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Edição DIÁRIA

ENFORCOU 
E MATOU

No mês da mulher mais um crime de feminicídio, 
desta vez em Vila Velha. ANDRIELLY, 20 ANOS FOI 
MORTA PELO COMPANHEIRO, UM RAPAZ DE 22 
ANOS, QUE FUGIU APÓS O CRIME LEVANDO A 

FILHA DE TRÊS ANOS da vítima. O principal suspeito 
ainda teve a audácia de trocar mensagens com o pai 
da vítima e perguntar se ela teria morrido mesmo, 
após enforca-la com um fio de carregador de celular. 

VILA VELHA/ES
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Mensagens

Mandado de prisão em aberto

Jovem morta com fio de 
carregador de celular

Uma jovem de 20 
anos foi encontrada 
morta na casa onde 
morava  no  ba i r ro 
Planalto, em Vila Velha, 
na madrugada deste 
domingo (4). Ela esta-
va com um corte no 
pescoço e, segundo a 
polícia, o responsável 
é o companheiro dela, 
que teria usado um 
fio de carregador de 
celular para cometer o 
crime. Ele está foragido.

Os dois estavam 
morando juntos no 
bairro há cerca de três 
meses, junto com a 
filha de Andrielly, uma 
menina de três anos. 
Uma vizinha, que pre-
feriu não se identificar, 
contou que foi acorda-
da por causa de uma 
discussão do casal por 
volta de 1h.

“Eu cheguei na ja-
nela e ouvi ela dizendo 

Depois não ouvi mais 
nada”, contou.

Após o crime, vizi-
nhos viram o rapaz fu-
gindo do local levando 
a filha de Andrielly. A 
vizinha contou que o 

casal discutia bastante, 
mas que nunca havia 
ouvido uma briga mais 
grave.

“Eu escutei uns três 
socos bem fortes, não 
sei se era ele jogan-

do o corpo dela, ou o 
que poderia ser. Antes 
mesmo de ele fugir, 
uma outra vizinha nos-
sa chamou a polícia, 
mas a viatura chegou 
só depois que ele fu-
giu. Depois já chegou 
o Samu e o Rabecão”, 
lembrou.

A filha de Andrielly foi 
entregue pelos pais do 

O pai de Andrielly, Anderson Pereira dos Santos, 
contou que falou com o rapaz por volta das 6h deste 
domingo, antes mesmo de saber da morte da filha.

“Eu trabalhei a noite inteira. Por volta de umas 
6h, vi que ele estava online no Whatsapp e mandei 
uma mensagem ‘vai dormir, rapaz’. Poucos minutos 
depois, me ligaram para falar que a minha filha tinha 
morrido”, contou.

Mesmo depois de saber do crime, o pai conti-
nuou conversando com o jovem para tentar des-
cobrir informações sobre a neta e também sobre a 
localização dele. Nas mensagens, ele negou que 
tinha a intenção de matar a vítima.

O pai de Andrielly contou que nunca havia 
presenciado uma briga do casal. “Não tenho a 
menor ideia do que aconteceu, eles não eram de 
brigar. Aconteceu algo que fugiu do controle, isso é 
certo. Os dois haviam bebido. Pra saber direito, só 
depois de pegar ele e das investigações. Eu quero 
justiça”, falou o pai.

O pai de Andrielly contou que o companheiro 
da filha tinha um mandado de prisão em aberto por 
causa de um crime cometido contra a ex-mulher 
dele.  “A ex-mulher dele não queria deixar ele ver o 
filho dele, então ele atirou na porta dela. Por causa 
disso, eles ficaram cerca de um mês em Minas 
Gerais, para fugir dessa acusação, e tinham voltado 
há pouco tempo para cá”, contou o pai de Andrielly.

Por Tiago Félix e 
Juliana Borges, G1 ES

‘você vai fazer comigo 
o mesmo que você fez 
com’ e não chegou a 
terminar a frase, pro-
vavelmente foi nessa 
hora que ele enforcou 
ela com o carregador. 

Rapaz de 22 anos fugiu levando a filha da vítima, de três. Suspeito trocou mensagens com o 
pai de Andrielly depois do crime e disse que não tinha a intenção de matá-la

VILA VELHA/ES

Reprodução / Facebook

Andrielly foi encontrada morta com um corte no pescoço, 
em Vila Velha-ES

Em Búzios, Maya busca 
bicampeonato de surf

Se o mar não está 
para peixe, está para 
cachorro! Maya, a ca-
dela surfista se prepa-
rou para sua segunda 
competição de stand up 
paddle, em Búzios, Rio 
de Janeiro, que acon-
teceu sábado (03), na 
tradicional competição 
Rei de Búzios, quando 
no ano passado levou 
o primeiro lugar, na mo-
dalidade sup dog, onde 
o cão e o tutor fazem 
o percurso juntos no 
pranchão de sup. 

Este ano além de 
Búzios, Maya e seu tu-
tor o microempresário 
Gilson de Moraes Junior, 
42, estão em busca de 
patrocínio para compe-
tirem no Surf City Surf 
Dog, considerado o 
maior campeonato de 
surfe para cachorros, 
realizado anualmente 
em Huntington Beach, 
na Califórnia.  “Quem me 

Maya e o tutor Gilson de Moraes Junior foram para Búzios e já tem planos para 
competir na Califórnia

MARATAIZES/ES

suspeito na Delegacia 
de Cobilândia, em Vila 
Velha, no fim da manhã 
deste domingo.

O rapaz ainda não 
foi localizado. A infor-
mação de que foi usa-
do um fio de carrega-
dor de celular no crime 
consta no laudo do 
Departamento Médico 
Legal (DML) de Vitória.
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Inteligente, resistente, independente, obstinado, enérgico e incansável: esses 
são os traços do Australian Cattle Dog. Esse cão precisa de uma ocupação ou 
ele irá arrumar algo pra fazer sozinho. Precisa receber desafios mentais e exer-
cício físico pesado todos os dias, não é recomendável para apartamentos pois 
precisa gastar energia.  Ele é um dos cães mais obedientes e um companheiro 
de aventuras exemplar

Bastante ligado à família e desconfiado com estranhos, também chamado de 
Blue Heeler (cor da pelagem), é um excelente cão de guarda para residências 
com espaços amplos e abertos, para correr e gastar sua alta carga de energia. 

Além disso, ele gosta de estar ocupado, trabalhando.
 

MAYA PERFIL:
Maya que em hebraico significa “água”, nasceu em Marataízes, Sul do Espírito 

Santo, onde mora atualmente com o seu tutor.
Nasceu no dia 25 de julho de 2016.
Habilidades: Excelente nadadora, e aventureira, adora brincar, correr, pular 

e claro, pegar onda.
Cor: Blue Heeler.

Saiba mais sobre a raça da Maya:

Em Búzios, Maya busca 
bicampeonato de surf

Se o mar não está 
para peixe, está para 
cachorro! Maya, a ca-
dela surfista se prepa-
rou para sua segunda 
competição de stand up 
paddle, em Búzios, Rio 
de Janeiro, que acon-
teceu sábado (03), na 
tradicional competição 
Rei de Búzios, quando 
no ano passado levou 
o primeiro lugar, na mo-
dalidade sup dog, onde 
o cão e o tutor fazem 
o percurso juntos no 
pranchão de sup. 

Este ano além de 
Búzios, Maya e seu tu-
tor o microempresário 
Gilson de Moraes Junior, 
42, estão em busca de 
patrocínio para compe-
tirem no Surf City Surf 
Dog, considerado o 
maior campeonato de 
surfe para cachorros, 
realizado anualmente 
em Huntington Beach, 
na Califórnia.  “Quem me 

Todos praticam esportes 
aquáticos com o pai e 
chamam a cadela de 
irmã.

Para as competições 
Maya tem um treina-
mento pesado, e claro, 
muito divertido. Gilson 
pedala e ela acompa-

nha correndo ao lado, 
até 10 km, na água 
os dois encaram 12 
km. E são o sucesso 
das praias do Sul do 
Espírito Santo, turistas 
e moradores gostam 
de ver os companhei-
ros juntos e a cade-

linha é considerada 
uma atleta famosa na 
cidade. “Todo mundo 
quer conhece-la, ti-
rar foto e vê-la pegar 
onda”, contou o tutor. 

Habilidosa Maya di-
ficilmente cai da pran-
cha, para garantir a 

Por Lorena Meireles
incentivou para ir com 
ela, foi o Ivan Moreira, 
dono do Bono que é um 
labrador, tetracampeão 
mundial de surf dog”, 
disse Gilson.

A cadela da raça 
Australian Cattle Dog, 
ou Boiadeiro Australiano 
começou a surfar com 
três meses de idade, 
em Marataízes, Sul do 
Espírito Santo, onde 
mora com seu dono. 
Gilson é um dos pionei-
ros na prática do surf e 
suas modalidades há 
mais de 35 anos, perce-
beu que Maya gostava 
do mar e entrava na 
água sozinha. A raça 
que tem muito energia é 
considerada uma exímia 
nadadora, e além do 
surf, os dois praticam 
kitesurf, stand up paddle 
e skate. 

A conexão entre tu-
tor e cadela começou 
no mar, mas se faz pre-
sente na rotina diária do 
microempresário que 
é pai de uma filha de 
21 anos, e de meninos 
gêmeos de três anos. 

Maya e o tutor Gilson de Moraes Junior foram para Búzios e já tem planos para 
competir na Califórnia

segurança ela usa um 
coletinho salva-vidas 
para cães. Que segun-
do o dono, ajuda muito 
quando ela cai na água 
e facilita a flutuação 
para que ela rapida-
mente consiga subir na 
prancha.

MARATAIZES/ES

Everton Nunes

Este ano além de Búzios, Maya e seu tutor o microempresário Gilson de Moraes 
Junior, 42, estão em busca de patrocínio para competirem no Surf City Surf Dog
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Lavou rouba na bacia e 
carregou lata d’ água na cabeça

A cria de Piúma 
e s c o l h i d a  p a r a 
esta edição é dona 
Nalzira Siqueira dos 
Santos,  89 anos. 
Ela reside no bairro 
Niterói em Piúma. 
As lembranças mais 
vivas da cidade ela 
traz com saudades. 
Conta histórias que 

Dona Nalzira, 85 anos, relembrou o tempo em que nem televisão havia, o tempo que os filhos 

não respondiam aos pais, o tempo que o café era de cana

#CRIA DE...

Cria de Kennedy passou 
a vida na pá

De sorriso largo, 
dentes bonitos, sim-
patia de dar gosto, 
sempre muito per-
fumado, trabalha-
dor até, um homem 
digno que construiu 
tudo em cima de 
uma pá carregadei-
ra. São 39 anos em 
cima pá mecânica, 
60 anos de vida e 
42 de prefeitura, 
ele não tem ideia do 
que fez na cidade 
durante todo esse 
tempo dedicado a 
máquina. “Cavaquei 
o município todi-
nho, abri ruas, enchi 
milhares de cami-
nhões, aterrei da 
Praia de Marobá a 
Praia das Neves, 
todas as ruas pas-
saram pelas minhas 
mãos”, brincou.

Um exemplo de 
serv idor públ ico, 
com um atestado 
médico. “Eu tenho 
u m  a t e s t a d o  d o 
dia que eu operei 
meu dedo do pé. 
Trabalhando na ben-
ção. Ult imamente 
eu  não  t raba lho 
mais na máquina, 
sou motorista de 
ambulância, aten-

direto, 42 anos na 
prefeitura”

É impossível para 
u m  Ke n n e d e n s e 

Por Luciana Maximo 
dendo o povo por 
que os jovens pre-
cisam fazer o que 
eu fiz. São 39 anos 

Ele é cria genuína de Presidente Kennedy, para não dizer da Batalha, Aldinho da pá

#CRIA DE...

Luciana Maximo

Aldinho é cria de Presidente Kennedy, 
um cara super de bem com a vida e 
feliz com a profissão que executa a 
39 anos

nato não conhecer 
e não se lembrar de 
Aldinho da pá me-
cânica. Ninguém o 
chama pelo nome. É 
uma figura do bem e 
muito feliz.  Até mes-
mo dia do velório da 
esposa ele com o 
coração sangrando, 
sorria, dizia está feliz 
por ter vivido com 
uma companheira 
tão única e especial. 
“Eu sou feliz. Tudo 
eu consegui em cima 

da pá mecânica, eu 
gosto que me chame 
de Aldinho da pá, 
quando eu morrer é 
para colocar no tú-
mulo, Aldinho da Pá, 
e não Aldeir Rosa”.

Aldinho decla-
ra amar Kennedy, 
“quando eu chego 
nas localidades que 
eu vejo o rosto de 
Kennedy, eu já en-
tro sorrindo, coisa 
gostosa é você ver 
seus coleguinhas 

que você viu tudo 
pequenininho tra-
balhando, é a maior 
felicidade que eu te-
nho na minha vida”

Namorador de-
mais, tem 10 filhos 
e disse que ama to-
dos, é sempre bem-
-disposto, já foi can-
didato a vereador 
e na cidade é uma 
cria genuína, por 
onde passa arranca 
abraços e beijos da 
população.
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Lavou rouba na bacia e 
carregou lata d’ água na cabeça

A cria de Piúma 
e s c o l h i d a  p a r a 
esta edição é dona 
Nalzira Siqueira dos 
Santos,  89 anos. 
Ela reside no bairro 
Niterói em Piúma. 
As lembranças mais 
vivas da cidade ela 
traz com saudades. 
Conta histórias que 

Por Luciana Maximo
só quem nasceu em 
Piúma é capaz de se 
relembrar. Na verda-
de como ela mesma 
diz, ela mora Dotro 
Laddo, se referindo 
ao bairro Niterói. 

A brincadeira das 
Crias está rendendo 
no facebook, e só 
quem é da cidade 
onde a lembrança 
é postada é quem 
comenta os postes, 
pois trazem à tona 

Dona Nalzira, 85 anos, relembrou o tempo em que nem televisão havia, o tempo que os filhos 

não respondiam aos pais, o tempo que o café era de cana

um tempo viv ido 
com saudosismo.

Para cont inuar 
na brincadeira vovó 
Nalzira contou um 
pouco das suas lem-
branças com Piúma, 
em especial com a 
localidade que viveu 
um bom tempo de 
sua vida.

Falou da dure-
za do seu tempo. 
Contou sobre a cida-
de de Piúma, e lem-
brou de cenas que 
a fizeram sorrir, mes-
mo passando mal. 
É que vovó Nalzira 
vez em quando sofre 
com problemas no 
fígado, que ela cha-
ma de ‘figueredo, ou 
figo’.

Com uma lingua-
gem simples e sem 
se preocupar com 
concordâncias, tudo 
que vovó fala a gen-
te entende e bem. 
E na prosa com ela, 
foi possível perce-
ber que as mães de 
hoje, as jovens mães 
estão cheias de re-
galias, e certamen-
te, não suportariam 
passar pelo que ela 
passou para educar 
os três filhos: Vidal, 
Genilha e Juju.

Há 50 anos, 

#CRIA DE...
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Adolescente morre afogado 
após batismo

Divulgação

O tempo em que vovó Nalzira trabalhou para ajudar a 
criar os três filhos não foi fácil 

tanque era um artigo 
de luxo e poucas 
pessoas  t inham. 
Vovó relembra que 
ela e outras mulhe-
res usavam uma ba-
cia e lavavam roupas 
próximas em uma re-
presa. Naquele tem-
po não tinha tanque, 
nem água encanada, 
nem luz – energia. 
“Nós ‘colocava’ qua-
tro ‘furquias’ no chão 
e ‘ botava’ o ‘beiço’ 
da bacia para ficar 
‘arto’. Lava roupa 
em pé”. Finada Rosa 
também ia lavar as 
roupas junto comigo.  
Tinha também o “ta-
buão”, uma espécie 
de tábua grande que 
botava no chão e a 
gente lavava a rou-
pa em cima. Pegava 
água da bacia jo-
gava em cima da 
roupa, esfregava e 
as que estavam en-
cardidas quarava no 
sol quando estava 
quente. Estendia no 
capim para clarear, 
enquanto a gente 
tava o perto, porque 
tinha uma vaca que 
comia a roupa. Uma 
vaca amarela da fi-
nada “Fiinha”, minha 
irmã, que era cha-
mada de mancinha”, 

sorriu.
Nessa brincadei-

ra de crias, quem 
realmente é cria de 
Piúma sabe onde 
era o tabuão, sabe 
onde era a pedra 
do descanso, e sabe 
do pontilhão para 
atravessar do bairro 
Niterói, naquele tem-
po DOTRO LADO a 
Piúma.

Na prosa com 
vovó, ela relatou que 
já trabalhou muito 
ajudando o marido 
na criação dos filhos. 
Pegava água na ca-
cimba e carregava 
na lata, na cabeça, 
enchia duas talhas 
para que f icasse 
fresquinha. ‘Botava 
em duas  “ ta ias” 
grande. Era um tem-
po muito difícil não. 
Quando eu casei 
eu morava no pé 
do morro, no lugar 
do veio, meu sogro, 
tinha uma represa na 
baixada, todo mun-
do lavava roupa lá. 
Na época eu já tinha 
Vidal e ele era muito 
dorminhoco, dava 
tempo ‘deu’ lavar a 
bacia de roupa todi-
nha até ele acordar. 
Eu pegava a bacia 
botava na cabeça 

e vinha. ‘Arriava’ na 
porta da cozinha e 
espiava ele, ele tava 
dormindo. Eu tinha 
medo de cobra, já 
tinha matado duas. 
Enquanto Vidal dor-
mia dava tempo de 
‘panhar’ uma ou das 
latas d’ água, es-
tender a roupa, e 
eu sempre ‘espiava’ 
ele, dava tempo de 
eu ir ‘na’ roça pegar 
cana para moer e fa-
zer o café. Naquele 
tempo usava caldo 
de cana para fazer o 
café, ficava bom. Era 
aquela vida. Depois 
o ‘veio’, meu sogro 
vendeu o terreno 
e foi embora pra 
Guarapari, aí ficou 
eu sozinha morando 
no pé do morro, no 
terreno de Valdemar 
Souza, e Nedina na 
chapada e Tereza na 
banda de lá. Subia o 
morro e ia ‘na’ casa 
dela”, relembrou. 

ROÇA
Vovó contou que 

na época trabalha-
va na roça e cuida-
va dos afazeres da 
casa. “No tempo de 
finado papai ‘nós 
fazia açúcar, rapa-
dura, farinha, biju. 

Cada semana uma 
coisa. Trabalhei mui-
to na roça no tempo 
de solteira, depois 
que eu casei, pio-
rou mais ainda. A 
rapadura era feita 
de mamão. Papai 
pegava mamão em 
Pongal, ‘relava’ no 
‘rodete’, botava no 
‘tapiti’ para escor-
rer a água, depois 
colocava na ‘game-
la’, depois que tava 
sequinha ‘pocando’ 
jogava a farinha e 
ficava mexendo até 
dá o ponto. Era uma 
rapadura grandona, 
quadrada e vendia 
por ‘um mirreis’. Meu 
pai pegava e trazia 
pra Piúma, era tão 
gostosa, tinha mais 
mamão do que açú-
car. A que ficava em 
casa não dava pra 
quem quis. Eu tra-
balhei muito. Plantei 
laranjeira, feijão, mi-
lho, arroz, café, bata-
ta, mandioca, tirava 
leite de duas vacas. 
Trabalhei no Bastião 
- o nome do lugar. 
Eu já fiz de tudo na 
minha vida. Tinha 
de fazer tudo em 
casa: ‘armoço’, janta. 
Naquele tempo não 
tinha pão de padaria, 

era bolo, fazia broa 
de fubá. Tinha de 
tratar de galinha, de 
porcos, tinha duas 
vacas, tirava leite, só 
eu que tirava leite. E 

depois do ‘armoço’ 
ia pra roça, ‘de tarde’ 
chegava tratava ‘das 
criação”. Galinha de 
pinto, ovos pra co-
lher, porco pra da 

comida, tinha janta 
pra fazer e tinha os 
três pra dar banho e 
da janta eles antes 
de ‘drumir’, quando 
eu ia jantar era lá 

para as 10 da noite. 
‘Trabaei’ muito, mi-
nha filha, agora eu 
vejo essas mulheres 
por ai, trabalha um 
pouquinho dentro 
de casa e reclama. 
Hoje elas tem carro, 
televisão, empre-
gada, telefone, um 
monte de coisas que 
no meu tempo não 
tinha”, comparou.

IA A FESTAS
Vovó conta com 

saudades que em-
bora o tempo fosse 
difícil e os recursos 
fossem escassos, 
e la  não de ixava 
de se divertir, gos-
tava de ir à festa. 
“Nós ia a festa de 
I taperoroma, São 
Mateus, Jabaquara 
e Santa Terezinha”. 
Rindo e tranquila, 
vovó contou que 
teve poucos namo-
rados, mas a irmã; 
teve muitos. “Ela 
só não namorava a 
cobra porque não 
sabia se era macho 
ou fêmea. Só preto 
que ela não namo-
rava. Tinha uma raiva 
de preto danada. Eu 
cheguei a namorar 
moreno. Eu não ti-
nha raiva de preto 

não. Mas ela tinha 
uma raiva danada. 
Mamãe dizia assim: 
‘corta o dedo seu, 
corta o dedo dele, 
se bota o sangue, o 
sangue é a mesma 
coisa’. Como é que 
se tem raiva de preto 
e mamãe dizia, Deus 
‘aprimita’ que você 
casa com preto”.

LOBISOMEM
Vovó contou que 

na época dela não ti-
nha essas coisas de 
drogas, mas o pes-
soal falava que tinha 
lobisomem. “Tinha 
lobisomem, a casa 
que tinha peixe ele 
só faltava arrancar a 
porta para ‘entrar pra 
dentro’ para comer 
o peixe. Tinha um 
homem ‘discorado’ 
lá em Pongal que 
não tinha uma pinta 
de sangue, ‘um tá de 
Ribeiro’, ele mora-
va na beiradinha da 
estrada para quem 
ia para São Mateus, 
dizia que ele virava 
‘lobisome’, os dentes 
era fiapo puro, e a 
‘oreia’ era grando-
na”, relembrou com 
medo.

De um tempo que 
a educação não ofe-

recia tantos recursos 
e numa época em 
que nem energia 
elétrica havia em 
casa, muito menos 
uma televisão, vovó 
Nalzira, garantiu que 
os filhos não res-
pondiam aos pais 
como hoje. O respei-
to era muito maior. 
“Meu pai tinha uma 
gurumbumba atrás 
do armário que ele 
jurava bater, mas 
nunca batia”. Alguns 
pais bastavam olhar 
para os filhos que 
eles já entendiam, 
não tinha essa coisa 
de filho desobede-
cendo, batendo os 
pés e sem limites. “É 
meu tempo não era 
assim”. 

SAUDADE
“Eu tenho sauda-

de do meu terreno. 
Da roça. De morar 
lá. Eu não tô boa 
mais para andar so-
zinha. Quando tinha 
a estrada velha eu 
vinha de lá pra cá 
a pé, era 2h30 a 
pé. Só passava um 
ônibus. Eu vim por 
comércio por causa 
do ‘veio’ – o marido, 
que fez a casa ali. 
Mamãe dizia assim, 

minha filha, você vai 
‘pro comércio’, você 
vai comprar, do, de-
baixo do fogão até 
em cima. Lá no co-
mércio era assim. 
– morar no comér-
cio quer dizer mo-
rar na cidade. Tinha 
de comprar tudo. 
Lá não comprava 
lenha, não comprava 
carne, leite, frutas, 
rapadura, café, fa-

rinha. Lá era igual 
cidade. Tinha casa 
de finado Antino, fi-
nada Fiinha, tinha 
a casa de Terino, 
tinha minha casa, 
era uma cidade de 
casa. Foram saindo 
todos de lá, eu te-
nho muita saudade”, 
afirmou. – O texto foi 
produzido mantendo 
a linguagem original 
de vovó.  
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Adolescente morre afogado 
após batismo

O adolescente 
Paulo Vitor Rabello, 
de 12 anos, mor-
reu afogado mo-
mentos após ser 
batizado em um rio 
de Santa Maria do 
Norte, zona Rural de 
Jerônimo Monteiro, 
no Sul do Estado. O 
adolescente esta-
va com a família e 
membros da igreja 
na manhã deste sá-

sucesso.
O corpo do ado-

lescente foi remo-
vido pela Pol íc ia 

Civil e levado para 
o Serviço Médico 

Por Weslei Radavelli / 
Tribuna Online

bado (03).
Familiares e ami-

gos contaram que 
Paulo Vitor partici-
pou da cerimônia 
religiosa, promovi-
da por uma igreja 
evangélica. Depois 
disso, ele e mais 
duas crianças entra-
ram no rio para to-
mar banho, quando 
acabou arrastado 
pela correnteza e 
se afogou. Algumas 
pessoas ainda ten-
taram socorrer o 
menino, mas sem 

Paulo Vitor Rabello, de 12 anos, morreu momentos após receber o batismo. No rio em 
Jerônimo Monteiro-ES

Legal de Cachoeiro 
de Itapemirim.

JERÔNIMO MONTEIRO-ES
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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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Uma quase balzaquiana
por Simone Lacerda

Pausas para a 

Literatura
Ele adorava suas pernas. Quando se levantava, revelava o tecido 

epitelial com comedidos músculos, mas sedoso e sedutor, diria. Suas 
pernas se entrelaçavam, poeticamente, não negando o olhar. E nessas 
idas e vindas, ele fez apostas, compôs versos e até ensaiou um diálogo.

Mas, não seria tanto. Seus passos traziam um empoderamento, uma 
inconstância que atraía os mais e menos audaciosos. Sua vestimenta 
cobria o joelho e isso convertia mais seus olhos, embasbacados diante 
do cenário não visto.

De um lado para o outro, de desencontros, lá estava a moça que lhe 
arrancou os olhos e, acredito, o coração do solitário homem. Deveria 
ter uns cinquenta anos. Era o que mostrava as linhas expressas em seu 
rosto, a cor dos cabelos, o jeito de abotoar a camisa e olhar os transeun-
tes. Não mais que cinquenta, talvez um pouco menos. E a moça, pelas 
passadas e pelas curvas adquiridas, não menos que vinte e oito, trinta 
anos. Isso. Uma quase balzaquiana atravessando o cenário.

Ele a visitava todos os dias, mesmo sem uma palavra. Um bom dia 
que seja para disfarçar. Ou quem sabe, “ o dia anda rápido”, “ está tão 
quente aqui.” Nada. Era fervilhante olhar aqueles contornos cantados 
nos passos. Achava bonito de vê, dava para perceber o olhar colado 
no andar.

Tenho a impressão que não se passava um dia que ele não estivesse 
lá. Mesmo que rápido, já que o dia nos consome em tantas questões. 
Ele se fazia presente, como parte do cenário, para contemplar o que 
sabia ser a sua musa, não pensada pelos deuses.

Com o tempo, ela passou o olhar, como se os seus olhos escapassem 
propositalmente. Desejava que não se habituasse ao espaço, cheio de 
perguntas burocráticas e obviedades sacralizadas.

Ah, percebia-se que ela era devota de literatura fina, sabe. Em sua 
mesa, costumava ter livro com página marcada, seja com papel amas-
sado ou uma caneta. E, hora ou outra, dava de ler alguma coisa.

Não foi à toa que lhe perguntei o gosto por Machado e Proust. E ela 
sorriu, acenando, com presteza, afirmativamente. Aliás, poucas vezes 
ouvi sua voz que se assemelhava veludo. “Dizia”, realmente, quando 
suas pernas se levantavam a fim de recolher as cópias saídas de uma 
antiga impressora lá no canto.

Lá, pelas quatro da tarde, de um dia que não me recordo, apare-

ceu o homem com seus quase cinquenta anos. Sentou na cadeira, à 
esquerda, no fundo, e decidiu permanecer por ali até que o local se 
fechasse e, enfim, assumido de coragem e amor, se dirigisse a moça 
quase balzaquiana.

Ela o olhou escondida e incomodada. Sabia de sua devoção. Já 
havia sondado os olhares lançados quando dava de levantar. Andou 
descompensada, reticente, diminuída. A contemplação daquele homem 
a tirava da linha reta, a fazia intolerante a si mesma, ao corpo que 
aproximava tantos olhos.

O homem manteve-se, à espera de uma lacuna para que, finalmente, 
revelasse sua pretensão tão nunca e constantemente declarada. Fim 
do expediente. Guarda de documentos e pertences largados em volta 
da mesa. Silêncio pertencendo ao espaço.

Ele decidiu se achegar, refutar formas de desesperança e descré-
dito que a moça poderia trazer. Pulou algumas cadeiras e solicitou 
informação ao homem do lado com a intenção de amenizar os ares de 
desassossego. Ela, neste exato momento, não se encontrava.

Mas, pressentia sua chegada. Mãos, trêmulas, revelavam o quão 
importante se convertia a moça para a sua vida esquecida. Ao adentrar 
o local, a olhou e viu sua alma escapar com o coração. Ele a viu tão 
profundamente que o tempo tocou o espaço. Sorrateiramente, ela sorriu 
e o perguntou: “deseja algo, senhor?”

Extasiado, ele de leve sorriso, ensaiou duas palavras e acenou com 
a cabeça não haver interesse em nada. Ela, agradecida, despediu-se 
dos colegas e caminhou até a porta. Neste momento, sua felicidade 
não desejava mais nada.


