as flores secaram. 
E ludibriados pelos carnavais 
criados por tantos, esquece-
mos de inventar novos versos, 
novas melodias para que 
haja menos quartas-feiras de 
cinzas.

Dançamos a sons de festa, 
vestimos fantasias, embebe-
damos emoções e gargalha-
mos. Aproximamos de quem 
gostaríamos de ser, de quem 
gostaríamos reinventar. Mas, 
tudo é carnaval, com data cer-
ta de fim. E, neste momento, 
necessitamos sinalizar novos 
jeitos de alegria, novos uni-
versos para que encaremos, 
sem espelhos, a realidade que 
já adentrou os seus espaços.

Não podemos refutar nos-
sas complexidades que nos 
v is i tam todos os dias,  ao 
contrário, da durabilidade das 
festas de carnavais. Mas, sem 
fantasia, ficaria também insus-
tentável acordar. Os sonhos 
tornam-se nossa brisa diante 
de tantos dias quentes.

O carnaval, para muitos, é 
a única certeza da alegria. E 
alegria é música da alma. É co-
lorido e confetes para a falta de 
cores e festas que enfrentamos 
neste cotidiano cada vez mais 
mascarado. Uma realidade que 
não nos permite fantasias e 
nem feriados.


