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Para viabilizar 
investimentos em 
diversas áreas e 
garantir que cidadãos 
capixabas tenham mais 
chance de inserção no 
mercado de trabalho, 
foi assinada, nesta 
terça-feira (27), pelo 
governador Paulo 
Hartung, a liberação 
de créditos no valor 
global de R$ 160,8 
milhões. Desse total, 
R$ 50 milhões são 
para a melhoria da 
educação básica e 
R$ 41 milhões em 
obras e equipamentos 
para as polícias Civil 
e Militar. Também 
serão ofertadas 50 
mil vagas em cursos 
de qualificação 
profissional.

MAIS DE 
160 MILHÕES 

ES INVESTIMENTOS
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Treinando para primeiros socorros

Professores cruzam os braços em Anchieta-ES
Intervenção federal 
no Rio vira debate

Os professores 
que trabalham nas 
creches municipais 
de Itapemirim estão 
participando de um 
treinamento em pri-
meiros socorros. A 
iniciativa, que é da 
secretaria de Saúde 
em parceria com a 
Educação, visa pre-
parar os profissionais 

Professores que 
a tuam na  Creche 
Francisco Giuster, no 
bairro Alvorada, em 
Anchieta/ES cruzaram 
os braços hoje em uma 
simbólica manifesta-
ção.

Informações ex-
traoficiais dão con-
ta que esses profis-
s iona i s  a tuam na 
Creche que é mantida 

fermeiros e médicos 
conduzindo os ensi-
namentos.

A primeira creche 
a receber os pro-
fissionais da saúde 
foi Ailta de Almeida 
Lyrio, que fica em 
Itaipava. Durante o 
treinamento, os pro-
fessores aprenderam 
técnicas para serem 
aplicadas em casos 
de engasgos, con-
tusões e outros aci-
dentes. O profissio-

O Município de 
Itapemirim será 
sede de um deba-
te sobre segurança 
pública, especial-
mente para traba-
lhar a possível mi-
gração da violência 
do estado do Rio 
de Janeiro para o 
Espírito Santo, após 
a intervenção fede-
ral na segurança. 
Para o encontro, fo-
ram convidados se-
cretários municipais 
de segurança pú-
blica e autoridades 
da área de diversos 
municípios capixa-
bas e do Governo 
do Estado. O de-
bate será realizado 
na próxima quinta-
-feira (1), no auditó-
rio da prefeitura de 

Itapemirim, das 15h 
às 18h e será aberto 
para a população.

O objetivo do 
evento é promo-
ver o debate e en-
contrar soluções 
conjuntas para 
impedir a entra-
da da violência 
pelos municípios 
que fazem divi-
sa ou que estão 
próximos do es-
tado do Rio de 
Janeiro. Foram 
convidados para 
participar do deba-
te os representan-
tes da segurança 
pública dos municí-
pios de Presidente 
Kennedy, Mara-
taízes, Cachoeiro 
de Itapemirim e 
Anchieta-ES.

Assessoria de 
Comunicação

para agir em casos 
de acidentes ou pos-
síveis emergências 
que possam surgir 
na rotina da escola 
e, assim, assegurar a 
vida das crianças até 
que recebam o aten-
dimento adequado. 
O projeto recebeu o 
nome de “Quem edu-
ca Salva” e os treina-
mentos começaram 
nesta segunda-feira 
(26) e contam com 
a presença de en-

pelo Movimento de 
Educação Promocional 
do Esp í r i to  Santo 
- MEPES e estariam 
sem receber o mês 
de setembro de 2017. 
Sem falar que também 
perderam o ticket ali-
mentação. Anchieta 
rogai pelo povo da ve-
lha Rerigtiba que clama 
por salários, condições 
de trabalho digna.

Professores de creches de Itapemirim participam de treinamento em primeiros socorros

nal responsável por 
ensinar foi a médica 
pediatra Drª Soraia 
da Rocha Peçanha. 
Nesta terça-feira, a 
instituição de ensi-
no que vai receber 
os profissionais da 
saúde será a creche 
Honorina Figueiredo 
Peçanha “Vovó Lora, 
de Joacima e na 
quarta-feira será a 
vez dos professores 
da Creche Itaoca re-
ceber a médica.

ITAPEMIRIM/ES
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Professores de creches participam de 
treinamento para primeiros socorros
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nal responsável por 
ensinar foi a médica 
pediatra Drª Soraia 
da Rocha Peçanha. 
Nesta terça-feira, a 
instituição de ensi-
no que vai receber 
os profissionais da 
saúde será a creche 
Honorina Figueiredo 
Peçanha “Vovó Lora, 
de Joacima e na 
quarta-feira será a 
vez dos professores 
da Creche Itaoca re-
ceber a médica.

Corrida pela compra dos 
uniformes escolares

Câmara de Anchieta devolve 1.500 milhões

Márcia Gonçalves assume Secretaria de Educação

Muita gente deixou 
a compra dos unifor-
mes escolares para 
depois do carnaval, 
até por que muitas 
pessoas começam 
de fato o ano depois 
da folia.

Em Piúma a Santa 
Rosa Confecções 
está de portas aber-
tas recebendo pais e 

A Câmara de Anchieta 
devolveu na noite desta 
terça-feira, 27, a quantia 
de R$1.500 milhão dos 
recursos do duodécimo do 
ano de 2017. Tal devolução 
garantirá o transporte o 
universitário, o atendimento 
hospitalar e ações que po-
tencializam o turismo.    

“Diante do quadro de-
safiador e devido ao novo 
cenário econômico da ci-
dade, adequações foram 
necessárias para manter 

A  p r o f e s s o r a 
Márcia Gonçalves 
de Azevedo assumiu 
hoje a Secretaria de 
Educação do muni-
cípio de Anchieta. 
Márc ia  ent ra  em 
s u b s t i t u i ç ã o  a 
Janinha Gerke, que 
pediu exoneração 
após ser aprova-
da em um concur-
so federal.  Márcia 
Gonçalves é forma-
da em matemática 

acaba identificando 
o estudante. “Estou 
achando os preços 
acessíveis. É muito 
bom o uniforme, faz 
com que a gente 
economize roupas, 
já que temos muitas 
despesas”.

A  San ta  Rosa 
Confecções prepara 
uniformes para to-
das as escolas, mu-
nicipais, estaduais, 
particulares, facul-
dades que queiram 

compromissos com forne-
cedores, servidores e com 
a população anchietense. 
Solidária com a população, 
a Câmara está devolvendo 
aos cofres do Executivo mais 
de R$ 1,5 milhão, referente 
ao duodécimo recebido 
no exercício de 2017, para 
garantir o transporte uni-
versitário, convênio com o 
Hospital e ações de fomen-
to ao turismo”, ressaltou 
Tássio Brunoro, presidente 
da Câmara.

mula 35 anos de 
experiência, tendo 
sido professora efe-
tiva do Estado e do 
município, onde se 
aposentou há cerca 
de três anos. 

O convite para 
assumir a pasta veio 
do prefeito Fabrício 
Petri, que enxergou 
na professora as 
condições ideais 
para dar continui-
dade ao bom tra-

Da redação
alunos para a compra 
dos uniformes esco-
lares. Até então, o 
movimento era mais 
tímido disse Rafaela 
uma das sócias da 
confecção.

A acadêmica do 
curso de Odonto, 
Brenda Soares, 22 
anos, residente no 
centro, em Piúma es-
tava encomendando 
uniforme. Ela disse 
que o uniforme ajuda 
economizar roupas e 

São Cami lo.   Na 
bagagem ela acu-

A peça custa em média R$25.00, na Santa Rosa Confecções a corrida começou agora pela 
compra dos uniformes escolares

e Ifes. “Escola Viva, 
Filomena Quitiba em 
qualquer município 
que precise a gente 
confecciona. Desde 
a pré-escola, educa-
ção infantil, ensino 
médio e faculdade. 
A procura está muito 
boa, agora que eles 
estão vindo comprar”, 
disse Rafaela Oliveira.  
O uniforme completo 
varia até R$50.00, in-
clusive peças para o 
inverno.

ba lho  que v inha 
sendo executado 
p o r  J a n i n h a .  “A 
Márc ia  reúne os 
ingredientes que 
buscamos para a 
ocupação desse 
cargo. É competen-
te, experiente, tem 
bom relacionamen-
to com os profis-
sionais da rede e é 
moradora do muni-
cípio de Anchieta”, 
disse Petri.  

PIÚMA/ES

Luciana Maximo

Helinho Barbosa 

Assessoria de Comunicação

Rafaela mostra a Brenda os tipos de 
malha da confecção

pela faculdade de 
Ciências e letras 

Madre Gertrudes 
de São José, hoje 
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ALCINO: uma hora a casa cai

O Tr ibuna l  de 
Contas (TC) capi-
xaba arquivou pro-
cesso em desfavor 
ao ex-prefeito de 
Itapemirim, Alcino 
Ca rdoso ,  po rém 
manteve a conde-
nação, na qual de-
termina a devolução 
de R$ 1.143.614,39, 
além de multa de R$ 
16.363,00. A pena-
lidade é em função 
de irregularidades 
nos atos de gestão 
durante o exercício 
de 2004.

De acordo com 
o TC, o trânsito em 

12 de dezembro de 
2017; a publicação 

aconteceu nesta 
terça-feira (27). A 

reportagem tento 
contato com o ex-

Fonte/ Em Off – 
Leandro Moreira 

julgado se consu-
mou em 3 de maio 
de 2013, e que res-
tou precluso o prazo 
para a apresentação 
de recurso.

A multa já foi ins-
crita em dívida ativa 
e protestada extra-
judicialmente pela 
Procuradoria Geral 
do Estado e também 
junto ao cartório do 
município, em 17 de 
outubro de 2017. A 
prefeitura ajuizou a 
ação de execução 
fiscal e de cobrança 
de débito.

A  sessão  que 
decidiu pelo arqui-
vamento dos autos 
e manutenção da 
pena ocorreu no dia 

Ex-prefeito de Itapemirim tem que devolver R$ 1,14 milhão

-prefeito, mas não 
obteve sucesso.

CONDENADO

Divulgação

Alcino Cardoso foi condenado a devolver aos cofres R$ 1.143.614,39, além de multa 
de R$ 16.363,00

Governo investe R$ 91 milhões 
em educação e segurança
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Governo investe R$ 91 milhões 
em educação e segurança

Para v iab i l i zar 
investimentos em 
diversas áreas e ga-
rantir que cidadãos 
capixabas tenham 
mais chance de inser-
ção no mercado de 
trabalho, foi assina-
da, nesta terça-feira 
(27), pelo governador 
Paulo Hartung, a libe-
ração de créditos no 
valor global de R$ 
160,8 milhões. Desse 
total, R$ 50 milhões 
são para a melhoria 
da educação básica 
e R$ 41 milhões em 
obras e equipamen-
tos para as polícias 

para implantação de 
rede de fibra ótica 

Metro GVIX; e R$ 
2,15 milhões para 
implantação de três 
unidades de medida 
socioeducativa em 
Linhares.

Foram também li-
berados 49,9 milhões 
para a Saúde, a serem 
aplicados nas obras 
do Hospital Geral de 
Cariacica e em ser-
viços dos hospitais 
Infantil e Estadual de 
Vila Velha; e R$ 2,8 
milhões para quali-
ficação em escolas 
técnicas estaduais 
Vasco Coutinho e 
Telmo Luis Silva.  

Pau lo  Har tung 

ressaltou o fato de 
o Governo ter en-
frentado de forma 
organizada a crise 
econômica registra-
da no país – que no 
Espírito Santo teve 
como agravantes 
os impactos gera-
dos pela crise hídri-
ca, a paralisação da 
Samarco e a queda 
no preço do barril 
de petróleo – que 
impactou fortemen-
te a arrecadação. 
“Fizemos o certo e 
conseguimos sair 
dessa crise na frente 
do país. Em 2018 o 
Estado vai evoluir, 

Assessoria de 
Comunicação

Civil e Militar. Também 
serão ofertadas 50 
mil vagas em cursos 
de qualificação pro-
fissional.

Dos demais recur-
sos, R$ 3,38 milhões 
são destinados à re-
alização de projetos 
esportivos, de cultura 
e artes, no Programa 
de Ocupação Social; 
R$ 1,69 milhão para a 
realização de cursos 
de qualificação pro-
fissional ofertados 
por programas da 
Secretaria de Direitos 
Humanos. Outros R$ 
6,34 milhões são 
para investimentos 
em obras habitacio-
nais em Aracruz e 
na Serra; R$ R$ 3,45 

O Governo do Estado do Espírito santo, Paulo Hartung quer mudar a educação e vai investir 
R$ 50 milhões e R$ 41 milhões em segurança

vai ‘bombar’”, disse o 
governador.

Responsável pela 
coordenação de 
todo o Planejamento 
Estratégico, o se-
cretário de Estado 
de Planejamento 
e Economia, Regis 
Mattos Teixeira, tam-
bém ressaltou que 
o planejamento e 
a organização das 
contas do Governo 
têm permitido que o 
Estado venha reali-
zando vários proje-
tos inovadores, além 
de manter serviços 
funcionando 
regularmente. 

ESPÍRITO SANTO

Pedro Dutra/ Secom-ES

Governo do Estado vai investir R$ 50 milhões em Educação e R$ 41 milhões 
em segurança
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Geral

Na área da Educação, en-
trará em funcionamento neste 
ano, na Serra, a 32ª unidade 
de Escola Viva, consolidando 
um dos projetos inovadores 
do Governo, que é voltado 
à juventude e oferece aos 
alunos ensino em tempo inte-
gral. Em 2018, serão ofertadas 
20 mil matrículas em todas as 
Escolas Vivas do Estado.

Também serão construídas 
ou reformadas 13 escolas, e 
oferecidas quase 1.600 vagas 
no Projeto Nossa Bolsa, que 
disponibilizará bolsas de 
estudo em cursos de gra-
duação, iniciação científica 

tecnológica e extensão, além 
de mestrado, a estudante 
comprovadamente sem con-
dição de arcar com custos 
dos seus estudos.

O Programa Jovem de fu-
turo, realizado pela Sedu com 
apoio do Instituto Unibanco, 
será implantado em mais 
40 escolas, totalizando 237 
unidades contempladas. O 
Jovem do Futuro apresenta 
estratégias e instrumentos 
que tornam o trabalho do 
gestor escolar mais eficiente, 
criativo e produtivo, com foco 
nos resultados positivos de 
ensino e de aprendizagem.

O Governo também in-
vestirá no estímulo às ati-
vidades artístico-culturais, 
nas suas mais variadas áre-
as, com a liberação de R$ 
10 milhões para os editais 
de cultura. E ainda, para a 
Economia Criativa, disponi-
bilizará um total de R$ 18,5 
milhões, com operações de 
crédito por meio dos progra-
mas Nosso Crédito, Bandes 

Criativo e Criatec.
Já para o desenvolvi-

mento do Esporte, estão 
previstas 48 mil vagas para 
beneficiar, com atividades 
gratuitas de esporte, den-
tro do Projeto Campeões 
de Futuro, crianças e ado-
lescentes capixabas com 
idades entre 6 e 17 anos, 
em todos os municípios do 
Estado.

Educação

Cultura

Leonardo Duarte/Secom

Gazeta Online

O ministro da Educação, Mendonça Filho participou 
hoje da inauguração de mais uma escola do 
programa Escola Viva em Iúna

O ministro da Educação, Mendonça Filho participou 
hoje da inauguração de mais uma escola do 
programa Escola Viva em Iúna

DIREITOS HUMANOS 
E SEGURANÇA
Jovens de 26 bair-

ros da Grande Vitória 
e do interior, expostos 
à maior vulnerabilida-
de social, também se-
rão beneficiados com 
a ampliação da oferta 
de vagas em ações de 
empreendedorismo, 
qualificação, educa-
ção, cultura e esportes, 
dentro do Programa de 
Ocupação Social. Serão 
28 mil vagas, além de 
28 mil atendimentos 
previstos em ações de 
promoção de cidadania.

S e r ã o  t a m b é m 
implantadas três uni-
dades do Inst i tu to 
d e  A t e n d i m e n t o 
Socioeducat ivo do 
Espírito Santo (Iases), 
com um total de 45 va-
gas. O Iases realiza a 
gestão e execução das 
medidas socioeduca-
tivas ao adolescente 
em conflito com a lei no 
Estado.

Já no sistema pri-
sional, entre as ações 
planejadas, serão pu-
blicados editais para 
a construção de uma 
unidade de sistema fe-
chado, com 600 vagas, 
e para a construção do 
Centro de Detenção 
Provisória de Linhares, 
com 603 vagas, no 
Norte do Estado. 

A obra da sede da 
Polícia Civil, no antigo 
prédio do Detran, será 
concluída, e também 
em relação à instituição, 
estão previstas obras de 
reforma em 20 unida-

des. A Polícia Civil será 
também contemplada 
pelo Governo com 120 
viaturas e 250 armas, 
entre pistolas (180) e 
fuzis (70).

Duzentas e deze-
nove viaturas, 3 mil pis-
tolas, 252 fuzis e 1.760 
coletes serão adquiri-
dos para a Polícia Militar, 
que terá iniciadas obras 
em quatro unidades. Já 
no Corpo de Bombeiros 
Militar também haverá 
construções de cinco 
unidades, e a corpora-
ção será ainda benefi-
ciada com aquisição de 
13 veículos e equipa-
mentos de atendimen-
tos a desastres.

O Departamento 
Estadual de Trânsito 
(Detran), por sua vez, 
vai disponibilizar 9 mil 
Carteiras Nacionais 
de Habilitação (CNH) 
Sociais. O documento 
é emitido gratuitamente 
para pessoas de baixa 
renda. 

SAÚDE
A Rede Cuidar, que 

propõe a reorganização 
do atendimento no sis-
tema de saúde pública 
do Espírito Santo, com 
oferta de consultas e 
exames especializa-
dos, vai ser ampliada, 
atingindo um total de 
quatro unidades em fun-
cionamento em 2018. 
Atualmente, a de Nova 
Venécia, no Norte do 
Estado, já está em ativi-
dade, já tendo realizado, 
desde novembro do 
ano passado, quase 7 

mil atendimentos de 
pacientes, e quase 31 
mil consultas e exames. 
Neste ano, serão aber-

tas também as unida-
des da Rede Cuidar de 
Santa Teresa, Linhares 
e Guaçuí.

O início da obra 
de terraplanagem do 
Hospital de Cariacica 
acontecerá neste ano, 

quando também será 
publicado o edital para 
a realização da obra de 
construção da unida-
de. E ainda na área da 
Saúde, será publicado o 
edital para a realização 
das obras do bloco IV 
do Hospital São Lucas, 
em Vitória.

A população será 
também beneficiada 
com a ampliação de 
serviços de saúde, que 
resultará na abertura 
de 126 novos leitos. 
No Hospital da Polícia 
Militar (HPM), em Vitória, 
será aberta uma enfer-
maria de Oncologia com 
22 leitos. O Hospital Dr. 
Dório Silva, na Serra, 
ganhará 66 leitos de en-
fermaria e de Unidade 
de Terapia Intensiva 
(UTI); e o Hospital Infantil 
Alzir Bernardino Alves 
(Himaba), em Vila Velha, 
também terá 38 novos 
leitos, de saúde mental 
pediátrica e enfermaria.  

ORLA DE GUARAPARI
De grande importân-

cia para a dinamização 
do turismo na região li-
torânea Sul, as obras de 
urbanização da Orla de 
Guarapari serão conclu-
ídas neste ano. Obras 
em 230 quilômetros 
de rodovias também 
estão previstas, entre 
as quais o início da pa-
vimentação da ES 1010, 
de Conceição da Barra 
a Itaúnas; e as conclu-
sões da duplicação de 
Cachoeiro a Coutinho, 
na ES 482; da implan-
tação do Contorno de 

Aruaba, e da restau-
ração de Castelinho a 
Vargem Alta, na ES 164.

Em 2018, terão iní-
cio as obras de amplia-
ção e modernização 
do Aeroporto Regional 
de Linhares, e estão 
previstas obras em 
108 quilômetros de 
estradas do Programa 
Caminhos do Campo. 
Essas estradas favo-
recem a circulação de 
pessoas e o escoa-
mento da produção 
agrícola nas comunida-
des beneficiadas.

Já na Grande Vitória, 
o capixaba vai ver li-
berado o tráfego na 
Rodovia Leste-Oeste, 
com a conclusão da 
ligação entre Cariacica 
e Vila Velha. Obras da 
Avenida Leitão da Silva, 
em Vitória; do último 
trecho da Rodovia José 
Sette, entre Alto Lage 
e Tucum, e da Avenida 
Alice Coutinho, ambas 
em Cariacica, terão con-
tinuidade.

O Estado vai ga-
nhar um Centro de 
Pesquisas, Inovação 
e Desenvolvimento 
(CPID), cujas obras serão 
concluídas neste ano. E 
também para essa área 
de Ciência e Tecnologia, 
vale destacar o investi-
mento a ser feito pelo 
Governo, da ordem de 
R$ 30 milhões, com 
publicação de editais 
que beneficiarão 1.729 
bolsistas.

A implantação de 
rede de fibra ótica em 
Vila Velha e na Serra, 

juntamente com a ins-
talação de 100 ante-
nas no interior, dentro 
do Programa Campo 
Digital, são outras ações 
a serem realizadas, am-
pliando a infraestrutura 
para o desenvolvimento 
do Estado.

MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE

Dois mil e quinhen-
tos hectares terão re-
florestamento neste 
ano, no Estado, com 
Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), bene-
ficiando 1.050 proprie-
dades rurais.  

Em Cariacica, a po-
pulação e o meio am-
biente também serão 
beneficiados com a 
publicação do edital da 
Parceria Público-Privada 
(PPP) para a realização 
de obras de sanea-
mento, com captação e 
tratamento de esgoto, 
a exemplo do que já 
acontece na Serra e em 
Vila Velha.

P o r  m e i o  d o 
Programa de Gestão 
Integrada das Águas e 
da Paisagem – parceria 
do Governo do Estado 
com o Banco Mundial 
– também serão reali-
zadas obras de sanea-
mento básico em Santa 
Maria de Jetibá e Santa 
Leopoldina, e publica-
dos editais para amplia-
ção de sistemas de 
esgotamento sanitário 
em Cariacica, Viana, 
Vila Velha, Domingos 
Martins e Dores do 
Rio Preto.

Obras de melhoria 
nos sistemas de esgota-
mento sanitário de Nova 
Venécia, Pinheiros, 
Pancas e Serra, e o iní-
cio de trabalhos da mes-
ma natureza em Viana 
também estão previstos.

O Governo vai be-
neficiar 8.700 morado-
res com regularização 
de mais de 2 mil áre-
as na região da antiga 
Fazenda Maruípe, que 
abrange cinco bairros 
em Vitória. Também en-
tregará 592 unidades 
habitacionais rurais e 
urbanas, e implantará 
infraestrutura para ou-
tras 1.433 unidades de 
Aracruz e Vila Velha.

SEGURANÇA 
HÍDRICA

Para garantir mais 
segurança hídrica ao 
Estado, o Governo 
publicará edital para 
obras de construção da 
Barragem do Rio Jucu, 
e concluirá a construção 
de mais 32 barragens 
de usos múltiplos e ou-
tras seis em assenta-
mentos rurais.

A população de Vila 
Velha também verá 
concluída neste ano 
uma das  obras  de 
macrodrenagem me-
tropolitanas planeja-
das pelo Governo do 
Estado: a de elevação 
do Dique do Rio Jucu. 
Também será publica-
do edital para implan-
tação de uma nova 
estação de bombea-
mento no município 
de Vila Velha.
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Parabéns Kauê
O secretário de Desenvolvi-

mento Econômico de Piúma, 
Kauê Oliveira completou idade 
nova nesta terça-feira, 27. Toda 
felicidade que houver nessa 
vida Kauê, sabedoria e inteli-
gência para saber contornar os 
desafios. Que Deus o abençoe 
poderosamente e que você 
possa ser um instrumento do 
bem nessa sociedade tão injus-
tiçada, parabéns!

No Ceará
O renomado chef de cozinha 

de Itapemirim, Hamilton Martins 
do Amaral Júnior já está em 
Fortaleza para participar da 
disputa do prêmio máximo 
da Gastronomia Brasileira, o 
Dólmã. Hamilton é proprietário 
do mais requintado restaurante 
de Itaipava, o 235. Sucesso 
chef!

Boa Cia
O pão com linguiça preparado no 

Ranchos do Queijos, em Piúma não tem 
em nenhum lugar do planeta. E claro, 
quem experimenta sempre volta. Os 
empresários Santos e Thiago Andreata 
sempre que passam pela Cidade das 
Conchas fazem questão de bater um 
papo com Moacir Lima, o empreende-
dor que idealizou a casa mais deliciosa 
das cidades de Piúma e Iconha. 

Poeta nato 
Gervones Leite de Souza é autodidata. Ele já 

fez de tudo nesta vida. Descarregou caminhões 
no Mercado Central em BH, carregou bolsa de 
madames, foi borracheiro, consertou máquinas de 
lavar, todas as marcas de máquinas de costura, 
foi vendedor premiado da Mesbla em SP, mas é a 
poesia que ele mais domina na ponta da língua. 
Foi a nossa casa consertar o fogão, atendendo 
uma solicitação de Paulo Marley, nosso amigo, e 
acabou passando tarde toda declamando versos 
para essa colunista. Adorei. Gervones tem 23 
inventos, é hiper criativo e sabe tudo de política.  
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Fonte: resumodenovelas.net

 

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.

A ARTE que salva
“Quem faz um poema salva um afogado”, verso de Mário 

Quintana, poetiza, lindamente, o grande papel da arte na 
formação do sujeito e na capacidade de nos impactar. 
Como leitora visceral e uma apreciadora das artes, não 
conseguiria conceber um mundo sem a presença de objetos 
artísticos.

O cotidiano, muitas vezes, nos torna mecânicos e resse-
quidos, acrescentando em nossas vivências cascas, orifí-
cios e calos de banalidades, desesperanças e desapegos. 
Mas, a arte nos sugere o contrário: um novo contato com 
o real, uma nova forma de reinaugurar verdades.

Como não repensar aspectos do psíquico humano sem 
as obras do magistral surrealista Salvador Dali, como não 
se estranhar com os novos traçados de figuras e objetos a 
partir da visão cubista de Picasso, como não se indignar e 
ressignificar aspectos da sociedade por meio de Machado 
de Assis e como não ampliar questões da linguagem, do psi-
cológico e da mundividência através de Clarice Lispector?

A arte é que amplia nossa visão de humanidade, nos 
retirando do senso comum. Ela nos dá a oportunidade de 
inventariar novos aspectos da tão “dolorida” vida humana, 
recriando significados de liberdade, justiça, beleza, refi-
namento estético. Para se livrar do caos e da danação há 
necessidade da arte.

As diferentes formas de concepção de arte minimizam a 
ausência presente no indivíduo, ampliando seu olhar para 
o mundo, para os homens e nos fazem comungar com 
as emoções, com sensações inauguradas. É a arte que 
redesenha o imponderável, o impossível, o desconhecido, 
o inconsolável. 

Entre percalços e escuros, ela torna-se a lâmpada dos 
sonhos, a responsável por incitar, assustar, incomodar, fil-
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A ARTE que salva

por Simone Lacerda

Pausas para a 

Literatura

“Quem faz um poema salva um afogado”, verso de Mário 
Quintana, poetiza, lindamente, o grande papel da arte na 
formação do sujeito e na capacidade de nos impactar. 
Como leitora visceral e uma apreciadora das artes, não 
conseguiria conceber um mundo sem a presença de objetos 
artísticos.

O cotidiano, muitas vezes, nos torna mecânicos e resse-
quidos, acrescentando em nossas vivências cascas, orifí-
cios e calos de banalidades, desesperanças e desapegos. 
Mas, a arte nos sugere o contrário: um novo contato com 
o real, uma nova forma de reinaugurar verdades.

Como não repensar aspectos do psíquico humano sem 
as obras do magistral surrealista Salvador Dali, como não 
se estranhar com os novos traçados de figuras e objetos a 
partir da visão cubista de Picasso, como não se indignar e 
ressignificar aspectos da sociedade por meio de Machado 
de Assis e como não ampliar questões da linguagem, do psi-
cológico e da mundividência através de Clarice Lispector?

A arte é que amplia nossa visão de humanidade, nos 
retirando do senso comum. Ela nos dá a oportunidade de 
inventariar novos aspectos da tão “dolorida” vida humana, 
recriando significados de liberdade, justiça, beleza, refi-
namento estético. Para se livrar do caos e da danação há 
necessidade da arte.

As diferentes formas de concepção de arte minimizam a 
ausência presente no indivíduo, ampliando seu olhar para 
o mundo, para os homens e nos fazem comungar com 
as emoções, com sensações inauguradas. É a arte que 
redesenha o imponderável, o impossível, o desconhecido, 
o inconsolável. 

Entre percalços e escuros, ela torna-se a lâmpada dos 
sonhos, a responsável por incitar, assustar, incomodar, fil-

trar, o grito que, por tanto tempo, manteve-se emudecido 
e intacto em nós.

Não conseguiria resistir sem arte, sem as letras e me-
lodias de Jobim e Buarque, como tantos outros poetas 
e músicos que nos retiram do comum e nos conduzem a 
novos cenários, a salas e sótãos esquecidos, a dimensões 
até então não encontradas.  

A arte proporciona o encontro, a descoberta, o impen-
sável, e, ressignificando Cruz e Souza (Cavador do Infinito), 
ela é a eterna busca dos sonhos, dos insondáveis, daquilo 
que a realidade “crua e nua” não é capaz de nos devolver 
ou emoldurar.

Considero a arte a responsável pela janela quando me 
falta ar, quando as palavras calam, quando me sinto pe-
sada ou dura demais. É a arte que me livra das “mortes” e 
me permite ressuscitar muitas vezes, costurando meus re-
mendos e traçando novas dimensões para minha essência.

A arte nos liberta das escuridões cotidianas, resgatando-
-nos do abismo, dos medos, do silêncio. Ela é a reinvenção 
das possibilidades, aproximando-nos do que nos torna 
mais humanos e amenizando nosso caos. É a arte que 
nos permite, parafraseando Quintana, vir à tona de todos 
os naufrágios.


