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O prefeito em exercício, 
Thiago Lopes Peçanha 
(PSDB) e a prefeita de 

Presidente Kennedy, 
Amanda Quinta Rangel 

(PSDB) assinaram na 
manhã desta segunda-

feira, 05 um convênio com 
o Hospital Evangélico, 

quem administra o 
Hospital Santa Helena 
em Itapemirim no valor 

de R$5.5 milhões. O 
convênio garante a 

reabertura do Ponto 
Socorro da instituição.

R$ 5.5 MILHÕES 
AO SANTA HELENA
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Kennedy abre novo processo 
seletivo

Secretaria de Saúde promove oficina de 
planificação da atenção

A  P r e f e i t u r a 
M u n i c i p a l  d e 
Presidente Kennedy 
abriu nesta segun-
da-feira (05) novo 
processo seletivo. 
O Processo Seletivo 
Simplificado 001/2018 
será para atender a 
Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico. Há vagas 

Administrativo; mais 
2 vagas para con-
tratação imediata e 
1 de cadastro de re-
serva para Técnico 
Agrícola; e 1 vaga 
para contratação 
imediata e 1 de ca-
dastro de reserva 
para Engenheiro 
Agrônomo.

A s  i n s c r i ç õ e s 
são gratuitas e po-
dem ser feitas de 
0 9 h  à s  1 5 h ,  n a 
Secretaria Municipal 

Da redação
para o nível médio e 
superior. A contrata-
ção será em regime 
temporário.  

No total serão 05 
vagas mais cadastro 
de reserva. Os sa-
lários variam de R$ 
954,00 a R$2.998,00 
mais tíquete alimen-
tação no valor de R$ 
900,00.

Serão 2 vagas para 
contratação imediata 
e 2 de cadastro de 
reserva para Oficial 

Prefeitura de Presidente Kennedy abre novo processo seletivo simplificado
de Desenvolvimento 
Econômico,  s i tu-
ado na Rua Dona 
Senhorinha, nº 29, 
Centro, até o dia 16 
de março. 

A ficha de ins-
crição, o edital do 
Processo Seletivo e 
mais detalhes podem 
ser conferidos no site 
http://presidenteken-
nedy.es.gov.br/noti-
cia/2009/Processo-
Seletivo-SEMDES-
NA-001-2018.html). 

KENNEDY/ES

Divulgação

Há cadastro de reserva para 
engenheiro agrônomo 

E
X
P
E
D
IE
N
T
E Contato Comercial:  

(28) 99883-7453
Editora: Luciana Maximo
espiritosantonoticias@gmail.com
Fone: (28) 99883-7453
Revisão:  Silvia Magna
Articulistas: Ilauro de Oliveira, Fabiani 

Os artigos são de inteira responsabilidade do autor, o jornal não responde pela opinião dos articulistas

Taylor e Fabiano Peixoto
Diagramação: 
Fone: (28) 99924.2080
Repórter:  Luciana Maximo - Frees lances: 
Aline Cunha e Ivny Matos
Fotos: Luciana Maximo, Alex Moreira e 
Rosiane Oliveira

Jornalista responsável: 
Luciana Maximo - DRT 2159/ES
Rua João Romão Farias, Bairro Niterói, 
Piúma/ES (em frente a Rodoviária)

CNPJ: 23.401.491/0001-88   
INSC. MUNICIPAL: 0000030368 

www.espiritosantonoticias.com.br

A Prefeitura Municipal 
de Marataízes através da 
Secretaria de Saúde pro-
move nos dias 06 e 07 de 
março de 2018, a primeira 
Oficina de Planificação da 
Atenção à Saúde, a partir 
das 8h no Rotary Club de 

Marataízes. Ao longo do 
ano, serão realizadas até 
oito oficinas que conta-
rão com a participação 
de representantes dos 
profissionais de saúde do 
município.

A Planif icação da 

Atenção à Saúde tem como 
objetivo apoiar os gestores 
estaduais e municipais na 
criação e organização de 
um novo modelo de aten-
ção na Atenção Primária 
à Saúde e na Atenção 
Ambulatorial Especializada. 

Nesse sentido, as ativida-
des da Planificação podem 
ser compreendidas como 
um momento de discussão 
e mudança no “modus 
operandi” das equipes 
e serviços, um espaço 
onde o profissional poderá 

opinar sobre as alterações 
necessárias para melhorar 
a qualidade do serviço 
ofertado e a satisfação do 
usuário do SUS, buscando 
a correta operacionaliza-
ção de uma dada rede de 
atenção.

Segundo a Superin-
tendente da Atenção 
Primária, Sônia Pereira 
de Brito, essa proposta é 
uma iniciativa do Governo 
do Estado, em parceria 
com o Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde 
(CONASS). “A iniciativa foi 
prontamente analisada 

e aceita pelo Secretário 
Municipal de Saúde, que 
não tem medido esforços 
para iniciar este processo 
de renovação em nosso 
município. Outras regiões 
do Espírito Santo, como a 
região norte e metropoli-
tana, já estão engajados 
nesta luta. Nesta etapa, 
todos os municípios da 
Região de Saúde Sul do 
estadorealizarão estas ofi-
cinas ao decorrer do ano, 
renovando assim o modelo 
de atenção aos capixabas 
que contam diariamente 
com o SUS.” finaliza.
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de Desenvolvimento 
Econômico,  s i tu-
ado na Rua Dona 
Senhorinha, nº 29, 
Centro, até o dia 16 
de março. 

A ficha de ins-
crição, o edital do 
Processo Seletivo e 
mais detalhes podem 
ser conferidos no site 
http://presidenteken-
nedy.es.gov.br/noti-
cia/2009/Processo-
Seletivo-SEMDES-
NA-001-2018.html). 

- Sandra Confecções
- Impório Moderno
- Marta Modas
- Marines Modas
- Florenza

- Lojas D’Bruli
- Vanete Modas
- Mada Stor
- Extase modas
- Nara Bombons (Guarapari)

Lojas participantes:

Liquida Anchieta 
dá descontos de 50%

No período de 1 
a 04 de setembro 
os moradores de 
Anchieta e visitantes 
terão oportunidades 
de comprar peças de 
vestuário e calçado 
com descontos acima 
de 50%. É que nesses 
dias acontece o 6º 
Liquida Anchieta. O 
evento será realizado 
na praça São Pedro, 
sempre no horário das 
18h às 23h.

De acordo com 

Assessoria de 
Comunicação

os organizadores, os 
descontos praticados 
pelos lojistas serão 
de no mínimo 50%. 
O espaço do Liquida 
contará ainda com 
uma praça de alimen-
tação, comercializan-
do diversos produtos 
com ótimos preços. 
Durante todos os dias 
haverá música ao 
vivo. No sábado (03) 
irá acontecer show 
com a banda Tropical 
Brasil, às 23h.

Conforme o pre-
sidente da Câmara 
dos Dirigentes Lojistas 
de Anchieta, Vinícius 

O Liquida Anchieta tem objetivo de promover o comércio local, com queima dos estoques da 
estação e desconto nos produtos das lojas participantes

ANCHIETA/ES

Alcântara, os esta-
belecimentos estão 
empenhados para 
oferecer produtos de 
qualidade com ex-
celentes preços. “O 
Liquida já é um suces-
so, a expetcitavia e a 
concentração da ge-
ração de emprego e 

renda em pouco tem-
po, que o comercio é 
uma pouco mais lento, 
devido ao volta as 
aulas e pós carnaval. 
”, garante Alcântara.

“Além de dar mais 
visibilidade ao co-
mércio de Anchieta, o 
objetivo do evento é 

aquecer bastante as 
vendas no município, 
atrair consumidores 
do interior e de muni-
cípios vizinhos”, des-
taca o secretário de 
Turismo, Comércio e 
Empreendedorismo 
de Anchieta, Edson 
Vando de Souza.

O  7 º  L i q u i d a 
Anchieta é realiza-
do pela Câmara dos 
Dirigentes Lojistas de 
Anchieta (CDL) com 
apoio da Prefeitura de 
Anchieta, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Turismo, Comércio 
e Empreendedorismo.
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Ricardo Ferraço destina R$ 1 milhão 
em emendas ao Santa Helena

O senador Ricardo 
Ferraço marcou pre-
sença na cerimônia 
realizada no hospi-
tal Santa Helena, em 
Itapemirim, na manhã 
dessa segunda-feira, 
05. Oportunamente 
Ferraço destinou ao 
Hospital Evangélico 
uma emenda no va-
lor de R$1 milhão de 
reais. “Essa emenda 
já está consolidada 
na União e poderá 
ser investida onde o 
Hospital Evangélico 
entender que seja 
prioridade, tudo para 
a modernização deste 
pequeno hospital que 
está em nossas vidas 
há décadas cuidando 
de nossas famílias”, 
pontuou o senador.

Ricardo foi elogia-
do pelo secretário 
Estadual de Saúde, 
Ricardo Oliveira pelo 
trabalho que exer-
ce enobrecendo o 
Estado do Espír i to 
Santo em todo o país. 
“Meu sentimento em 
relação ao Ricardo 
Ferraço é de orgu-
lho”, disse o Secretário 
Estadual de Saúde, 
Ricardo Oliveira ao 
abrir a cerimônia ocor-
rida nessa segunda-
-feira em Itapemirim. 

e pelas lideranças po-
líticas responsáveis, 
que são uma UTI e um 
Centro de Imagens.

Na oportunidade, 
Ricardo Ferraço cum-
primentou o prefeito 
de Itapemirim, Thiago 
Peçanha por canalizar 
recursos para a reali-
zação da reforma do 
Pronto Socorro e à 
Amanda Quinta, pre-
feita de Presidente 
Kennedy, município 
que também participa 

da manutenção do 
hospital, destinando 

recursos. “Parabéns à 
prefeita Amanda pelo 

Por Luciana Maximo
Ele se referiu à emen-
da parlamentar plei-
teada pelo senador e 
entregue ao Hospital 
Evangélico, que agora 
é responsável pelo 
antigo Hospital Santa 
Helena. 

O senador ao en-
tregar o documento 
da emenda nas mãos 
do prefeito Thiago 
Peçanha se referiu a 
duas possibilidades 
de investimento já co-
gitadas pelo Hospital 

O senador Ricardo Ferraço destinou uma emenda de R$1 milhão ao Hospital Santa Helena de 
Itapemirim

senso de coletivida-
de”, elogiou Ferraço.

SENADOR

Luciana Maximo

Ricardo Ferraço destinou uma emenda de R$1 milhão ao 
Santa Helena
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Amanda repassa 1.5 milhões 
ao Hospital Santa Helena

A prefeita de Presidente 
Kennedy, Amanda Quinta 
Rangel (PSDB) esteve na 
cerimônia de assinatura do 
convênio entre a Prefeitura 
de Itapemirim e Hospital 
Santa Helena (Evangélico), 
nesta segunda-feira, 05. 
Kennedy repassou a quan-
tia de R$1.5 milhões para o 
convênio ser mantido e ser 
reaberto o Pronto Socorro 
da unidade hospitalar.

No discurso, a prefeita 
afirmou que quando rece-

mos, defendemos muito o 
projeto da Rede Cuidar, 
porque precisamos traba-
lhar a saúde secundária, 
que, tanto eu, como Thiago 
e os demais prefeitos so-
mos responsáveis pela 
saúde primária, os PSF’s, 
isso sim, temos que liderar 
e trabalhar com 100% de 
exatidão, mas essa saúde 
secundária, ainda fica por 
conta dos hospitais filan-
trópicos e da rede estadual 
e, nós, temos que trabalhar 
isso na nossa população, 
porque eu recebo ligações 
pedindo vagas de UTI, 
internação e o Hospital 
Evangélico nunca mediu 

esforços”, disse. 
Amanda afirmou que, 

além de manter as parcelas 
em dia do repasse mensal 
ao Santa Helena aumentou 
o valor. “Hoje estamos 
aumentando ainda mais o 
valor para que o Hospital 
continue prestando seus 
serviços, Itapemirim com 
um volume maior devido 
ao número dos pacientes 
que são aqui atendidos, 
mas não podemos esque-
cer dos outros municípios 
que também fazem uso, 
temos Piúma, Iconha, di-
versos outros municípios. 
O Hospital Santa Helena 
é de todo o Sul do Estado 
e do Estado do Espírito 
Santo’, frisou.

Para a prefeita de 
Kennedy, o Hospital 
Evangélico é a maior refe-
rência em saúde em se tra-
tando de filantropia e me-
rece respeito por parte dos 
municípios. “Conheço o 
Hospital Evangélico desde 
a minha época acadêmica, 
sempre foi referência para 
mim dentro de Cachoeiro 
de Itapemirim. Cheguei a 
fazer uma visita ao Santa 

Helena até mesmo antes 
do Hospital Evangélico 
assumir aqui e fiquei muito 
triste quando vi a estrutura 
física e o tamanho da dívida 
que o Santa Helena tinha 
antes do Evangélico ser 
o gestor, quando houve a 
notícia, eu fiquei pensando 
como o HECI iria assumir 
o desafio. Hoje estamos 
aqui, há um avanço de 
cada vez, tenho certeza 
que a necessidade de se 
manter aberto a popula-
ção não é só minha nem 
do Thiago, mas de todas 
as lideranças políticas e 
principalmente o nosso sul 
do estado”.

Amanda aproveitou a 
ocasião e anunciou que 
estará fazendo um depó-
sito para garantir apoio 
a implantação da UTI e 
salientou que Kennedy 
sempre cumpriu todos 
os meses com os valores 
repassados. “Gostaria de 
dizer também que, junto 
com Thiago nós assumi-
mos o compromisso, que 
já é a segunda etapa de 
depositarmos através de 
convênio meio milhão em 

Por Luciana Maximo
beu a ligação convocando-
-a para reunião no gabinete 
do govenador com demais 
lideranças políticas do Sul 
do Estado para discutir o 
empenho e debaterem 
a reabertura do Pronto 
Socorro ficou muito feliz. “O 
governador está tomando 
conta de frente da causa, 
digo isso não somente em 
relação ao governador, 
mas é um trabalho árduo 
que Ricardo tem feito 
com todos os hospitais 
filantrópicos, não só aqui 
em Itapemirim, mas em 
Cachoeiro que é referência 
de saúde no Sul do Estado. 
Dentro da reunião que tive-

Saúde não é responsabilidade apenas de um município, por isso a prefeita de Kennedy, 
Amanda Quinta entrou na parceria com Itapemirim e destinou 1.5 milhões ao Santa Helena

função do fluxo de pacien-
tes que são voltados para 
aqui, garantindo assim a 
abertura das 10 vagas de 
UTI e as 10 vagas de semi-
-intensiva. Vocês podem 
ver que existe toda estru-
tura física, mas nós vamos 
assumir os equipamentos 
para que o estado em 
seguida faça a repactu-
ação, comprando esses 
serviços e assim o hospital 
consegue se manter. É um 
trabalho de todos nós aqui, 
vou sentir muito orgulho 
de poder contribuir com o 
Santa Helena, que eu não 
sei quantos anos tem, mas 
posso garantir que tem 
mais de 29 anos porque 
eu nasci aqui, todos nós 
temos alguém que nas-
ceu aqui, este hospital é 
a história viva do nosso 
Sul do Estado e é obriga-
ção de todos nós, conte 
comigo secretário, conte 
comigo prefeito, senador 
e Hospital Evangélico. 
Eu agradeço muito ao 
Hospital Evangélico por 
ter nos ter atendido tão 
bem”, agradeceu Amanda 
Quinta.  

PARCERIA

Luciana Maximo

Amanda garante 1.5milhão ao Evangélico e garante mais 
meio milhão para UTI

senso de coletivida-
de”, elogiou Ferraço.

Ricardo Ferraço destinou uma emenda de R$1 milhão ao 
Santa Helena
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Thiago Peçanha e Amanda Quinta assinam convênio de 5,5milhões para o Hospital Evangélico em 
Itapemirim, com isso o Pronto Socorro é oficialmente reaberto

R$ 5.5milhões ao Santa Helena

O prefeito em exer-
cício, Thiago Lopes 
Peçanha (PSDB) e a 
prefeita de Presidente 
Kennedy,  Amanda 
Quinta Rangel (PSDB) as-
sinaram na manhã desta 
segunda-feira, 05 um 
convênio com o Hospital 
Evangélico, quem admi-
nistra o Hospital Santa 
Helena em Itapemirim no 
valor de R$5.5 milhões. 
O convênio garante a 
reabertura do Ponto 
Socorro da instituição.

Oportunamente mar-
caram presença, o se-
nador Ricardo Ferraço, 
que aproveitou a opor-
tunidade e destinou uma 
emenda no valor de 
R$1 milhão ao mesmo 
hospital.

De acordo com Júlio 
Cesar Alvarenga, se-
cretário de Saúde de 
Itapemirim foi dado 
um passo importante 

Por Luciana Maximo

ITAPEMIRIM-ES

para a reabertura do 
pronto socorro Julinho 
frisou que é necessário 
dar legalidade aos atos. 
“Não podemos sair en-
tregando dinheiro sem 
um convênio assinado, 
de forma legal e honesta 
e justa. Nos preocupa-
mos muito com isso. 
Quero agradecer ao se-
cretário de Estado que 
nos acompanhou nesse 
período de adesão a 
esse convênio que está 
trazendo novidades que 
vão ampliar novos servi-
ços e que vai gerar um 
impacto grande na saú-
de das nossas pessoas. 
Quero agradecer a to-
dos que estiverem em-
penhados”, agradeceu 
o secretário de Saúde 
que sugeriu que agora 
o usuário pode cobrar 
do Hospital Evangélico 
um bom serviço, pois 
o mesmo está sendo 
pago com o dinheiro da 
população. 

Presente na ce-
rimônia o secretário 

de Estado da Saúde, 
Ricardo Oliveira, apro-
veitou a oportunidade 
para criticar Marataízes 
que não fez a parte 
dele, ou seja não liberou 
recursos ao Hospital, 
mesmo fazendo uso 
dos serviços. “Meu sen-
timento em relação ao 
Ricardo Ferraço é de 
orgulho. Agradecer a 
parceria da Amanda 
e do Tiago Peçanha, 
mas estamos conver-
sando também com 
Marataízes, pois não 
é justo só Presidente 
Kennedy e Itapemirim 
pagarem. Vamos am-
pliar os serviços e co-
locar UTI. Estamos des-
centralizando, para não 
precisarem se deslocar 
até Vitória, tem que ser 
atendido próximo de 
suas casas. Vamos con-
tratualizar 1080 cirurgias 
de abril a dezembro, nas 
áreas de ginecologia, 
vascular, urologia e or-
topedia. Para começar a 
ampliar os serviços que 

esse hospital oferece à 
população. Quero dizer 
a vocês que o governa-
dor Paulo Hartung vai 
aprovar essa UTI e nós 
voltaremos aqui para 
anuncia-la”, garantiu 
Ricardo.

THIAGO FAZ 
UM DESABAFO E 
ANUNCIA MAIS 
R$10 MILHÕES
O prefeito em exer-

cício Thiago Peçanha 
Lopes aproveitou o dis-
curso e fez um desaba-
fo. Disse que herdou em 
abril de 2017, quando 
assumiu a gestão, uma 
dívida de mais de R$2 
milhões em repasses 
que não foram feitos 
ao Hospital, gerando 
o problema do fecha-
mento, mas Thiago foi 
além, anunciou que vai 
investir mais 10 milhões 
na saúde.

“Nós vamos investir 
aqui neste hospital até o 
final de 2019, mais R$10 
milhões de reais. Fui fun-

cionário deste hospital, 
graças a Deus eu posso 
dizer, conheço muito 
bem a realidade desta 
unidade. Sabemos muito 
das dificuldades. Muitas 
das vezes, secretário 
Ricardo o hospital tem 
vontade de realizar, mas 
existe uma dificuldade 
muito grande financei-
ra. Neste momento, eu 
quero aproveitar essa 
oportunidade para pa-
rabenizar nossa diretora 
local, Vanda Márcia, em 
apenas alguns dias em 
que alguns dias que 
assumiu a direção deste 
hospital a gente começa 
a sentir aqui ar fresco, 
nova gestão, qualidade 
no serviço. Eu gosto 
de vir a noite aqui para 
ver como os pacientes 
estão sendo tratados. 
Isso eu tenho certeza 
que esta é a vontade 
dos prefeitos, de e vida 
gente, não tem preço. 
Estamos investindo 
R$5.5 milhões é pouco 
diante do valor que vale 

uma vida, uma vida vale 
muito, eu acredito muito 
nisso. Quero dizer ao 
presidente do Hospital 
e a todos vocês, va-
mos prosseguir nestes 
investimentos e vamos 
abrir essa UTI”, garantiu 
o prefeito.

Salientou Thiago 
que durante o curso da 
vida política pode existir 
guerras de tudo que é 
tipo, mas a saúde não 
pode ser usada. “A saú-
de não pode ser palan-
que eleitoral, não pode 
ser palanque para guer-
ra política, nós temos 
que ser maiores do que 
isso.  Muitas vezes eu fui 
massacrado pela opo-
sição pelo fechamento 
do hospital, embora eu 
poderia pegar minha rede 
social e colocar também: 
que eu arquei tudo que foi 
pactuado entre o Hospital 
Evangélico e a Prefeitura 
de Itapemirim. Eu poderia 
dizer também que meu 
antecessor deixou R$2 
milhões de dívidas, mas 

eu resolvi não seguir esse 
caminho, porque enquan-
to estão nos perseguindo 
e as autoridades e ao 
Hospital, eu estava em 
Vitória lutando com o 
secretário, com a prefeita 
de Kennedy e Hospital 
Evangélico para reabrir, 
nós não temos tempo 
para isso. Vamos nos 
unir em prol do povo 
de Itapemirim, do Sul 
do Estado e do Espírito 
Santo. Nós vamos abrir 
o centro de imagem. 
Obrigada Amanda, obri-
gada Governo Estado”, 
agradeceu Thiago.

Ressaltou o prefeito 
que quando assumiu a 
prefeitura de Itapemirim 
o município devia R$67 
milhões e atualmente 
está com R$14 milhões 
em caixa. “Todas as 
contas zeradas, só exis-
te um segredo, gestão, 
responsabilidade com 
o dinheiro público. É 
isso que a gente pre-
cisa para mudar esse 
país”.

nesta segunda, que é 
a abertura do Pronto 
Socorro de Itapemirim. 
“Nós sabemos de to-
das as dificuldades que 
encontramos, quero 
parabenizar o prefeito 
Thiago que, quando me 
chamou para fazer parte 
da sua equipe não se 
indispôs em momen-
to algum para e ajudar 
a gerir essa pasta tão 
importante, quero agra-
decer a Amanda que 
também se dispôs que 
juntamente conosco 
tocar um hospital que, 
vocês sabem, apesar 
dele ser em Itapemirim, 
ele atende a todo litoral 
e a todo sul do Estado. 
Nós sabemos que esse 
fomento que foi reali-
zado por Itapemirim e 
Kennedy foi um valor 
muito vultuoso, fora do 
normal que teria que ter 
a contribuição dos de-
mais municípios, mesmo 
assim a gente não mediu 
esforços”, salientou Júlio.

Em relação a demora 
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CINCO ANOS SEM ÓBITOS
E s t a  é  u m a 

notícia que gos-
taríamos de ou-
vir nos noticiários, 
mas infelizmente 
nossos telejornais 
só noticiam o que 
tem de pior. Pois 
é, nas praias de 
Itapemirim/ES, 
Itaoca, Itaipava, 
Gamboa e Monte 
Haga, estamos há 
cinco anos sem 
ocor rer  a foga-
mentos com óbi-
to. Infelizmente, 
no verão de 2017, 
ocorreu um afo-
g a m e n t o  c o m 
óbito na Lagoa 
do Gomes, que 
também é coberta 

pela equipe de guar-
da vidas, mas ainda 
assim esse efetivo 
está de parabéns, 
certamente estão 
cumprindo com seu 
papel com muita 
responsabilidade e 
eficiência, haja vista 
que esta temporada 
que está chegando 
ao fim, foi uma das 
mais frequentadas 
dos últimos anos e 
estamos terminando 
com muitos atendi-
mentos, sem nenhu-
ma vítima.

É bom que se diga 
que este contingen-
te vai além de fazer 
vigilância de banhis-
tas, eles têm outras 

atribuições e traba-
lhos voluntários que 
já os levou a ganhar 
prêmio internacional.

Em nome de meus 
familiares e amigos, 
parabenizo a todo 
contingente, inclu-
sive os bombeiros 
que atuam nestes 
balneários e na defe-
sa civil do município, 
deixo aqui um abra-
ço fraterno a todos 
na pessoa de meus 
amigos (Luciano e 
Carlinho), aproveito 
esta oportunidade 
para agradecer meu 
amigo Rubinho que 
me deu a oportu-
nidade de conhe-
cer melhor o traba-

ARTIGO

Por Olienes Gonçalves / 
PC aposentado

lho desses jovens. 
Parabéns!!! 

Necessário tam-
bém se faz, engran-
decer as últ imas 
administrações que 
mantiveram este 
con t ingen te  em 
atividade com as 
devidas coordena-
ções, e no mesmo 
teor fazer um apelo 
para que não permi-
tam a terceirização 
deste serviço, e di-
zer que certamente 

toda comunidade 
estará apoiando o 
representante do 
Ministério Público 
que certamente irá 
exigir a realização 
de concurso públi-
co para este cargo. 
Afinal precisamos 
de guarda vidas trei-
nados e com expe-
riência, e acima de 
tudo tendo orgulho 
de dizer que sua 
profissão é GUARDA 
VIDAS.
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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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Domingo, 04, o Restaurante a Ilha, em 
Piúma hospedou os melhores músicos, do 
litoral e de outros municípios. A causa foi 

nobre, juntar uma grana e poder ajudar a 
simpática cantora Dayane Paixão, que teve 
a casa furtada e de lá levado vários ins-

trumentos musicais, que ele utiliza na sua 
profissão. O evento reuniu vários artistas 
e a festa foi mara! Eu fui, gostei e registrei

TODOS POR UMA PAIXÃO!

fotos Luciana Maximo


