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IMPRUDÊNCIA
Um motorista embriagado causou um acidente 

na Rodovia do Sol (ES-060), na localidade de Pontal, 
em Marataízes. LUIZ CARLOS PAZ VENTURA de 43 

anos morreu na hora, já o carona foi encaminhado 
para o Hospital local, mas será transferido para 
Cachoeiro com múltiplas fraturas.

MARATAÍZES/ES
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Bêbado ao volante mata um 
no Pontal

Um motorista em-
briagado causou um 
acidente na Rodovia 
do Sol (ES-060), na 
localidade de Pontal, 
em Marataízes. Luiz 
Carlos Paz Ventura 
de 43 anos morreu 
na hora, já o carona 
foi encaminhado para 
o Hospital local, mas 
será transferido para 
Cachoeiro com múlti-
plas fraturas.

O acidente aconte-
ceu por volta das 7 ho-
ras deste sábado (03). 
O motorista do veículo 
estava visivelmente 
embriagado, segundo 
informações de poli-
ciais que efetuaram a 
prisão do homem na 
mesma hora. Ele foi 
encaminhado para o 
Hospital Evangélico 

resistiu aos ferimentos 
e morreu no local. Já 
o amigo que estava 
de carona foi socor-

rido em estado gra-
ve ao Hospital local, 
mas será transferido 
para Cachoeiro de 

Itapemirim.
O motorista do ve-

ículo deverá ser le-
vado à delegacia de 
polícia civil da Vila do 
Itapemirim, onde será 
ouvido. Familiares 
de Luiz Carlos Paz 
Ventura estão em es-
tado de choque, e 
desejam que a justiça 
seja feita, para que 
outras pessoas em-
briagadas não matem 
mais pessoas nas es-
tradas. 

“Luiz Carlos Paz 
Ventura viveu sua 
infância e juventu-
de na localidade de 
Campo Acima, onde 
moram quase todos 
seus parentes, mas 
atualmente residia no 

Fonte: Agora News
de Itapemirim, anti-
go Santa Helena e 
aparentemente sofreu 
pequenas escoria-
ções. Ele está sendo 
escoltado pela polícia 
militar.

Informações dão 
conta que Luiz Carlos 
Paz Ventura, que es-
tava acompanhado 
por um amigo, ia de 
Itaoca para o muni-
cípio de Marataízes, 
onde trabalhava com 
vigia, quando um ho-
mem conduzindo um 
Corsa Sedan prata, 
saiu repentinamente 
de uma das ruas da 
localidade de Pontal, 
entrando na Rodovia 
sem sinalizar, não dan-
do chances para que o 
motociclista evitasse a 
colisão.

E q u i p e s  d o 
Resgate, foram acio-
nadas, mas o condutor 
da motocicleta não 

Motorista embriagado causa acidente, mata um e 
deixa outro ferido no Pontal, em Marataízes-ES

balneário de Itaoca. 
Ele é primo do popular 
e querido “Neném da 
Padaria” e “Gemauro 
da Lanchonete. Ele 
também era meu ami-
go. Era um cara do 
bem, vivia trabalhando 
e cuidando de sua 
esposa. Amoroso com 
a sua mãe e amigos. 
Parceiro que não media 
esforços para ajudar 
os amigos. De família 
humilde, mas sempre 
muito honesto com 
todos. Um amigo de 
verdade”, descreveu o 
jornalista Marcos Kito.

O corpo de Carlos 
foi encaminhado para o 
Instituto Médico Legal 
(IML) de Cachoeiro do 
Itapemirim.

IMPRUDÊNCIA

Divulgação

Luiz Carlos Paz Ventura de 43 anos morreu na hora, ele ara um trabalhador 
honesto e correto em todas suas atitudes. O motorista do veículo estava 
visivelmente embriagado, segundo informações das policiais
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balneário de Itaoca. 
Ele é primo do popular 
e querido “Neném da 
Padaria” e “Gemauro 
da Lanchonete. Ele 
também era meu ami-
go. Era um cara do 
bem, vivia trabalhando 
e cuidando de sua 
esposa. Amoroso com 
a sua mãe e amigos. 
Parceiro que não media 
esforços para ajudar 
os amigos. De família 
humilde, mas sempre 
muito honesto com 
todos. Um amigo de 
verdade”, descreveu o 
jornalista Marcos Kito.

O corpo de Carlos 
foi encaminhado para o 
Instituto Médico Legal 
(IML) de Cachoeiro do 
Itapemirim.

Satanás preso na divisa do 
Espírito Santo

Um forag ido 
da Justiça, co-
nhec ido  como 
“Satanás”, foi pre-
so na divisa do 
Espír i to Santo. 
De acordo com a 
Polícia Rodoviária 
Federa l  (PRF ) , 
Wellington Santos 
Vieira estava em 
um táxi de Vitória 
junto com uma 
mulher e o moto-
rista. Eles vinham 
do Rio de Janeiro 
q u a n d o  f o r a m 
abordados no km 
461 da BR 101, em 
Mimoso do Sul, 
na noite da última 
sexta-feira (2).

S e g u n d o  a 
PRF, ele não es-
tava com docu-
mentos e forne-
ceu vários nomes 
falsos. Todos os 
três ocupantes do 
táxi foram levados 
para a Delegacia 
de Cachoeiro de 
Itapemirim, onde 
o nome verdadei-
ro dele foi identi-
ficado.

Fonte: Folha Vitória
Segundo a po-

lícia, ele é foragi-
do do sistema pri-
sional de Sergipe, 
acusado do homi-
cídio de um oficial 
da Polícia Militar. 
O crime ocorreu 
em novembro de 
2016, em Aracajú. 
Ele ainda estaria 
atuando no tráfico 
de drogas do Rio 
de Janeiro. 

A  o c o r r ê n -
cia faz parte da 
Operação Égide, 
que acontece nas 
rodovias federais 
que fazem divi-
sa com o Espírito 
Santo, com o in-
tuito de proteger 
a população ca-
pixaba da fuga 
de criminosos do 
Rio para o Espírito 
Santo.

De acordo com 
a Pol íc ia  Civ i l , 
Wellington pos-
suía mandados 
de prisão pelos 
cr imes de rou-
bo e homicídio 
e foi encaminha-
d o  a o  C e n t r o 
d e  D e t e n ç ã o 
P r o v i s ó r i a  d e 
Cachoeiro.

Conhecido como ‘Satanás’, suspeito de matar oficial da PM é preso na divisa do ES com o Rio

MIMOSO DO SUL-ES

Divulgação PRF

Ele é apontado como traficante no Rio de Janeiro
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Procura-se acusado de chefiar 
rachid do PRP

Na cadeia, casal com carro 
roubado

O casal foi em cana, 
mas antes tentaram 
dar um ninja na PM 
que foi muito mais 
atenta e pegou no fla-
gra o casal com um ve-
ículo com restrição de 
furto/roubo em Iconha. 
Não adianta vir com 
historinhas que a PM 
não cai nessa.

Em cumprimento a 

produto de furto/rou-
bo, pois as caracte-
rísticas do automóvel 
não condiziam com 
a placa, a guarnição 
da PM saiu em busca, 
além disso, estava em 
posse de um indiví-
duo de nome Charles, 
sendo o cidadão co-
nhecido pelos milita-
res por praticar tráfico 
de entorpecentes e 
estelionato, além e 
furtos, como também 
foi sabido que Charles 

estava conduzindo um 
Corola, também pro-
duto de furto/roubo.

Diante da informa-
ção, a Força Tática 
se deslocou a Iconha, 
ao identificar o veí-
culo placa EBR 9657, 
constatou-se que ha-
via acabado de esta-
cionar, devido o motor 
está quente. Ao se 
realizada a verifica-
ção do carro junto ao 
Sistema do Copom re-
alizar foi possível fazer 
contato com o proprie-
tário Josimar Quinack 
Chagas que informou 
a guarnição que seu 
veículo se encontrava 
em uma oficina para 
realizar reparos e que 
tinha suspeitas de que 
seu automóvel havia 
sido clonado porque, 
no dia 22/12/2107, as 

placas do automóvel 
teriam sido furtadas 
juntamente com o 
CRLV, conforme BU 
34843935. 

Os policiais inicia-
ram diligências afim 
de localizar o condutor 
do veículo, sendo pos-
sível obter as carac-
terísticas através das 
filmagens das câmeras 
de monitoramento de 
uma loja no centro de 
Iconha. As imagens 
da câmera mostraram 
um homem trajando 
bermuda azul e cami-
seta amarela e boné 
preto. Em seguida a 
equipes observaram 
uma inquietação em 
uma casa. Assim que 
a polícia chegou ao 
local, houve uma mo-
vimentação suspeita e 
lá estava o indivíduo 

Da redação
Operação Força Total, 
as equipes da Força 
Tática da Polícia Militar 
– PM prenderam um 
casal em Iconha com 
um Corsa cinza rou-
bado, na noite desta 
sexta-feira, 02. Os po-
liciais constataram que 
o veículo que estava 
em posse dos suspei-
tos estava com placa 
adulterada. 

Assim que recebe-
ram uma informação 
de que o veículo seria 

A Força Tática da PM prendeu Charles e Kaline em Iconha com um Corsa que pode ter sido 
clonado, o mesmo com restrição de furto/roubo

semelhante ao avista-
do nas filmagens.

A PM deu voz de 
parada, e em seguida 
entrou na residência 
e os indivíduos rece-
beram voz e prisão. 
Foram em cana Kaline 
Berbarde Amorim e 
Charles Ferreira do 
Nascimento. 

Charles ao ser in-
dagado sobre o veí-
culo tentou desviar a 
atenção dos militares, 
informando que ha-
via vendido e que 
a chave não estava 
com ele. Ainda assim, 
Charles e Kalene fo-
ram conduzidos a de-
legacia, assim como o 
veículo que foi levado 
por um guincho par-
ticular e deixado na 
porta da delegacia de 
Iconha.  

ICONHA-ES
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Procura-se acusado de chefiar 
rachid do PRP

Denunciado por 
prática de “rachid” e 
ameaça de morte con-
tra o ex-servidor da 
Assembleia Legislativa 
Francisco Fél ix da 
Costa Neto, em agosto 
de 2017, o também ex-
-servidor e ex-coorde-
nador do PRP, Marcus 
Alves,  não compare-
ceu nessa semana à 
Delegacia Patrimonial 
para prestar depoimen-
to sobre o caso, o que 
prorrogou o prazo até 
ele ser localizado. 

Francisco Félix, a 
vítima, se recusa a fa-
lar sobre o assunto e 
demonstra preocupa-
ção com a demora da 
investigação porque o 
acusado desapareceu. 
Até o telefone celular 
Marcus deixou com 

que também atuou 
na Assembleia como 
assessor do deputado 
Dary Pagung (PRP). 

Marcus estava lo-
tado desde 2016 na 
Casa Civil do governo 

do Estado como as-
sessor especial e foi 
exonerado depois da 
denúncia. O ato de 
exoneração foi publi-
cado no Diário Oficial 
no dias 15 de agosto. 

Francisco Félix regis-
trou um boletim de 
ocorrência contra ele 
no dia 11 do mesmo 
mês, afirmando ter 
sido ameaçado pelo 
ex-assessor. 

Fonte Século Diário
um amigo, de nome 
Mário, que informou 
a Século Diário nessa 
quinta-feira (1), apenas 
que ele “foi viajar”, sem 
identificar o destino. 

ACUSADO DE ‘
RACHID’ E AMEAÇA, 

EXONERADO DA 
CASA CIVIL

Marcus foi denun-
ciado ao presidente da 
Assembleia, deputado 
Érick Musso (MDB), que 
mandou abrir uma sin-
dicância para apurar o 
caso. A vítima relatou 
ter sido forçado a dar 
parte do seu salário a 
Marcus, que também 
teria o obrigado a con-
trair empréstimo ban-
cário para ficar com o 
dinheiro. 

O  e x - a s s e s s o r 
parlamentar afirmou 
que repassava parte 
de seus rendimentos 
para Marcus Alves, 

Acusado de ‘’rachid’’ e ameaça não comparece a depoimento sobre o caso na Polícia Civil

“A tolerância à ile-
galidade, à imoralida-
de e aos desvios de 
conduta e de dinheiro 
público, nesta Casa, 
é zero! Reuni a minha 
equipe no início desta 
semana com a chegada 
do novo diretor-geral, e 
esse foi o primeiro dos 
meus pedidos”, disse 
Musso, na ocasião.

O presidente da 
Assembleia também 
enviou um ofício à che-
fe do Ministério Público 
Estadual (MPES), procu-
radora Elda Spedo, ao 
chefe de Polícia Civil, e 
ao delegado Guilherme 
Daré, colocando-se à 
disposição para cola-
borar nas investiga-
ções, reiterando que 
desconhecia o fato.

‘VIAJANDO’
Em contato com 

Século Diário na noi-
te desta sexta-feira, 
Marcus Alves negou 
todas as acusações e 
disse a Século Diário 
que não compareu 
ao depoimento pois 
“seu advogado, Michel 
Farad, estava viajan-
do”. Mas afirma que ele 
manteve contato com o 
delegado e, na próxima 
semana, irá “esclarecer 
toda essa calúnia”. 

Sobre a sindicância 
aberta na Assembleia 
para apurar as denún-
cias, ele afirmou que 
foi arquivada e enca-
minhou a minuta de um 
documento assinado 
pela Mesa Diretora da 
Assembleia confirman-
do suas declarações. 

Marcus Alves negou 
que tenha feito ameaça 
de morte ao Francisco 
Félix, creditando as 
denúncias à inveja 
de algumas pessoas, 
que prefere não citar 
o nome.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Marcus Alves está sendo aguardado na Delegacia 
Patrimonial para prestar esclarecimentos

semelhante ao avista-
do nas filmagens.

A PM deu voz de 
parada, e em seguida 
entrou na residência 
e os indivíduos rece-
beram voz e prisão. 
Foram em cana Kaline 
Berbarde Amorim e 
Charles Ferreira do 
Nascimento. 

Charles ao ser in-
dagado sobre o veí-
culo tentou desviar a 
atenção dos militares, 
informando que ha-
via vendido e que 
a chave não estava 
com ele. Ainda assim, 
Charles e Kalene fo-
ram conduzidos a de-
legacia, assim como o 
veículo que foi levado 
por um guincho par-
ticular e deixado na 
porta da delegacia de 
Iconha.  
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“Diz que é cria de Piúma, mas não 
conheceu Matuzalém”.

“Diz que é cria de Iconha e nunca tomou 
sorvete no seu Delio”

‘Se diz cria de Piúma mas não lembra que 
Babo levou uma paulada na brincadeira 
gato na talha na festa de São Pedro”. 

“Diz ser cria de Guaçuí más nunca comprou 
uma bala na venda do Juquita na praça 
da igreja matriz e nem andou no taioba 
kkkkkkkk”

“Diz ser cria de Kennedy, e nunca chegou 
em casa da festa das Neves com a canela 
russa carregando mexerica e maçã do 
amor”!!

“Diz ser cria de Itaoca mas nunca foi a 
casamento na Combi de Bibico com cheiro 
de peixe”.

VEJA ALGUMAS POSTAGENS DOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ES

Uma nova brincadeira tem agitado as redes sociais em todo o país

Crias - a brincadeira que pegou no facebook
Escrever “diz que 

é cria, mas” fazendo 
referência a um lugar 
e hábitos peculiares, 
está movimentando a 
memória nostálgica das 
pessoas. No litoral e nas 
cidades a onda atingiu 
em cheio os internautas.

Sadia, a brincadeira 
tem feito boas recorda-
ções, além de arrancar 
ótimas gargalhadas. 
Mas, por outro, tem en-
graçadinho se aprovei-
tando e alguns idiotas 
que não entenderam 
a brincadeira e estão 
ofendendo as pessoas. 
Em Mimoso do Sul, diz 
que é cria vem dando o 
que falar. 

Em Piúma, Anchieta, 
Itapemirim, Presidente 
Ke n n e d y,  I c o n h a , 
Guarapari e os municí-
pios no entorno, o diz 
que é cria vem renden-
do muitos comentários 
engraçados.

As postagens satiri-

Da Redação

MEMÓRIAS E RECORDAÇÕES 

que eram velhas e eu 
não sabia. De Cachoeiro 
de Itapemirim onde vivi 
mais de 24 anos, re-
lembro de muita coisa, 
e as recordações me 
trazem o tempo de vol-
ta. Mas, me identifico 
mais com as postagens 
relacionadas a Kennedy, 
onde eu nasci, embora 
tenha deixado a cidade 
aos 18 anos. Muito bom 
relembrar fatos que mar-
caram as nossas vidas”, 
disse a editora do jornal, 
Luciana Maximo.

O bacana é que a 
brincadeira está en-
volvendo as pessoas 
que se sentem con-
tagiadas e postam as 
suas referências com 
o lugar e ao passo que 
outra pessoa interage 
com a lembrança. “Diz 
ser de Kennedy, mas 
nunca foi na farinheira 
perto da pensão de 
Dona Rosinha”! Postou 
a professora Fátima 
Guimarães. “Bem lem-
brado, amiga, já comi 
muita farinha quente ... 
E de dia ficava admirada 

de como as mulheres 
raspavam mandioca 
com tanta rapidez... Eu 
sempre quis tentar mas 
Mamãe nunca me dei-
xou ir”, comentou a pro-
fessora Aretuza Fricks.

“De início eu achei 
uma coisa enjoada, mais 
vendo a várias publica-
ções, passei a gostar da 
brincadeira, brincadeira 
essa que relembra de 
pessoas, lugares, acon-
tecimentos que fizeram 
e fazem parte da história 
deste 54 anos de eman-
cipação do Município 
de Presidente Kennedy. 
Brincadeira essa de 
quem não conhece a 
história de Presidente 
Kennedy, passar a co-
nhecer através desta 
simples brincadeira. 
Vale a pena relembrar. 
Recordar é viver, e atra-
vés destas recordações, 
relembramos de todos 
aqueles que fizeram e 
fazem parte da história 
de Presidente Kennedy. 
Parabéns a quem teve 
esta ideia”, comentou 
uma internauta.

zam na verdade aqueles 
que dizem ser crias de 
um determinado lugar, 
mas que nunca vivencia-
ram situações cotidianas 
da cidade citada, várias 
delas só lembradas ou 
passadas pelos morado-
res mais antigos.

As pessoas mais 
antigas vêm trazendo 
memórias do tempo 
delas, e os mais jovens 
marcas do seu tempo, 
geral entrou na onda. 
Claro, aproveitando o 
momento muitos estão 
fazendo outras sátiras 
em cima das crias e das 
criaturas. 

Não se sabe quem 
c o m e ç o u ,  e  n e m 
quando, pelo menos a 
Reportagem não con-
seguiu encontrar o autor 
da mais nova brinca-
deira do facebook, que 
ganhou a simpatia dos 
internautas. “Estou gos-
tando de saber mais de 
Piúma, onde eu vivo há 
oito anos, acho engra-
çado, nessa brincadeira 
de crias eu acabei des-
cobrindo novas coisas 

Luciano Paiva toma mais 
90 dias de afastamento

“Diz ser cria de Anchieta, mais 
nunca dançou um forró, com Os 
Santaréns e os Prateados no 
Ginásio Antigo”.

“Diz ser cria de Piúma .... Mas não 
telefonou na cabine da Telest no Hélio 
Marvila”.

“É cria de Lagoa Dantas mas nunca 
raspou mandioca na casa de forno de 
Lameu”.

“Diz ser do morro do cemitério, mas 
nunca ouviu sr. Antônio Rolinha 
tocando guitarras havaianas”.

“Diz que é cria de Guarapari mas 
nunca cortou caminho pela Storary”.

“Diz ser de Iriri mas não tomou o 
sorvete de coco q dona Carminha 
fazia na sorveteria do Neves”!
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Luciano Paiva toma mais 
90 dias de afastamento

A sucessão de de-
cisões judiciais que 
determinam o afasta-
mento do prefeito eleito 
de Itapemirim, Luciano 
Paiva Alves (Pros) pa-
rece não ter fim. Nesta 
sexta-feira (02/03/2018), 
o  desembargador 
Adalto Dias Tristão, da 
2ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça, afas-
tou o prefeito mais uma 
vez, por mais 90 dias e 
ele continua proibido 
de acessar qualquer 
dependência da admi-
nistração municipal.

Luciano é acusado 

das pelo MPES mostram 
novos indícios de utili-
zação de ‘laranjas’ para 
maquiar a real aquisição 

de imóveis com dinheiro 
público e desapropria-
ções fraudadas e super-
faturadas, acarretando 

graves danos ao erário 
público e enriquecimen-
to indevido da ‘Família 
Paiva’.

FONTE: 
Hoje Tá em Tudo

pelo Ministério Público 
Estadual (MPES) de 
diversos crimes de 
corrupção no período 
que esteve à frente da 
Prefeitura de Itapemirim. 
Agora, o MPES apre-
sentou laudos de ava-
liação dos imóveis que 
demonstrariam a su-
pervaloração dos bens 
levados a procedimento 
de desapropriação; ima-
gens fotográficas dos 
imóveis; escrituras públi-
cas de compra e venda; 
dados decorrentes de 
quebra de sigilo telefôni-
co; publicações oficiais 
de contratos públicos; 
e decisões e pareceres 
municipais referentes à 
definição dos valores.

As provas apresenta-

Tribunal de Justiça prorroga afastamento do prefeito eleito de Itapemirim por mais 90 dias

O desembargador 
entendeu que as pro-
vas constantes da in-
vestigação, mostram 
elementos suficientes 
para autorizar o de-
ferimento do pedido 
de afastamento do 
prefeito.  Adalto Dias 
Tristão relatou em sua 
decisão, que Paiva 
responde a outras 
ações penais, de sua 
relatoria e do presi-
dente do TJES, Sérgio 
Gama, e ainda a ação 
civil por improbidade 
administrativa.

Luciano Paiva Alves, 
prefe i to e le i to de 
Itapemirim, está afasta-
do do cargo desde o 
final de abril de 2017, por 
suspeitas de corrupção..

ITAPEMIRIM-ES

Divulgação

A sucessão de decisões judiciais que determinam o 
afastamento do prefeito eleito de Itapemirim, Luciano Paiva 
Alves (Pros) parece não ter fim
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SEGUNDA, 05 DE MARÇO
Bruno ordena que uma via-

tura policial siga o paradeiro de 
Lívia e Mariano. Nicolau, Bruno e 
Estevão resgatam Tomaz. Sophia 
decide não registrar queixa con-
tra Lívia e Mariano, e Bruno se 
irrita. Sophia ameaça denunciar 
Mariano por roubo caso ele não 
lhe entregue a esmeralda gigan-
te. Clara desconfia do silêncio de 
Mercedes ao falar sobre Renato. 
Josafá confessa a Clara que está 
sofrendo com um segredo que 
precisa contar a Mercedes. Diego 
e Melissa assinam o divórcio. 
Henrique questiona Elizabeth 
sobre o relacionamento dos 
dois. Elizabeth pede para ter uma 
conversa com Henrique e Jô. Jô 
dá o dinheiro para que Renan 
afaste Elizabeth de seu caminho. 
Desirée se declara para Juvenal. 
Amaro aceita intermediar a venda 
ilegal da esmeralda gigante para 
Sophia. Clara pede conselhos 
sobre Renato para Elizabeth. 
Patrick conversa com Adriana 
sobre Elizabeth. Elizabeth chega 
à casa de Henrique.

TERÇA, 06 DE MARÇO
Elizabeth acusa Jô de ser a 

culpada por sua tragédia e afirma 
a Henrique que irá se divorciar 
dele. Henrique termina o relacio-
namento com Jô. Patrick afirma 
a Adriana que ama outra mulher. 
Adriana garante a Henrique que, 
caso reate com Elizabeth, ela 
sairá de casa. Josafá confronta 
Cleo e Mercedes revela que já 
sabia que a neta trabalhava no 
bordel. Cleo decide se mudar 
para o bordel. Renato pressiona 

Clara por uma resposta sobre o 
relacionamento dos dois. Bruno 
se divorcia de Tônia e procura 
Raquel, que reafirma seu com-
promisso com Radu. Mercedes 
aceita receber Nádia em sua 
casa. Suzy questiona Samuel 
sobre seus sentimentos por ela. 
Renan não devolve o dinheiro 
de Jô, que o denuncia para 
Clara. Clara e Patrick decidem 
investigar a situação de Renan. 
Renato convoca Henrique para 
uma conversa sobre a saúde de 
Adriana. Clara convence Nádia 
a se consultar com Mercedes em 
Pedra Santa.

QUARTA, 07 DE MARÇO
Henrique descobre que 

Adriana precisará de uma cirur-
gia. Adriana se desespera com 
a possibilidade de estar doente. 
Mariano alerta Zé Victor para um 
possível deslizamento de terra, 
mas o novo chefe do garimpo 
não dá atenção. Tônia pede 
ajuda a Renato para montar 
um consultório em Pedra Santa. 
Zé Victor afirma a Tônia que 
deseja apenas ficar com seu 
filho. Juvenal conta para Estela 
que não irá mais se casar. Estela 
anuncia o início de suas aulas de 
alfabetização. Suzy passa mal e 
Samuel convoca Helder para ir a 
sua casa. Gustavo teme a apro-
ximação de Nádia com Clara.

QUINTA, 08 DE MARÇO
Helder anuncia que Suzy 

precisará de repouso absoluto 
durante sua gravidez. Gael ques-
tiona Lívia sobre Sophia, e a irmã 
o aconselha a procurar ajuda 
psicológica. Os garimpeiros e as 
profissionais do bordel chegam 
para as aulas de Estela. Juvenal 
não gosta de encontrar Desirée. 
Amaro se aproxima de Melissa. 
Henrique avisa a Elizabeth so-
bre o procedimento cirúrgico 

CHARGE

de Adriana, e Clara apoia a 
mãe. Elizabeth se embriaga. 
Clara leva Nádia até Mercedes. 
No bordel, Elizabeth e Patrick 
aguardam a chegada do sócio 
misterioso. Mercedes afirma a 
Nádia que uma pessoa trans-
formará seu coração. Guiada 
por Clara, Nádia flagra Gustavo 
com Leandra no bordel.

SEXTA, 09 DE MARÇO
Nádia faz um escândalo, 

confronta Gustavo e avisa 
que ele será expulsa de casa. 
Patrick afirma a Gustavo que 
será indiciado e poderá per-
der o cargo. Caetana garante 
a Leandra que Gustavo extor-
quia o bordel. Leandra acon-
selha Karina a revelar a Nádia 
que está grávida de Diego. 
Nádia agradece a Clara por 
ter desmascarado Gustavo. 
Elizabeth se embriaga para 
acompanhar o procedimento 
cirúrgico de Adriana. Nádia 
jura vingança contra Gustavo. 
Bruno se desespera com a 
situação de sua família. Renan 
apoia Adriana, que teme o 
resultado da biópsia. Cido 
presenteia Adinéia. Cido e 
Adinéia se irritam com a aten-
ção exclusiva de Samuel a 

Suzy. Gael tem um novo episódio 
de violência e afirma a Aura que 
deseja mudar. Nádia beija Odair e 
avisa que agora ele será mais que 
seu funcionário. Gustavo implora 
a Clara que não o denuncie.

SÁBADO, 10 DE MARÇO
Clara afirma que denunciará 

Gustavo e Renato a apoia frente ao 
Juiz. Nádia decide ter um relaciona-
mento com Odair. Bruno desabafa 
com Raquel. Elizabeth vela Adriana 
após o procedimento cirúrgico. 
Mercedes afirma a Josafá que Cleo 
deixará o bordel no seu tempo. 
Gael pede ajuda a Mercedes e 
acaba descobrindo que apanhava 
de Sophia na infância. Clara de-
nuncia Gustavo, que acredita que 
poderá sair ileso do julgamento. 
Nicácio, Ivanilda e Marcel descon-
fiam do comportamento de Nádia e 
Odair. Gael confronta Sophia. Lívia 
sugere que Gael prove a Clara 
que está do seu lado, denunciando 
Sophia para a polícia. Leandra diz 
que Karina não pode mais perma-
necer no bordel, e Caetana dá 
à menina o endereço de Diego. 
Nádia anuncia que Diego terá de 
se casar com Karina. Renato pede 
Clara em casamento.
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As cenas...
Até aos 8 anos, tudo 

era lindo, tudo era má-
gico, tudo era puro, era 
tudo muito especial. O 
terreiro, a horta, a cadeia, 
a cacimba, as latas d’ 
água, a talha, o cantil, as 
marmitas, o brejo magro, 
a privada, a porteira, a 
escola anexa à casa.

Brincar de professora, 
numa sala de aula prati-
camente vazia. Subindo 
no banco enorme de 
pau com um pedaço de 
resto de giz nas mãos 
e ensinar as pequenas 
primas as vogais.

Era por demais ma-
ravilhoso vê-las senta-
das naquelas carteiras 
antigas, aprendendo as 
vogais por uma pequena 
professorinha, num canto 
de uma roça esquecida.

A horta lá daquela 
casa era muito verde. 
Tudo que precisávamos 
para o almoço e jan-
tar estava plantado lá. 
Couve, taioba, repolho, 
tomate, pimentão, chicó-
ria e almeirão... 

Gostava muito de 
molhar a horta daquela 
casa, corria ainda cedo 
para beber a água do se-
reno nas folhas enormes 
de taioba. Até, o maldito 
dia em que meu irmão 
Xuxula resolveu acordar 
mais cedo e fazer xixi nas 
folhas das taiobas.

Era muito bom, en-
cher a caixa de papelão 
e sair de bicicleta Monark 
verde de garupa e ir até 
a província vender de 
casa em casa os molhos 

de salsa e cebolinha, a 
couve e a alface verdinha.

Era bom demais ir ao 
laticínio na carroça levar 
o leite depois de tirado. 
Encontrar Jaciguai (in me-
mória, Edinho), depois brin-
car e brincar no meio do 
pomar na casa de Dona 
Tereza. Ah, Mirela que mal-
dade fizeram com você. 
Ainda sinto o cheiro da 
farofa de ovo que sua avó 
fazia...

O que confesso que não 
gostava muito era passar 
óleo de peroba nos bancos 
da igreja e encerar aquelas 
cerâmicas miudinhas na 
mão e depois dar brilho 
no pé. Minha mãe era ze-
ladora.

Meu pai era polivalente: 
plantava roças de feijão, 
arroz, milho mandioca e 
amendoim, tudo a meia 
com o dono da terra. Essa 
última ele fazia questão 
nos fazer cantar enquanto 
plantava para não comer 
as sementes.

Ele caçava e pesca-
va, tomava conta de uma 
pequena fazenda, tirava 
leite e ainda era um tipo 
carcereiro. Ele trabalhava 
intensamente todos os dias 
e aos finais de semana me 
levava para ver as partidas 
de futebol, ele gostava de 
jogar biscas comigo. Meu 
pai sempre foi o meu maior 
exemplo de herói. 

Depois nos mudamos 
para a cidade, a pequena 
e velha Batalha. Lá a vida 
era mais difícil, não tinha a 
fartura da horta, nem o leite 
fresco tirado na hora. Não 

tinha tatu, nem lagarto no 
prato. Ganhamos uma casa 
popular.

Era mais difícil a vida, eu 
era muito pequena ainda. 
Tinha de trabalhar. 

Havia uma casa onde 
eu ia cuidar das crianças 
e o dono, um velho nojen-
to insistia em me cortejar, 
gostava de passar as mãos 
grandes e imundas dele nas 
minhas partes mais reserva-
das. Velho porco, aos do-
mingos ele ia a igreja com 
a família exemplar. Pregava 
e tudo, dava dízimo, gosta-
va de humilhar a esposa, 
em certas épocas queria 
bater. Mas aquela família 
exemplar, nunca ninguém 
iria imaginar seus segredos 
e covardias silenciosas. 
Eu fugi de lá, nunca contei 
nada a ninguém, tive medo.

Fui trabalhar em outra 
casa com 14 anos, talvez, 
depois do horário da pa-
daria que eu trabalhava 
por tantos anos em troca 
de material escolar. Eu que-
ria ser escritora. Precisava 
aprender escrever....

Naquela casa linda, uma 
pequena menina com me-
nos da minha idade que 
eu tomava conta cuspia 
catarro na parede e me 
fazia limpar. Tudo calada, 
humilhada, eu fazia sem 
questionar.

Mas, era aquela casa, 
que hoje sobram as ruínas 
que eu guardo as melhores 
lembranças, o brejo magro 
que a gente lavava as va-
silhas, a cacimba atrás da 
cadeia, onde minha mãe 
lavava as intermináveis 
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trouxas de roupa para dona 
Tereza, batendo nas pedras 
e deixando de molho na 
bacia de alumínio. Aquela 
cacimba de onde a gente 
pegava água e levava 
na cabeça para encher a 
talha. Dentro dela criamos 
um morobá...  Foi no terreiro 
daquela casa que minha 
irmã arrumou um galho 
de eucalipto e pôs-me a 
ensinar a fazer crochê. Eu 
jamais quis aprender. 

Foi lá que eu cortei um 
pé de mamão instigada por 
Branca e levei uma coça de 
vara de goiaba quando os 
frutos caíram no chão. Foi 
lá, que Branca paquerava 
Juarez, um rapaz tímido. 

Foi lá, naquela casa 
que havia no pé do morro 
uma porteira e eu corria 
para abri-la para o senhor 
no seu cavalo branco pas-
sar e ganhar dele duas 
moedas. Seu Ilário, disse 
minha mãe... Saia correndo 
descalça cantarolando.

Foi lá naquela casa que 
minha mãe fazia remendos 
em roupas e eu adorava 
quando minhas tias leva-
vam as primas para eu 
ensinar o B. A. BÁ.

Lá naquela casa, que 
hoje só tem as ruínas que 
havia uma privada no mor-
ro, perto da casa de Dona 
Samila. 

Naquela casa, sem 
energia, sem geladeira e 
televisão, com talha e cantil, 
com bancos de pau que eu 
era feliz e não sabia.

Uma vez a cada três 
meses eu acho, a gente ia 
à casa de tia Fiota fazer fa-
rinha. Minha mãe, tia Ofelha 
e tia Fiota na farinheira, 
fazendo biju e tapioca e a 
gente correndo no meio do 
pomar brincando de pique 
bandeira e amarelinha no 
terreiro.

Foi lá, naquela casa, 
que tinha um pé de ma-
racujá e a gente subia e 
pegava cada pequeno 
azedo para chupar, até 
o caroço. E o pé de ingá. 
Nossa, naquela casa, eu 
passei os melhores anos 
da minha vida, foi lá que 
eu conheci um delegado 
muito ruim, que se apossou 
das terras da minha vó e 
suas irmãs, foi lá que minha 
mãe lavava as roupas da 
casa do delegado. Foi lá 
que minha fazia a merenda 
da pequena escola. Foi lá, 
no terreiro que os perus, 
patos e galinhas foram 
criados para nos alimentar. 
Foi lá naquele córrego que 
colocamos uma grade de 
Peps para gelar e o ladrão 
a levou sem ao menos se 
importar. Foi lá, que a gente 
era feliz e não sabia... 


