
O Jornal Espírito Santo 
Notícias com sede em 
Piúma tem feito o seu 

trabalho de forma incisiva, 
narrando fatos, buscando 

respostas, denunciando, 
ouvindo o cidadão nas suas 

demandas. Tem realizado 
além do seu trabalho de 
publicar notícias, artigos 

de opinião, colunas, 
reportagens, anúncios e 

outros. Nos últimos 15 dias, 
mais de meio milhão de 

acessos. Veja os resultados 
nas páginas 06 e 07
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Chef Hamilton indicado 
ao Dólmã

É isso mesmo, 
Itapemirim tem o me-
lhor chef de cozinha,  
Hamilton Martins do 
Amaral Júnior, e o 
Estado do Espírito 
Santo o reverencia 
pelo comprometi-
mento que tem para 
com o  t raba lho . 
Hamilton é indicado 
ao Prêmio Maximo 
d a  G a s t r o n o m i a 
Brasi leira, no ES, 
ele concorre com 
mais dois.

H a m i l t o n  é 
um dos fundado-
r e s  d o  F e s t i v a l 
Gastronômico de 
Itaipava, Itapemirim/
ES, é proprietário do 
mais refinado restau-
rante no balneário, 
o 235 e um cole-
cionador de partici-
pações em eventos 
gastronômicos de 
referência no país. 
Hamilton é nosso, 
capixaba e vai trazer 
esse troféu após a 
sua votação no @
premiodolma lá você 
saberá detalhes do 
evento mais gostoso 
do Brasil.

De acordo com 
Hamilton é motivo 
de muito orgulho 
está entre os três.  
“O Prêmio Nacional 

teve em dezembro 
de 2016 na oca-
sião do ENCHEFS 
Brasil, na cidade de 
Manaus, capital do 
Amazonas, terceiro 
estado anfitrião dos 
eventos, para de-
fender o estado do 
Ceará como o ideal 

destino dos proje-
tos para o ano de 
2017. Após a exem-
plar apresentação 
para a Comissão 
criada para esse fim, 
o Ceará foi anuncia-
do, na Cerimônia 
de premiação no 
Amazonas como o 

próximo estado an-
fitrião. 

Durante os me-
ses subsequentes 
à defesa da ACC, o 
seu presidente Chef 
Luciano Ferreira e a 
sua Diretora Executiva 
Jane Alves, trabalha-
ram arduamente para 

Por Luciana Maximo
DÓLMÃ CEARÁ co-
meçou desde o mês 
de maio do ano de 
2017 com a realiza-
ção do ENCHEFS 
Estadual Ceará, o 
primeiro do país a 
ser realizado, poste-
riormente seguindo 
por mais 16 outros 
ENCHEFS Estaduais, 
tendo a conclusão do 
seu processo, no dia 
6 de novembro, com 
as indicações dos 81 
Chefs de Cozinha na 
Categoria Estadual 
e dos 5 Chefs de 
Cozinha na catego-
r ia Nacional ’,  ex-
plicou o mestre da 
cozinha. 

Após o proces-
so de indicação e 
agora o de vota-
ção dos internau-
tas e da Comissão 
Julgadora, será rea-
lizado a concretiza-
ção final da premia-
ção com a execução 
do ENCHEFS Brasil 
e da Cerimônia do 
DÓLMÃ que aconte-
cerão em Fortaleza, 
capital do Ceará, 
quarto estado anfi-
trião dos projetos.

O Ceará se tornou 
o estado anfitrião da 
4 edição da premia-
ção, vale lembrar que 
a Sra. Jane Alves, 
representante da 
Associação de Chefs 
do Ceará – ACC, es-

Prêmio Nacional Dólmã Ceará este ano tem como indicado o renomado chef de cozinha de 
Itapemirim, Hamilton Martins do Amaral Júnior

realizar os eventos no 
estado, enfrentaram 
bravamente todos 
os desafios e orga-
nizaram o calendário 
Oficial para que os 
eventos aconteces-
sem nos dias 27 e 28 
de fevereiro a 01 de 
março de 2018.

PRÊMIO NACIONAL 

Arquivo

Hamilton Júnior é indicado para o Prêmio máximo da gastronomia brasileira, o 
Dólmã

Entrevista ao Entrelinhas 
& afins:
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realizar os eventos no 
estado, enfrentaram 
bravamente todos 
os desafios e orga-
nizaram o calendário 
Oficial para que os 
eventos aconteces-
sem nos dias 27 e 28 
de fevereiro a 01 de 
março de 2018.

Entrevista ao Entrelinhas 
& afins:

Gente como a 
Gente com Luciana 
Máximo 

Conhecida como 
Boca do Inferno, 
a jornalista vomita 
suas verdades em 
seus perfis na rede, 
onde é acompanha-
da por milhares de 
leitores assíduos, 
que a seguem e 
compartilham seus 
posts, muitas vezes 
polêmicos, afinal não 
seria comparada à 
Gregório de Mattos à 
toa. Luciana Máximo 
é formada em Letras/
Literatura, autora do 
polêmico livro Rabo 
de Olho, lançado 

e Instituto Federal do 
ES, Piúma. 

Luciana responde 

a alguns processos 
por calúnia e difama-
ção, devido ao teor 

de suas reportagens. 
Já recebe várias 
ameaças e também 
coleciona alguns 
títulos por sua ou-
sadia, o último foi na 
Câmara de Anchieta, 
após exibir uma sé-
rie de reportagens 
sobre Agroturismo, 
Agronegóc io  e 
Agroindústria. 
Essa jornalista é 
m e s m o  p o r r e -
ta. Recentemente 
foi ameaçada no 
Hospital do Mepes, 
em Anchieta, quan-
do apurava a repor-
tagem que envolve 
o caso das 27 crian-
ças que passaram 

Por Ronald Onhas - 
www.entrelinhaseafins.
com.br/2018/02/
gente-como-gente-com-
luciana-maximo.html

em agosto de 2008, 
atuou em diversas 
escolas municipais e 
estaduais, como pro-
fessora de Língua 
Portuguesa, porém 
foi no jornalismo que 
Luciana plantou suas 
raízes, no qual colhe 
frutos no seu jornal, 
o “Espírito Santo 
Notícias”. Luciana 
está com uma ex-
posição fotográfica 
Contemplação no 
Pronto Atendimento 
M é d i c o  d e 
Presidente Kennedy, 
onde ela exibe belís-
simas paisagens do 
litoral Sul, exposição 
esta que já esteve no 
Hospital Evangélico 
de Cachoeiro de 
Itapemirim, Hospital 
Nossa Senhora da 
Conceição de Piúma, 
Câmara de Anchieta 

Republicando a entrevista concedida nesta semana ao Blog Entrelinhas & Afins. Uma super 
bate papo para quem não conhece ainda da editora do Jornal Espírito Santo Notícias. 
Luciana Maximo tem chamado atenção dos leitores com suas reportagens e postagens nas 
redes sociais. Mais de 200 acessos em três dias no Facebook. Confira na integra a conversa 
sem meias palavras.

mal após comerem 
merenda na Escola 
Padre Anchieta. 

Conheço um 
pouco de sua his-
tória porque tive 
a oportunidade de 
participar de uma 
mesa redonda jun-
to com você, no 
curso de Letras, no 
ano passado. Mas, 
me conta como foi 
chegar até aqui 
com Espírito Santo 
Notícias, qual foi 
sua principal difi-
culdade? É fácil es-
crever notícia com 
tanta informação 
rápida por aí?

MAXIMO
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Então, uma traje-
tória longa, que vou 
escrever na minha 
autobiografia. Tudo 
começa quando 
eu me desconten-
to com o modelo 
de jornalismo que 
estava acostumada 
a trabalhar. Mas, es-
quece o passado. 
Em 2011 aceitei o 
desafio de lançar 
um jornal no Litoral. 
Não tinha grana. 
Um empresário da 
região veio com o 
recurso e eu com 
o talento editorial. 

Lançamos, incial-
mente o jornal se 
chamava O Estado 
Notícias. Mas, houve 
um conflito na região 
com outro jornal de 
nome semelhante 
e cores. Mudamos 
para Espírito Santo 
Notícias. Quatro 
meses depois, meu 
sócio queria usar 
o veículo para tirar 
proveitos políticos, 
ele tinha outros inte-
resses, e eu sai fora. 

Como a ideia já 
estava plantada, mi-
nha companheira 

me instigou a lan-
çar o próprio jornal. 
Arrisquei-me, con-
tratei um contador 
e abri a empresa. 
No início apelei para 
empréstimos para 
pagar a gráfica. Foi 
difícil demais. Em 
seguida vieram os 
processos, eu tinha 
muita emoção ao 
escrever e acabava 
sofrendo ações judi-
ciais. Depois o jornal 
ganhou nome e for-
ça, e começamos a 
fechar publicidades 
com prefeituras e ins-

tituições. Ganhamos 
fôlego e continuei no 
mesmo foco, bato 
sem medo e não 
sento com ninguém 
para negociar. Os 
leitores gostam dis-
so, ousadia, “pra-
frenteza”. Hoje eu 
sou convidada para 
tudo, todas as cenas, 
homicídio, prisões, 
festas, eventos, veló-
rio. Creio que sou o 
único veículo que faz 
especial nas datas 
de comemoração 
dos municípios, re-
gistramos a história 

de cada um, desde 
o surgimento.  

Desculpe, me em-
polguei e falei do 
Jornal Espírito Santo 
Notícias. Era para fa-
lar de como cheguei 
até ele.

Eu cheguei até o 
jornal por pura teimo-
sia. Eu sou daquelas 
pessoas que teve 
tudo na vida para dar 
tudo errado. Passei 
por oito reprovações 
no meu período es-
colar. Trabalhei 15 
anos em padaria, a 
última padaria eu fui 
despedida depois 
de subir em cima da 
mesa de confeitaria 
e declamar o Aviso 
da Lua que Menstrua 
da Elisa Lucinda aos 
padeiros. Em segui-
da fui contratada no 
extinto Jornal Diário 
Capixaba. 

Eu comecei atu-
ando na FOLHA 
ES, em 1999, como 
estagiária. Depois 
me tornei repórter 
policial e acabei que 
trabalhei SETE anos 
escrevendo sobre 
as mazelas da so-
ciedade. Depois eu 
resolvi escrever um 
livro e vomitei em 
pequenos desaba-
fos os podres que 
ficam por trás das 
cortinas da socieda-
de. Tive de sair de 
Cachoeiro, denun-
ciei uma corja, o es-
paço ficou pequeno 
para mim. Aqui no 
litoral eu vi a neces-
sidade de um jornal 
de verdade, e as-
sim, Luciana Maximo 

apresenta o Espírito 
Santo Notícias.

Q u e m  é  a 
Luciana Máximo 
de verdade? 

Um ser humano 
inconformado com 
as injustiças sociais. 
Uma pessoa que 
detesta a mentira, 
tem pavor de traição, 
sente ojeriza pela 
corrupção, passa 
mal com depois que 
acompanha fatos 
envolvendo crian-
ça e adolescente 
(violência, assedio 
e outros). Luciana 
Maximo é sonha-
dora, ama as letras, 
adora poesia, e tem 
asco pela hipocrisia. 
Não sabe bajular e 
manda tomar no cu 
na hora que precisa. 
Luciana é louca para 
uns e para outros, 
uma pessoa do bem, 
que não tem vaida-
de, gosta de chine-
los no pé, convive 
em todos os meios. 
Tem uma compa-
nheira de muitos 
anos, “adotou” um 
casal de crianças 
lindas e é completa-
mente apaixonada 
pela vida...

Dentro de um 
contexto jornalís-
tico como você lida 
com as “notícias 
falsas”? Seu traba-
lho já foi prejudica-
do devido a notícia 
falsa? 

Não. Lido com 
vermes, às vezes 
que tentam plantar 
informações 
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apresenta o Espírito 
Santo Notícias.

Q u e m  é  a 
Luciana Máximo 
de verdade? 

Um ser humano 
inconformado com 
as injustiças sociais. 
Uma pessoa que 
detesta a mentira, 
tem pavor de traição, 
sente ojeriza pela 
corrupção, passa 
mal com depois que 
acompanha fatos 
envolvendo crian-
ça e adolescente 
(violência, assedio 
e outros). Luciana 
Maximo é sonha-
dora, ama as letras, 
adora poesia, e tem 
asco pela hipocrisia. 
Não sabe bajular e 
manda tomar no cu 
na hora que precisa. 
Luciana é louca para 
uns e para outros, 
uma pessoa do bem, 
que não tem vaida-
de, gosta de chine-
los no pé, convive 
em todos os meios. 
Tem uma compa-
nheira de muitos 
anos, “adotou” um 
casal de crianças 
lindas e é completa-
mente apaixonada 
pela vida...

Dentro de um 
contexto jornalís-
tico como você lida 
com as “notícias 
falsas”? Seu traba-
lho já foi prejudica-
do devido a notícia 
falsa? 

Não. Lido com 
vermes, às vezes 
que tentam plantar 
informações 

que não procedem, 
mas eu levanto os 
pormenores. Os 
boatos eu acabo 
com eles em dois 
tempos. Não caio 
em armadilhas, nem 
escuto apaixona-
dos políticos, não 
tem paciência para 
vitimismo. Quando 

recebo a ligação, 
começo apurando 
logo, quando descu-
bro a verdade, ligo 
de volta e como no 
esporro. 

O que tem da 
professora (for-
mada em Letras)  
Luciana Máximo, 

dentro da jornalis-
ta que você é hoje? 

Tudo! Eu faço pa-
lestras em várias es-
colas. Faço questão 
de manter o vínculo. 
O ambiente esco-
lar me fascina. Tem 
mais que isso, eu 
sou uma eterna e 
faminta pesquisa-

dora. Adoro buscar 
novos significados, 
amo o texto, brin-
co com as palavras, 
me debruço muitas 
das vezes buscan-
do sinônimos para 
não repetir palavras. 
Procuro diariamen-
te melhorar cada 
vez mais. Sou meio 
insana para dizer a 
verdade. A jornalista 
é devoradora de 
textos...

Já pensou em 
parar de escrever 
no jornal? 

Sim... Todo dia eu 
juro que vou lagar 
essa cachaça. Todo 
dia eu penso em 
um sitio longínquo, 
uma pequeno lago, 
uma horta e um fo-
gão de lenha. Eu 
penso em produzir 
literatura. O jornal 
me cansa, me es-
tressa, me adoece. 
Eu fico puta da vida 
quando vejo omis-
são, tenho vonta-
de partir para cima 
na mão. Eu odeio 
políticos imundos, 
mentirosos. Odeio 
ver pessoas doen-
tes e não haver um 
plano para resolver 
isso. Odeio saber 
que alunos estão 
estudando em es-
cola sucateadas. 
Odeio ver idosos 
em asilos, odeio ver 
crianças em casa de 
passagens. Odeio 
registrar essas ma-
zelas toda hora. A 
sociedade é um lixo 
doente, e manipula-
da por outro lixo de 

sistema falido.

Como você lida 
coma repercussão 
dos seus posts nas 
redes? Ainda te 
assustam alguns 
tipos de comentá-
rios agressivos?

Hoje eu tiro sarro, 
debocho na cara 
dura. Tem casos que 
a pessoa me chama 
no zap pra continuar 
me ofendendo e 
eu digo, seja feliz 
querida, tenta dá 
meia hora de c. pra 
relaxar.

 
Como eu sou um 

blogueiro literário 
e tenho um blog 
repleto de textos 
poéticos, eu pre-
ciso lhe fazer uma 
pergunta especial: 
você acredita que 
ainda exista públi-
co leitor de texto 
poético (crônica e 
afins) no jornal? 
Ou as pessoas, in-
felizmente, só se 
importam com a 
notícia crua? 

Muita raça, como 
dizem os piumen-
ses. A poesia é o 
que nos salva. Sei 
que tem os igno-
rantes incapazes de 
compreender uma 
metáfora, mas é 
bom que eles exis-
tam, assim a gente 
pode esculhambar 
com eles em um 
bom texto e eles 
imaginarem que 
estão elogiando.... 
Brincadeirinha. Veja, 
temos leitores que 
colecionam as pági-

nas de literatura do 
jornal. A linguagem 
poética toca a alma. 
O público é vc quem 
busca e direciona. 
Creia, nunca faltara 
espaço a essa lin-
guagem, se faltar, 
podemos morrer, 
não vale mais a 
pena está no meio 
de tantos boçais.

Me conte Lu, 
qual foi a pior no-
tícia que você teve 
que relatar? 

N ã o  s e i ! 
Coleciono lembran-
ças tenebrosas: um 
acidente com seis 
pessoas da mesma 
família que tiveram 
as cabeças arranca-
das depois do Pálio 
entrar embaixo de 
uma carreta cego-
nha carregada de 
veículos. O teto 
do Pálio saiu junto 
com as cabeças 
dos ocupantes. Essa 
é uma delas.

Para encerrar 
esse bate papo 
intimista, nas ho-
ras vagas você 
prefere ler um li-
vro daqueles de 
cabeceira ou se 
joga na Netflix? Rs

N e n h u m  d o s 
dois. Saio para brin-
car com as crianças. 
Minha cabeça não 
aguenta mais tanta 
coisa. TV não tem 
meu tempo e livros, 
há tempo não tenho 
na cabeceira, durmo 
sempre depois das 
2h00, já chego mor-
ta na cama...
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Alguns resultados obtidos nos últimos dias que passou a partir de notícias exibidas por este veículo

Espírito Santo Notícias em busca de soluções
O Jornal Espírito 

Santo Notícias com 
sede em Piúma tem 
feito os eu trabalho 
de forma incisiva, nar-
rando fatos, buscando 
respostas, denuncian-
do, ouvindo o cidadão 
nas suas demandas. 
Tem realizado além 
do seu trabalho de pu-
blicar notícias, artigos 
de opinião, colunas, 
reportagens, anúncios 
e outros.

O trabalho com-
prometido com a 
notícia tem feito o 
jornal disparar no 
número de acessos 
nas redes sociais, na 
Edição Digital e no site. 
Impressionante como 
o leitor vem compar-
tilhando suas edições 
digitais.

Nos últimos oito 
dias as matérias re-
percutiram de forma 

Da redação

CONQUISTAS

alfinetou Luciana.
Apenas no artigo 

de opinião FIM CRUEL 
sobre a morte do jo-
vem Kalebe, 19.660 
acessos e 117 compar-
tilhamentos. Opinião, 
texto longo que nem 
sempre leitores mais 
apressados.

Na chamada da 
matéria do assas-
sinato de Kalebe o 
jornal obteve 22.867 
acessos, 122 com-
partilhamentos e 210 
comentários. Apenas 
no lead da matéria 
da morte da mãe e 
o bebê em Anchieta, 
a página do jornal no 
facebook registrou 
70.880 acessos, 465 
compartilhamentos, 
887 comentários, na 
transmissão ao vivo 
obteve 220 comparti-
lhamentos e cerca de 
10 mil acessos. “Nesta 
semana o jornal vai 
apoiar uma campanha 
solidária em prol da 

família de Elisangela 
e o bebê que morre-
ram no Hospital de 
Anchieta. Você pode 
ajudar essa família 
também”.

 Sem contar ou-
tras matér ias de 
grande repercussão 
como a da Escola 
Novo Horizonte em 
Anchieta, as páginas 
do jornal explodiram 
de comentários e na 
Câmara os vereado-
res criticaram a admi-
nistração que como 
solução imediata tro-
cou a merendeira de 
cargo sem ao menos 
apurar as causas de as 
crianças terem passa-
do mal na tarde do dia 
16. ‘Fomos criticados 
por quem deveria dar 
respostas, teríamos 
sido sensacionalistas 
na hora de conduzir 
a reportagem, mas 
ainda não explicaram 
o motivo da merenda 
no lixo. “Reviramos 

sim a lixeira da escola 
e achamos a comida 
jogada fora. A análise 
da Vigilância Sanitária 
foi feita em qual ali-
mento, esperamos 
respostas”, provoca 
Maximo.

Observando a 
força do jornal e a 
irresponsabilidade 
de alguns gestores, 
a editora resolveu 
veicular uma reporta-
gem especial sobre 
Itapemirim, Piúma e 
focou em Anchieta, 
onde os últimos epi-
sódios tem deixado 
o cidadão indignado.

A partir da veicula-
ção dessas matérias, 
postes no facebook 
e no site algumas so-
luções já surgiram. O 
aposentado que resi-
de aos pés do Monte 
Aghá II já teve a sua 
consulta marcada. As 
fezes ao lado do Posto 
de Saúde Itaputanga 
já foram retiradas, o 

vazamento de água 
no bairro Niterói, em 
Piúma, a Cesan já re-
solveu. Tão logo o 
jornal mostrou os fa-
tos a concessionária 
encaminhou homens 
e máquinas ao local 
e sanou o problema. 
A senhora que pre-
cisava consultar com 
um neuro já teve o 
encaminhamento nas 
mãos.

Uma mãe que esta-
va com solicitações de 
exames em mãos e re-
cebeu informação no 
Posto de Itaputanga 
que, não conseguiria 
marcar por conta da 
demora, acabou re-
passando a editora do 
jornal que foi pessoal-
mente na Secretaria 
de Saúde fazer a 
marcação. Espera-se 
que este exame não 
demore seis meses 
para ser realizado.

Convém ressaltar 
que, a partir do episó-

dio da merenda em 
Anchieta, Piúma rea-
lizou uma reunião de 
emergência com dire-
tores e merendeiras 
para falar do assunto 
e pedir atenção re-
dobrada.  É o Jornal 
Espírito Santo Notícias 
registrando fatos e 
buscando soluções.

“Não é fácil sair 
correndo para apurar 
a notícia, ser tratado 
com desdenho, ser 
agredido com pala-
vras de quem deveria 
cumprir seu papel. 
Não é fácil ser subes-
timado, ser desres-
peitado, ser ignorado, 
ser desconsiderado 
porque não comunga 
com omissão. É isso 
que vem ocorrendo 
com a população em 
geral. Em Anchieta, 
nada de respostas, 
apenas notas oficiais 
que não retratam a 
verdade dos fatos. 
Em Itapemirim, muito 

sorriso e tapinhas no 
ombro, desentendi-
mentos e gente in-
competente no poder 
e a população na pon-
ta esperando casas, 
remédios, soluções. 
Em Piúma, há uma 
incompetência gene-
ralizada, o prefeito, 
advogado e professor 
é lento demais e gosta 
de burocracia, prejudi-
ca quem tem pressa. 
Desrespeita o con-
tribuinte, mantém no 
time quem afronta os 
direitos da sociedade. 
Diante dos fatos, o jor-
nal optou por mostrar 
as mazelas, sabe, tem 
consciência que pode 
sofrer retaliações, mas 
está disposto a conti-
nuar com o seu nobre 
oficio, doa a quem 
doer, não milhares de 
leitores aplaudindo, 
comentando, agrade-
cendo ”, disse Luciana 
Maximo editora do 
Jornal.  

gigantesca, abran-
gendo mais de meio 
milhão de leitores. Um 
número impressionan-
te. O artigo de opinião 
relacionado a depres-
são abordando sobre 
Laone, o jovem que 
saltou da Ponte de 
Ferro em Cachoeiro 
de Itapemirim atingiu 
mais de 30 mil pesso-
as e pós publicação, 
a jornalista recebeu 
agradecimentos da 
família que a convidou 
para uma manifesta-
ção contra a indife-
rença.

“O jornal precisa 
provocar discussões, 
precisa opinar sobre 
um tema e propor 
caminhos, reflexões. 
Não apenas exibi fotos 
de mortos, de presos, 
de vítimas. Ou tecer 
elogios a administra-
dores que devem ape-
nas cumprir com suas 
funções, fazer valer o 
salário que recebem”, 

Zé fica noivo de Amanda 
de presente, festa surpresa
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Zé fica noivo de Amanda 
de presente, festa surpresa

“Estou até agora me 
sentindo surpreendi-
da.... Aliás, a todos que 
estavam naquele mo-
mento. Não esperava 
que fosse dessa forma... 
Logo ele, o que não 
guarda segredo, plane-
jou o nosso momento 
sozinho, (com participa-
ção do Márcio Ceccon 
que me traiu e não con-
tou para ninguém des-
de que soube), sem que 
ninguém percebesse 

Da redação
para que eu não des-
confiasse. Aproveitou 
a data do meu aniver-
sário para surpreender 
a todos daquela forma 
mágica. Quem convive 
mais próximo a mim 
sabe da dificuldade 
que tenho em gostar 
de aniversariar, desde 
que minha rainha não 
se faz presente em vida 
nestas datas.... Mas ele 
conseguiu transformar 
minha tristeza em ale-
gria sem fim. Obrigada 
a vocês, meus amigos, 
que promoveram essa 
festa de aniversário sur-

A prefeita Amanda Quinta Rangel soprou velinhas neste sábado, 24 e ganhou claro, uma 
surpresa do amado, um par de alianças. Agora a prefeita de Kennedy é oficialmente 
comprometida, tirem o olho!

ALEGRIA 

presa, mesmo eu não 
querendo comemorar 
esse ano, vocês foram 
teimosos e fizeram. Já 
desconfiava quando 
pediram para me arru-
mar que iriam me raptar. 
Mas tenho a certeza 
que a maior surpresa 
foi o noivado. Agora 
tenho que agradecer 
e m  d o b r o .  G e n t e 
e u  e s t o u  N O I VA ! 
Obrigada meu amor, 
você transformou a 
menina mulher em 
uma guerreira.... É en-
graçado poder se co-
municar pelo olhar, de 

saber quando o outro 
está triste ou cansa-
do e fazer de tudo 
para ver a pessoa que 
mais amamos FELIZ. 
E assim construirmos 
nossa relação, somos 
companheiros e cúm-
plices de um amor 
verdadeiro, a cada 
sorriso, a cada briga, 
a cada discordância, 
a cada dia se redesco-
brindo. Acho que o amor 
é isso. Que Deus con-
tinue a derramar suas 
bênçãos sobre nossa 
vida. TE AMO”, declarou 
Amanda Quinta.
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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.
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Amigos surpreendem Eliana Sabino no 
charmoso Sítio do Salário e Rosângela. 
Uma festa com muita música, declarações 
de amor a sambista, churrasco e afins 

e muita gente do bem junta, cantando, 
dançando e se divertindo a tarde toda 
desde domingo.

Eliana Sabino obrigada por existir 

em nossas vidas, felicidades sempre e 
sucesso que é o que você é. O jornal faz 
questão de marcar presença e registrar 
esse momento especial da sua vida.

NIVER DA MADRINHA DO SAMBA CAPIXABA, ELIANA SABINO


