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O carrasco estava decidido 
mesmo a matar o jovem Maicom 

Severo, de 26 anos, na noite desta 
segunda-feira, em frente ao Posto 

Cachoeiro, no bairro Novo Parque, 
por volta das 22h30. Se não 

estivesse saído para assassina-
lo, não teria perseguido e atirado 

várias vezes: nas costas, no queixo 
e no lado direito do peito. Maicon 

Severo é mais um jovem que tem a 
vida covardemente interrompida. 

Segundo informações Maicom 
estava com amigos em um 
churrasquinho no bairro foi 

perseguido e assassinado por dois 
homens em uma moto. 
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Perseguido e assassinado 

O carrasco estava 
decidido mesmo a 
matar o jovem Maicom 
Severo, de 26 anos, 
na noite desta segun-
da-feira, em frente ao 
Posto Cachoeiro, no 
bairro Novo Parque, 
por volta das 22h30. 
Se não estivesse sa-
ído para assassina-lo, 
não teria perseguido 
e atirado várias vezes: 
nas costas, no queixo 

Da Redação
e no lado direito do 
peito, os peritos en-
contraram no local as 
capsulas. 

Maicon Severo é 
mais um jovem que 
tem a vida covarde-
mente interrompida. 
Segundo informações 
Maicom estava com 
amigos em um chur-
rasquinho no bairro foi 
perseguido e assas-
sinado por dois ho-
mens em uma moto. 
O rapaz morreu no 
local.

De acordo com tes-

Maicom, que estava em um churrasquinho, foi perseguido e acabou morrendo em frente ao 
posto

temunhas, Maicom es-
tava no Churrasquinho 
do Boca, que funciona 
na esquina, quando 
chegaram os assassi-
nos em uma moto e 
começaram a atirar.

Maicom correu, 
mas foi baleado e 
não resistiu aos feri-
mentos. Ele caiu no 
estacionamento do 
posto e morreu.

O corpo do jo-
vem foi levado para 
o Serviço Médico 
Le g a l  ( S M L )  d e 
Cachoeiro.
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Na tarde desta segunda-feira 
(07), policiais militares da 10ª Cia 
Independente realizaram apre-
ensão de entorpecente no mu-
nicípio de Anchieta. Uma mulher 
foi detida na ação policial.

Após receber denúncia de 
que uma mulher em atitude sus-
peita estaria conduzindo uma 
motoneta pela Rodovia ES 060 
com destino a Anchieta, poli-
ciais militares, com o apoio do 
Serviço Reservado da Unidade, 
realizaram diligências e con-
seguiram encontrar a referida 
mulher nas proximidades da 
Vila Olímpica, bairro Justiça. 
Ao avistar a presença da guar-
nição, a motociclista dispensou 
às margens da via uma sacola 
contendo uma porção de pó 
de cor branca, semelhante à 
cocaína, que logo foi localizada 

PM apreende droga 
em Anchieta

Maicom t i nha  mu i tos 
amigos, na página dele no 
Facebook, ele aparece abra-
çado aos colegas que hoje 
choram a sua morte. Zakeu 
Silva postou: “É terrível dizer 
adeus, é triste e doloroso, e 
multiplicado até ao infinito 
quando esse adeus é eterno. 
Pois dói muito tomar consci-
ência que jamais voltaremos 
a encontrar essa pessoa; não 
neste plano da existência. 
Infelizmente, papai do céu 
precisou de você. Aí em cima 
meu camarada saudades, 
aqui vai ser eterna jamais te 
esqueceremos. Cuida de nós 
aí de cima porque aqui em-
baixo coração tá chorando de 
saudades de você

Descanse em paz Amigo”.
_ “Vai fazer muita falta nas 

nossas vidas que Deus te 
guarde em um bom lugar e 
que conforte o coração de 
toda a sua família, vai em paz, 
cria não morre cria vira lenda’, 
postou Catarina Gomes.

Carolina Soares lembrou 
a morte do irmão de Maicom 
há três meses. “Tamanha dor 
que sua família está sentido 
poxa três meses que seu 
irmão se foi, agora você, 
não imagino como é difícil 
o sofrimento de seus família 
(manda um alô pro seu irmão 
fala que estou com saudade 
é que ainda ama muito) que 
Deus te receba em um bom 
lugar’. 

Amigos lamentam 
pelas redes sociais

PM

A droga foi apreendida 
com uma mulher em 
Anchieta

e apreendida pelos militares 
durante a abordagem.

A mulher e o material apre-
endido foram encaminhados 
à Delegacia de Polícia Civil da 
região para o registro dos fatos.
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Perseguido e assassinado 
Maicom, que estava em um churrasquinho, foi perseguido e acabou morrendo em frente ao 
posto

temunhas, Maicom es-
tava no Churrasquinho 
do Boca, que funciona 
na esquina, quando 
chegaram os assassi-
nos em uma moto e 
começaram a atirar.

Maicom correu, 
mas foi baleado e 
não resistiu aos feri-
mentos. Ele caiu no 
estacionamento do 
posto e morreu.

O corpo do jo-
vem foi levado para 
o Serviço Médico 
Le g a l  ( S M L )  d e 
Cachoeiro.

Marquinhos desmente 
Prefeitura de Anchieta

O  e x - p r e f e i t o 
Marquinhos Assad, 
PSL entrou em conta-
to com o jornal para 
desmentir uma reali-
se que a Assessoria 
de Comunicação 
enviou ao e-mail do 
jornal sugerindo uma 
publicação. 

Convém ressaltar 
que a Assessoria de 
Comunicação enca-
minhou o mesmo tex-
to a diversos veícu-
los, que publicaram 
a matéria. O Espírito 
Noticias questionou 
ao ex-prefeito se 
eram verídicas as 
informações conti-
das no texto enviado 
pela Prefeitura de 
Anchieta, afirman-
do que, o município 
ficou sem receber 
convênios por conta 
de certidões negati-
vas e outros.

De acordo com 
Marquinhos ele se 
surpreendeu quan-
do viu a matéria pu-
blicada em vários 
veículos de infor-
mação. “Me surpre-
endi, mais uma vez, 

como desculpa para 
cortar benefícios dos 
servidores públicos 
municipais e da po-
pulação em geral”. 

Segundo 
Marquinhos, mais 
uma notícia inverí-
dica foi lançada na 
míd ia  pe la  a tua l 
Administração, agora 
no que diz respei-
to aos convênios. 
“Em nossa gestão 
(2013/2016) vários 
convênios foram 
f i rmados com os 
governos Federal e 

Estadual. Convênios 
que foram usados 
na Assistência Social, 
na Educação e na 
Saúde, por exem-
plo. Destes, posso 
citar dois grandes 
convênios, um com 
o Governo Federal, 
que foi a construção 
do Céu das Artes, 
assinado através do 
SICONV, de número 
813536/2014, fi rmado 
em 2014, e outro com 
o Governo do Estado, 
para a construção de 
poços artesianos no 

interior do Município 
de Anchieta, que su-
priu as necessidades 
da falta da água em 
várias comunidades. 
Portanto, todos os 
recursos federais e 
estaduais disponí-
veis foram usados 
em minha gestão 
(2013/2016) e para 
receber tais recur-
sos, inclusive para 
ter acesso ao Fundo 
de Participação dos 
Municípios (FPM), 
royalties do petróleo 
e a repatriação (re-

Da Redação
com a inveracidade 
dessas informações 
trazidas pela atual 
Administração, que 
ao invés de trabalhar 
em prol do povo, en-
frentar a crise fi nan-
ceira nacional e a fal-
ta da Samarco, nada 
tem feito a não ser 
criticar a minha admi-
nistração no período 
de 2013 a 2016. A 
atual Administração 
esqueceu que em 
2013, assumi não 
só a Prefeitura de 
Anchieta mais tam-
bém uma dívida com 
o INSS no valor de 
R$ 6 milhões de re-
ais, que foi parcelada 
em minha gestão, 
além da cidade, dos 
interiores e dos bal-
neários estarem um 
verdadeiro caos, 
com as ruas esbura-
cadas e interditadas”.

Para o ex-prefeito, 
a atual Administração 
tenta, sem sucesso, 
e com o único obje-
tivo que é denigrir a 
imagem, divulgando 
nas mídias locais no-
tícias uma suposta 
dívida no valor de 
100 milhões de reais, 
“dívida esta que não 
existe e que é usada 

O ex-prefeito de Anchieta, Marquinhos Assad diz que a atual administração de Anchieta mais 
uma vez tenta denegrir a imagem dele com notícias mentirosas

cursos recuperados 
na Operação “Lava 
Jato”), que veio em 
2016, era necessária 
a emissão de todas 
as certidões ao lon-
go dos quatro anos 
da minha administra-
ção. Além disso, no 
dia 30/12/2016 rece-
bemos a última parcela 
da repatriação, que 
foi encaminhada pelo 
Governo Federal, va-
lor este que fi cou em 
caixa e a disposição da 
atual Administração”, 
explicou. 

POLÍTICA

Figura 1 – Convênios com o SICONV

“Observa-se na Figura 1, que a gestão obteve convênio com o 
Governo Federal, através do Ministério da Cultura. Vale ressaltar, 
que o site, que foi tirado o print, é do SICONV, o mesmo do qual a 
atual Administração afi rma que fi cou quatro anos sem fi rmar 



Dr. Evandro Paiva adere a Unitite, o implante dentário rápido e efi caz que veio para revolucionar a odontologia
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Divulgação

Evandro Paiva se especializou em implantes e conhece a nova técnica que está 
revolucionando a odontologia

UNITITE o implante dentário rápido e efi caz
Quem nunca 

teve um medi -
nho de dentista, 
agulhas, aneste-

nologia avançou 
e a odontologia 
ganhou Uni t i te 
uma linha de im-
plantes que tem 
revolucionado o 
mercado mundial 
por sua originali-

dade, inovação e 
altíssimo desem-
penho.

A Reportagem 
conversou com o 
dentista Evandro 
Paiva, especialis-
ta em implanto-

Da Redação 
sia. Pois é, para 
muitos fazer um 
implante dentário 
representava dor 
e sofrimento, além 
do tratamento não 
caber no bolso de 
todos. Mas a tec-

dontia e ele falou 
com exclusivida-
de sobre a nova 
técnica que im-
plantou em seu 
consul tór io em 
Itapemirim/ ES. 

E v a n d r o  a s -
segurou que o 
novo método de 
implante é rápi-
do, não leva 45 
dias, da cirurgia 
a  coroa.  “Leva 
apenas 28 dias 
para calcifi cação 
dos implantes no 
osso assim redu-
zindo o tempo do 
tratamento de im-
plantes dentários 
de 6 meses para 
apenas 30 a 45 
d ias ,  contando 
do dia da cirurgia 
até a instalação 
da coroa dentária 
defi nitiva’, frisou o 
dentista.

De acordo com 
Evandro, indicado 
para carga ime-
diata, precoce ou 
tardia, o Unitite foi 
projetado para so-
luções duradou-
ras e estéticas. A 
linha de implantes 
que redefine os 
conceitos da im-
plantodontia por 
sua originalidade, 
inovação e altíssi-
mo desempenho, 
possui exclusiva 
macrogeometria 

e a mais avança-
da nanoativação 
de superfície.

Além disso, o 
Unitite possui um 
único conjunto ci-
rúrgico para toda 
linha, tornando o 
dia-a-dia do im-
plantodontista 
mais prático e efi -
ciente. E também 
o Kit Safe Drill, um 
limitador de per-
furação óssea, o 
que torna a sua ci-
rurgia muito mais 
segura e dá mais 
conforto ao seu 
paciente.

De acordo com 
informações do 
site SIN – Sistema 
de Implante, são 
sete benefícios 
que o Unititi ofe-
rece e facilita a 
vida do paciente 
e do dentista.

1. IMPLIFICA-
ÇÃO DO 

PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO
A redução no 

número de fresas 
necessár ias na 
osteotomia para 
a colocação do 
Unitite garantem 
um menor tem-
po operatório, o 
que confere maior 
conforto para o 
paciente e permi-
te a colocação de 

um maior número 
de implantes em 
um menor tempo, 
o que consequen-
temente aumenta 
a simplicidade e 
efi ciência do pro-
cedimento. Vale 
ressaltar que os 
cuidados no pla-
ne jamento são 
os mesmos para 
qualquer  outro 
implante, únicos 
para cada caso e 
devem continuar 
sendo respeita-
dos.

2. REDUÇÃO DO 
TRAUMA PÓS-
OPERATÓRIO
Como a mani-

pulação do tecido 
ósseo, bem como 
o tempo de cirur-
gia pode ser re-
duzido, é possível 
que o trauma pós-
-operatório e dor 
sejam menores 
com o número re-
duzido de brocas, 
tornando trata-
mentos, especial-
mente aqueles 
ma is  ex tensos 
(e.g. protocolo), 
menos descon-
fortáveis para o 
paciente.

3. ALTA 
ESTABILIDADE 

PRIMÁRIA
A característi-

ca geométrica de 
dupla conicidade, 
associada a um 
sistema de fre-
sagem preciso e 
exclusivo resul-
tam em alta esta-
bilidade primária, 
fator considerado 
chave para a apli-
cação de carga 
imediata. Como a 
estabilidade pri-
mária é reduzida 
pela remodelação 
óssea e formação 
de osso aposicio-
nal nas áreas de 
íntimo contato do 
implante com as 
paredes ósseas, 
as câmaras de ci-
catrização forma-
das nos espaços 
preenchidos por 
coágulos terão o 
papel de forma-
ção óssea e ma-
nutenção da esta-
bilidade primária 
estando a prótese 
em função.

4.MANUTENÇÃO 
ÓSSEA EM 

LONGO PRAZO
A presença de 

micro-roscas e tra-
tamento de super-
fície na região cer-
vical associadas 
ao acoplamento 
protético do tipo 
Cone Morse as-
seguram a ma-
nutenção óssea 

nesta área. Vale 
lembrar que, nos 
p r i m ó r d i o s  d a 
Implantodontia 
moderna,  onde 
comumente a per-
da óssea, princi-
palmente no pri-
meiro ano, era um 
evento esperado 
e entendido como 
critério de sucesso. 

5. ESTABILI-
DADE DO 

COMPONENTE 
PROTÉTICO
A possibilida-

de de dissipação 
de estresses ao 
longo das pare-
des internas do 
implante, conferi-
das pela conexão 
interna cônica, 
faz com que as 
cargas funcionais 
sejam distribuídas 
entre implante e 
abutment, evitan-
do que o parafu-
so do pilar seja 
sobrecarregado, 
como acontece 
em uma conexão 
do tipo hexágono 
externo.

 
6. CONCEITO 
“PLATFORM 
SWITCHING”
A conexão in-

terna cônica do 
Unitite resulta em 
um distanciamen-
to da interface 

de conexão pilar/ 
implante com o 
diâmetro exter-
no do implante, 
conf igurando o 
conceito conhe-
cido como “pla-
tform switching. 
Os benefícios em 
termos de estéti-
ca, manutenção 
do tecido ósseo 
e saúde do teci-
do peri-implantar 
a longo prazo já 
foram reportados 
e são altamente 
desejáveis.

 
7.UNIVERSALI-

-DADE DE USO
A observação 

holística dos be-
nefícios citados 
acima sugere que 
o sistema de im-
plante reabilitador 
que caracteriza 
o Unitite viabiliza 
o seu uso:  Nas 
diferentes moda-
lidades reabilita-
doras (próteses 
unitárias, parciais 
fixas e protoco-
los); Para carga 
imediata desde 
que com adequa-
do planejamento; 
Na região anterior 

onde a demanda 
estética é alta e 
suprida pelas ca-
racteríst icas da 
macrogeometria, 
conexão proféti-
ca, e confi guração 
dos - componen-
tes proféticos; Na 
região posterior 
onde a  as  ca -
racterísticas ma-
crogeométricas, 
a  presença de 
micro-roscas e a 
conexão proféti-
ca do tipo Cone 
Morse otimizam 
a dissipação das 
forças oclusais.
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Dos centros cirúrgicos, às ruas
Dr. Gustavo é pré-candidato a federal

A história do Dr. 
Gustavo Peixoto, PTB 
é para ser registrada 
em um livro. O mé-
dico sempre soube 
o que queria desde 
a adolescência, aos 
16 anos ingressou na 
Universidade Federal 
do Espírito Santo - Ufes 
para cursar Medicina. 
Em seguida fez resi-
dência médica em São 
Paulo, onde fez dois 
anos de cirurgia geral, 
dois anos de apare-
lho digestivo, depois 
transplante de fígado, 
anos depois cursou 
mestrado e doutorado.  
Especializou-se em 
gestão de hospitais 
públicos federais. 

Entretanto, Gustavo 
não parou por aí, foi 
dele o projeto que hoje 
é sucesso no Estado, o 
programa de Implante 
de Fígado, implanto no 
ES em 2005. Além de 
ser responsável técni-
co pelo Programa de 
Cirurgia Bariátrica do 
Hospital das Clínicas. 
Agora, ele é pré-candi-
dato a deputado fede-
ral pelo PTB.

Insatisfeito com o 
cenário político nacio-
nal, Gustavo foi para 
as ruas e liderou o 
Movimento Vem Pra 
Rua no ES. Conheceu 
lideranças no país in-
teiro e acabou sendo 
escolhido pelos par-
ceiros para ter o nome 
a concorrer uma vaga 
no Congresso.

Para o médico, é 
preciso acabar com 
os políticos carreiristas 
profi ssionais e nomes 
novos devem ser co-

Por Luciana Maximo
locados à disposição 
dos partidos. Inclusive 
a bandeira dele é pela 
mudança. “Nós pre-
cisamos de pessoas 
comuns da sociedade: 
advogados, dentistas, 
médicos, empreende-
dores...para participem 
do processo político, 
só assim promove-
remos a renovação, 
que seria basicamente, 
trocarmos, não só as 
pessoas, mas as ideias 
e as práticas, principal-
mente do Congresso 
Nacional. A renovação 
política trará com cer-
teza uma galera nova 
que quer um estado 
transparente, onde to-
dos sabem de tudo, 
neste estado não há 
corrupção, fi ca muito 
mais difícil um agente 
público se envolver 
em corrução se todos 
os lados deles forem 
publicitados, acredito 
que sem corrupção, vai 
sobrar dinheiro para 
a saúde, educação, 
e para a segurança. 
Basicamente nossa 
bandeira é: renovação 
política para promover 
um estado transpa-
rente, efi ciente e sem 
corrupção”. 

VEM PRA RUA
Gustavo acabou 

entrando para a polí-
tica por um caminho 
não planejado. Ele 
contou que em 2013, 
com o “Movimento 
vem Pra Rua” se en-
volveu com causas 
de interesse coletivos. 
“Nós não estávamos 
recebendo serviços 
mínimos de saúde e 
segurança, enquanto o 
Governo Federal gas-
tava milhões e milhões 
em estágios de futebol 

POLÍTICA

Arquivo pessoal

UNITITE o implante dentário rápido e efi caz
onde a demanda 
estética é alta e 
suprida pelas ca-
racteríst icas da 
macrogeometria, 
conexão proféti-
ca, e confi guração 
dos - componen-
tes proféticos; Na 
região posterior 
onde a  as  ca -
racterísticas ma-
crogeométricas, 
a  presença de 
micro-roscas e a 
conexão proféti-
ca do tipo Cone 
Morse otimizam 
a dissipação das 
forças oclusais.

e outras obras faraô-
nicas que só serviam 
para pagar comissio-
namento de corrupção 
e a população se rebe-
lou e foi para as ruas 
nós estávamos lá”. 

Em seguida, a ex-
-presidente Dilma lan-
çou o Programa Mais 
Médicos com médicos 
cubanos que, segun-
do o pré-candidato, 
“não eram médicos 
de verdade, eram 
explorados, tinham a 
maior parte do salário 
enviado para Cuba, 
não tinham liberdade, 
eram cerceados de 
conviveram com seus 
colegas brasileiros. 
Nós entramos no pro-
jeto de questionar a va-
lidade desse programa 
e acabamos gerando 
um movimento”.

No ano seguinte, 
veio a eleição e o gru-
po liderado no Estado 
do ES por Gustavo 
apoiou a oposição. 
“Não apoiamos o can-
didato ideal, mas era 
o que tínhamos para o 

momento.  Apoiamos 
qualquer um que fosse 
contra o projeto de 
poder do PT. Em segui-
da veio o movimento 
do impeachment e 
estávamos lá, criamos 
um grupo chamado 
Ativação que é um 
grupo moderado que 
colaborou muito com 
as manifestações de 
rua, principlamente a 
travessia da Terceira 
Ponte de Vila Velha 
para Vitória. Depois, o 
impeachment, cose-
guimos mostrar que o 
PT é realmente ‘uma 
organização crimi-
nosa’, e vimos agora 
recentemente o ex-
-presidente ser preso 
acusado pelos seus 
crimes. Conseguimos 
promover o questio-
namento da socieda-
de sobre corrupção 
sitêmica, sobre im-
punidade. Tivemos a 
oportundidade de ser 
a liderança do Vem 
pra Rua aqui no ES e 
conhecer líderes no 
Brasil inteiro em en-

contros”. 
Segundo o pré-

-candidato a deputado 
federal, era o momen-
to de ter um nome 
par debater o presen-
te, as possibildiades. 
“Traçamos um perfi l de 
que devemos ser um 
pré-candidato ideal e o 
meu nome foi escolhi-
do pelo grupo. Dessa 
forma, um médico que 
era puramente técnico, 
só voltado para suas 
operações e tecno-
logia de ponta e para 
seus programas de 
transplante e bariatrica, 
cirurgia de câncer etc 
de repente se evnolve 
com a política. Nós en-
tendemos que muitos 
pacientes morrem por 
falta de recursos subsi-
diados pela corrupção, 
se nós tratarmos a cau-
sa, não mudarmos os 
politicos, não vamos 
ter os resultados que 
nós queremos”.

UMA VIDA PARA A 
MEDICINA

Gustavo e respon-

sável pela implantação 
de transplante de fíga-
do no Espírito Santo. 
Até 2005 quem tinha 
dinheiro pegava o voo 
e fazia transplante em 
SP e as pessoas eco-
nomicamente desfavo-
recidas morriam sem 
ter acesso a essa mo-
dalidade de cirurgia. 
“Com a minha vinda 
para o ES montamos o 
serviço e o transplante 
é realizado pelo SUS, 
com a parceria público 
privada e o Hospital 
Meridional. Já temos 
mais de 300 transplan-
tes em atividade inin-
terrupta desde a sua 
implantação, é uma 
grande honra ter parti-
cipado desse progra-
ma tão importante para 
a nossa sociedade”.

Gustavo é respon-
sável técnico apelo 
Programa de Cirurgia 
Bariátrica do Hospital 
das Clínicas - um pro-
jeto muito importante, 
estruturante e de refe-
rência para o Espírito 
Santo.

Dr. Gustavo é pré-candidato a deputado Federal, ele foi no ES líder do Movimento 
Vem Pra Rua
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METONÍMIAS
Deu crônica

Para os alunos da Escola 
Municipal  Manoel  dos 
Santos Pedroza

Visitar uma escola para 
poder falar de Literatura é 
um fato importante e inte-
ressantíssimo. Importante 
porque muitos alunos só 
têm o contato com o es-
critor através dos livros. 
Parece  a lgo  d istante , 
inacessível, pois alguns 
autores que já leram, pro-
vavelmente, estão mortos. 
Outros podem estar bem 
distantes geograficamen-
te que, muitas vezes, é até 
impossível conhecê-los 
e direcionar perguntas 
aos mesmos para, assim, 
sanar as cur iosidades 
que qualquer leitor tem. 
Interessantíssimo por-
que observamos algumas 
partes sensitivas do ser 
humano e percebemos 
que ainda há esperança 
de um mundo melhor.

Ah, os olhos! Como é bom 
trocar olhares. Quantos 
olhares! Todos direcio-
nados para a escritora, 
apreensivos, ansiosos, 
curiosos... pois era preci-
so perguntar e esperar a 
resposta. Quão desejado 
foi esse momento! Havia 
muito para observar e 
tudo aquilo que a meni-
na dos olhos captava, já 
ia se estacionando na 
memória, formando uma 
imagem para o futuro, 
para ser reativada, assim 
que necessário, quando 
o nome da escritora se 
tornasse vivo novamente 
entre aqueles que nem 

piscaram durante aquele 
momento eternizado pelos 
olhares.

Ah, os ouvidos! Foi pre-
ciso muito silêncio para 
ouvir perguntas tão inte-
ligentes, carregadas de 
muita emoção. Afinal de 
contas, a boa leitura anda 
esquecida em nosso país. 
É verdade que tudo pode 
ser lido hoje, mas a qua-
lidade que não é a mes-
ma, direcionando nossos 
jovens para um péssimo 
vocabulário, para leituras 
de fundo de quintal que 
não trazem a grandiosida-
de de imaginar, fantasiar, 
navegar por caminhos 
nunca antes navegados e 
o mais importante: formar 
cidadãos que, ao saírem 
da escola, ainda terão um 
livro na cabeceira para 
cada vez mais ampliarem 
seus conhecimentos e tor-
narem-se leitores cada vez 
mais competentes. Assim, 
é preciso ouvir com ouvi-
dos bem abertos e aten-
tos para, principalmente, 
guiá-los para o que é bom 
e, dessa forma, levar para 
nossas vidas e direcionar 
nossos futuros caminhos 
para aquilo que realmente 
nos será importante.

Ah, o paladar! Quantas 
perguntas interessantes 
foram proferidas por bo-
cas que apenas se iniciam 
para o mundo! Não foram 
perguntas nem muito do-
ces, nem muito salgadas, 
mas no ponto certo para 
que esse momento de con-
versa fosse eterno. Mesmo 
para aquelas bocas que 

f icaram quietinhas, no 
canto,  só observando, 
tenho certeza de que para 
elas nada passou desper-
cebido, todos os sentidos 
foram ativados e puderam 
tirar suas próprias conclu-
sões, também, depois, no 
bate-papo descontraído 
com os outros colegas e 
assim criar novas palavras 
ou levá-las para outros 
que não estavam pre-
sentes, mas que através 
desse saboroso paladar, 
as conversas se torna-
riam outras, alimentando 
sonhos que antes, talvez, 
fossem impossíveis até de 
serem sonhados.

Ah, todos esses olhos, 
ouv idos  e  bocas  que, 
dentro da Literatura, for-
mam, numa linguagem 
expressiva, uma meto-
nímia. Porém, não é só 
da parte que precisamos 
para alcançar nossa tão 
desejada ascensão da 
leitura entre aqueles que 
visamos o todo: nossos 
alunos. Mas, para isso, 
é necessário mais uma 
parte - as mãos. Essas 
mesmas que seguraram 
um livro e passarão para 
mais uma e mais uma... E 
assim, acredito que uma 
andorinha sozinha não 
faz verão, mas um monte 
de andorinha pode tornar 
todas as estações mais 
suportáveis para qualquer 
ser humano, pois é neces-
sário ter esperança de que 
a leitura ainda modificará 
o rumo do nosso país. 

Bem, a sementinha já foi 
plantada...  

E A LÍNGUA 
PORTUGUESA 
GARIMPANDO 

NOVOS 
TALENTOS...

Homens pretos
Homens brancos

todos eles
podem ser fran-

cos

Ladrão, honesto
Pretos ou bran-

cos
Pra quê essa 

diferença?
Num país de 

trancos e barran-
cos

Onde está a 
igualdade?

No Brasil de 
vantagens,

Ou o homem
Só se vive de 

imagem?

Barulhos de 
correntes

No navio negrei-
ro

Lembrando de 
suas famílias

O tempo inteiro

Sua cor de pele
comparada ao 

mal
que mundo é 

esse?
Não é nada 

normal

Preto ou Branco
Não tem impor-

tância
Porque já deve-
ria ter acabado
Essa tal de into-

lerância!

Maellen Julião 
Soares
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