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Muitos são os problemas 
que assombram o Hospital 
Nossa Senha Senhora da 

Conceição em Piúma. Mas o pior deles, 
é a falta de medicamentos que são 
imprescindíveis para salvar vidas. A si-
tuação beira o caos. A falta de remédios 
como os principais anti bióti cos usados 
em pacientes internados, morfina, 
Diazepan, Nitratos e Isordil podem aca-
bar matando um paciente. O pior é que 
às vezes é preciso receitar outro remédio 
para economizar uma determinada 
dose e esperar a próxima urgência. 

ESPECIAL: DIA DAS MÃES
O especial traz uma super reporta-

gem, “Filhos da Mãe”, abordando sobre 
os pais que sequer conhecem os fi lhos, 
um comportamento difícil de compreen-
der. Traz ainda o ponto de vista de uma 
advogada, uma análise de uma terapeuta, 
o depoimento de uma fi lha e de uma mãe. 

A BEIRA DO CAOS

ESPECIAL: 

gem, “Filhos da Mãe”, abordando sobre 
os pais que sequer conhecem os fi lhos, 
um comportamento difícil de compreen-
der. Traz ainda o ponto de vista de uma 
advogada, uma análise de uma terapeuta, 
o depoimento de uma fi lha e de uma mãe. 
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Aos professores que abra-
çaram o Concurso de Poesia 
Mamãe, minha inspiração é 
você e fi zeram aulas maravi-
lhosas regadas de emoção. 

Aos municípios que tomaram co-
nhecimento do Concurso de Poesia 
e preferiram ignorar valorizando o 
trivial do dia a dia sem graça da 
escola: Conteúdos e notas 

SOBE E DESCE

Dona Jacimina gerou mais 
que 10 fi lhos: amor

Da Redação

U m  l e g a d o  d e 
amor, uma história de 
lutas, dedicação, uma 
l ição de vida. Uma 
narrativa que deve ser 
imortalizada, marcada 
de disciplina, cora-
gem, determinação. 
Dedicação, humilda-
de, lealdade, afeto, 
fidelidade, solidarie-
dade são alguns dos 
ens inamentos que 
ficarão na memória 
dos dez fi lhos, dos 20 
netos e dos quase 29 
bisnetos e de seus 
tataranetos. 

O tempo de dona 
Jacimina em que ser 
mãe exigia-se muito 

Mãe de outros tempos: Jacimina, 104 anos, Nagig Jacimina Ayub Fraga, 10 � lhos, 19 netos, 29 bisnetos, 1 
tetraneto, e uma vida que completa neste mês de maio 104 anos repletos de amor!
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Escrever sobre o Dia 
das Mães é por demais 
belo, ainda mais se for 
um poema. O jornal lan-
çou no último dia 26 a 
IV Edição do Concurso 
de Poesia: Mamãe, mi-
nha inspiração é você e 
estará recebendo até o 
dia 10 de maio os poe-
mas que os estudantes 
das escolas municipais, 
estaduais e particulares 
estão produzindo.

O objetivo do Concurso, 
segundo a editora do 
jornal, Luciana Maximo 
é homenagear as mães 
com um belo presente, 
um poema que retra-
te a sua importância, 
a sua grandeza. Neste 
ano o regulamento abre 
uma lacuna para que 
as produções também 
homenageie aquelas que 
fazem o papel de mãe 
e não geraram e tam-
bém aqueles alunos que 
não consideram a sua 
mãe que o gerou como 
importante a merecer 
um poema por conta de 
sua omissão na figura 
materna.

Mas Filhos da Mãe, 
tema da Repor tagem 
especial traz um assunto 
não muito comum em 
editoriais jornalísticos, 
uma vez que a data co-
memorativa, alusiva ao 
Dia das Mães se tornou 
mais comercial que de 
fato importa o seu sen-
tido. Há filhos que não 
têm no bolso uma moeda 
que pague um presente 
anunciado num comer-
cial de TV ou de jornal. 

O jornal quer resgatar 
a essência do ser mãe, 
o jornal quer provocar 
sentimentos e reflexões 
sobre a grandiosidade 
do tema. Não basta ape-

Pais fi lhos 
da mãe

nas comprar um presen-
te caro ou mais em conta 
e entregar a sua mãe. 
Muitas mães merecem 
mais que presentes que 
o dinheiro pode comprar. 
Por isso o poema e o 
poema pode comprar. 
Pode comprar emoções, 
risos, choros.

Mas, f i lhos da mãe 
caiu muito bem no con-
texto de tantas mães. 
Mães que nesta data 
não terão seus filhos, 
aqueles que se tornaram 
pais e esqueceram seus 
f i lhos, abandonaram. 
Aqueles que é preciso a 
justiça interferir e man-
dar prender para ele 
pagar a pensão e dar de 
comer ao filho, que mui-
tas das vezes o renega.

Filhos da mãe: que 
sequer sabe o que é 
fazer uma rabiola de 
uma pipa junto com o 
seu menino, não sabe 
quando custa uma caixa 
de lápis de cor, não tem 
ideia que o número do 
pé da sua filha cresceu e 
nem sabe que a corrente 
da bicicleta do menino 
está enferrujada. Não 
sabe de nada, nunca foi 
a escola ver os filhos, 
levar ou buscar. Nunca 
soube o que é soletrar 
uma palavra para eles 
aprenderem a ler o mun-
do. Esses filhos da mãe, 
cer tamente não vão 
lembrar de suas mães 
e se lembrarem, serão 
hipócritas, pois ignoram 
a mãe de seus filhos. 
Filhos da mãe! 

E para as mães,  e 
“pãe”, o pai que é mãe, o 
abraço do Jornal Espírito 
Santo Notícias que esta-
rá presenteando mais de 
25 mães com poesias e 
presentes... 

Em homenagem ao Dia das 
Mães, o fl agrante da mamãe 

Danyane Scherrer e os fi -
lhotinhos na praia. Um amor 
lindo de ver, tão dedicada e 
tão mamãe. Parabéns e que 
Deus abençoe a sua família, 

o seu casamento.

Júlio é muito mais que muitas 
que se dizem mães, na verdade 
é um pãe: um pai que faz muito 

bem o papel de mãe. Tem a 
guarda dos fi lhos e faz de tudo 

que se possa imaginar para 
cuidar das crianças com toda 

atenção devida. Parabéns!

Se você tiver algum fl agrante envie-nos 
espiritosantonoticias@gmail.com

Talvez seja melhor tirar o time de 
campo ante que a vergonha seja maior. 
A enquete em Anchieta aponta o 
vereador Geovane Meneguelli com 5% 
das intenções de voto, Válber com 1% 
e Richard 3%. Tão sem moral os nobres 
edis, sai que é rabo!///Em Piúma, Jorge 
Miranda u um show na últi ma tribuna, 
mandou bem demais. Nem Ricardo fez, 
nem Samuel, então pode parar oposição 
de criticar a atual gestão, afinal de 
contas ainda têm mais de um ano pro 
homem trabalhar/// Nós vamos apurar, 
como Samuel deixou e como está agora, 
tudinho...///Eu com 80 alqueires de 
terra pra cuidar, mais de mil cabeça de 
gado nos pastos, também entregaria a 
secretaria de Educação de Kennedy, afi nal 
de contas é melhor cuidar de bicheira 
de vaca atolada na braquiária do que 
com certas pessoas, né Leandrinho?/// 

Coisa feia: Vereadores de Itapemirim 
da base governista conhecidos como 50 
empregos te calo///Ai ai Mariel, sabe 
de nada inocente!/// Vereador Erimar  
Lesqueves, também conhecido como 
Mudinho///Câmara de Vereadores 
de Marataízes também conhecida 
como Vaquinha de Presépio./// O 
Príncipe William, de Marataízes para 
a masmorra/// Edil Patinho vai para 
quem dar mais e Bechara posa de bom 
moço, traz dividendos para ele mesmo, 
muitos empregos no Projecta/// O 
prefeito Tininho se fechando com o  seu 
triunvirato do mal. Bolão, Gouveia, Beto.
Tininho comprando POUSADA  ALTO do 
Mal. Campo faz-me-rir. Secretário Beto 
do Turismo, da Saúde, da treta/// E por 
falar em secretariado, afi nal de contas 
Shirlene Potratz vai ou não vai para o 
Desenvolvimento de Piúma. Weber está 
no Desenvolvimento do Estado, creio que 
vai ser um link com Casagrande. Todos 
por Piúma/// Câmara de Piúma pode 
ter o mesmo enredo dos que desabaram 
na Muzema, comunidade na Zona Oeste 
do Rio. Não adianta alvará do corpo 
de Bombeiros se as rachaduras não 
escondem o risco.
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Arquivo

Dona Jacimina gerou mais 
que 10 fi lhos: amor

Da Redação

U m  l e g a d o  d e 
amor, uma história de 
lutas, dedicação, uma 
l ição de vida. Uma 
narrativa que deve ser 
imortalizada, marcada 
de disciplina, cora-
gem, determinação. 
Dedicação, humilda-
de, lealdade, afeto, 
fidelidade, solidarie-
dade são alguns dos 
ens inamentos que 
ficarão na memória 
dos dez fi lhos, dos 20 
netos e dos quase 29 
bisnetos e de seus 
tataranetos. 

O tempo de dona 
Jacimina em que ser 
mãe exigia-se muito 

é fi lha dos Libaneses 
Namitalla Ayub e Maria 
Miguel Ayub, que vie-

N a s c i d a  e m 
I t apem i r im ,  Nag ig 
Jacimina Ayub Fraga 

ram para o Brasil e 
seguiram sua vida em 
Itapemirim.  Ao lado 
de seus irmãos Nagib, 
Penha, Adib e Helena, 
cresceu na Vila de 
Itapemirim, e mudou-
-se para o bairro de 
Candéus ao se casar 
com Antônio Fraga. 
Mais tarde voltou para 
a sede de Itapemirim 
onde mora atualmen-
te.

M u i t o  a t i v a , 
Jacimina conta histó-
rias e relembra fases 
de sua vida. A cidade 
cresceu, mudou, mas 
os momentos mais fe-
lizes vividos ali conti-
nuam guardados com 
muito carinho em sua 
memória como por 
exemplo os passeios 
de trem e de navio.

Com a arquitetura 
da fachada da casa 
onde dona Jacimina 
viveu sua infância pre-
servada, esse é um 
dos lugares que ela 
mais gosta de visitar. 
A cada passeio por lá 

Dona Jacimina completará 104 anos, com uma 
história linda de amor e dedicação

mais. Lavar na mão 
e passar no ferro a 
brasa fraldas de pano, 
quará no sol. Dar ba-
nho em bacias com 
agua morna aquecida 
na chaleira de um fo-
gão lenha, cujo forno 
sempre quente, pron-
to para assar a broa 
de fubá de milho, co-
lhido no pé. O tempo 
de dona Jacimina não 
volta mais. Da mesa 
repleta de fi lhos para 
o almoço e jantar. Do 
silêncio e do olhar que 
substi tuía qualquer 
palavra para chamar 
atenção. O tempo em 
que o celular nem so-
nhava em interromper 
uma prosa.    

é um fi lme que passa 
na cabeça dessa doce 
senhora com mais de 
um século de história.

Uma mãe a moda 
antiga, mãe de outro 
tempos, mãe centená-
ria, onde jamais preci-
sou chamar atenção 
dos f i lhos. Tempos 
que não voltam mais.

Dia 26 de maio 
será um dia de ce-
lebrar o aniversário 
de dona Jacimina, 
que completará 104 
anos.  Jacimina cos-
tureira, atividade que 
exerceu até os 80 
anos, Jacimina mãe, 
Jacimina irmã, avó, 
bisavó, tia, amiga...

N e s t e  d o m i n -
go, Dia das mães, o 
Jornal Espírito Santo 
No t í c ias  dese ja  a 
dona Jacimina e a 
todas as mães, que 
os seus fi lhos possam 
respeita-las, ama-las 
e aprender com a se-
nhora lições para a 
vida inteira. Feliz dia 
das mães!

Mãe de outros tempos: Jacimina, 104 anos, Nagig Jacimina Ayub Fraga, 10 � lhos, 19 netos, 29 bisnetos, 1 
tetraneto, e uma vida que completa neste mês de maio 104 anos repletos de amor!
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“FILHOS DA MÃE”

Mães solteiras e fi lhos 
abandonados pelos pais

Por Ivny Matos- Free Lance

Filhos da mãe, da avó, 
do avô, da tia, da vizinha. 
Mas, e o pai, cadê? Essa é 
a realidade de milhões de 
mães e fi lhos espalhados 
pelo mundo. Por que isso 
acontece? Como é a vida 
dessas mães e, principal-
mente, de que forma esse 
abandono paterno impacta 
sobre a vida desse indiví-
duo, dessa criança, desse 
futuro adulto? Qual o es-
trago que essa falta faz na 
estrutura emocional e psí-
quica dessa pessoa? De 
acordo com uma pesquisa 
do Instituto Data Popular, 
publicada em 2015 pela 

“abandonada” por ele, o 
porquê dele não ter tido 
curiosidade em saber se 
parecia ou não, enfi m, são 
lacunas que talvez não 
sejam preenchidas”. Mas, o 
que leva um homem a não 
querer saber do fi lho? De 
acordo com a terapeuta 
e escritora Maria Inez do 
Espírito Santo, esse senso 
de responsabilidade que 
o homem desenvolve, 
esse carinho, essa vonta-
de de cuidar e de estar 
junto do fi lho depende da 
criação que esse homem 
recebeu de sua mãe: “... a 
grande maioria das crian-
ças, meninos e meninas, 
são cuidadas inicialmente 

sentimento forte de rejei-
ção, a gente se pergun-
ta o porquê de ter sido 

pelas mulheres (mães ou 
quem as substitua, quando 
faltam). São raros os casos 
de bebês e crianças mui-
to pequenas criadas por 
homens.  Dessa forma, a 
influência primordial na 
educação de todas as 
crianças vem diretamente 
da mulher”.

Ou seja, a responsa-
bilidade mais uma vez 
recai sobre as mulheres, 
e mostra o papel extrema-
mente importante que te-
mos sobre a humanidade. 
E isso não está somente 
relacionado aos homens, 
mas também ao modelo 
de mulheres que estamos 
desenvolvendo, que por 

Sulyan é uma das 
milhares de filhas que 
foram abandoadas pelo

Agência Brasil, nosso país 
possui mais de 20 milhões 
de mães solteiras. Você faz 
parte dessa estatística?

Esse especial tem o 
objetivo de tentar ajudar 
mães e fi lhos a entende-
rem melhor esse assunto 
tão doloroso e complexo. 
Para isso, o jornal conver-
sou com a terapeuta, es-
critora e educadora Maria 
Inês do Espírito Santo, 
Kathiuska Antunes (mãe) 
e Sulyan Gonçalves (fi lha). 

Sulyan Gonçalves é 
advogada, tem 27 anos, 
e não conhece o pai. Ela 
e mais dois irmãos foram 
criados pela mãe e pela 
avó. “Confesso que é um 

sua vez criarão outros 
homens e mulheres, futu-
ros pais e mães: ”... Essa 
estrutura psicoemocional, 
então, está ligada a um 
modelo de masculino, 
(ou do que é o papel do 
homem), que é passado, 
pelas mulheres, aos meni-
nos: que comportamento 
se espera que tenham 
ou não tenham, que sen-
timentos devem ou não 
devem externar etc... Da 
mesma forma, o modelo 
de feminino ou do que é 
o papel da mulher, é pas-
sado através do exemplo 
e pelas atitudes maternas, 
para as meninas”, continua 
a terapeuta.

 “Já tive pena dele, já tive raiva, mágoa. Hoje só quero o que é de direito das crianças”. (Khatiuska Antunes)
Arquivo
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“FILHOS DA MÃE”

Depois da pena, a luta 
pelo direito

Por Ivny Matos- Free Lance

Uma das preocupa-
ções da Reportagem 
Especial Filhos da Mãe 
é exatamente provo-
car reflexões sobre 
o abandono dos pais 
para que não se re-
produza e que um dia 
consiga-se amenizar 
essa realidade.

São muito comuns 
também casos como o 
de Kathiuska Antunes, 
que foi casada com 
o pai de seus filhos, 

menino lá, ele também 
não o visitava. Já chorei 
muito ao ver a tristeza 
e expectativas do meu 
fi lho que mesmo com 
tanta frustração guar-
dada, ainda aguarda a 
visita do pai”. 

Kathiuska Antunes 
tem dois fi lhos, um de 
sete e outro de três. O 
mais novo nem sabe o 
que é um pai, apesar 
deste morar na mesma 
cidade e trombar com 
ela pelas ruas e fingir 
não vê-la. Como lidar 

com essa situação tão 
comum em nossa so-
ciedade? Como é difícil 
para uma mulher colocar 
esse homem na justiça, 
depois de tanto vínculo 
afetivo. Maria Inez orien-
ta a procurar a justiça 
sim e se fazer valer os 
direitos da criança: “toda 
mulher precisa e deve 
fazer valer os direitos 
de seu filho, mesmo 
que não precise da co-
laboração material do 
pai da criança. Que faça 
uma poupança para a 

Khatiuska já chegou a 
sentir pena do pais dos 
fi lhos, agora ela só quer o 
direito das crianças

mas que depois da 
separação os abando-
nou, causando tristeza, 
transtornos emocionais 
e claro, revolta. “O mais 
velho é o que mais 
sente falta. Ele não vê 
o pai há meses...O pai 
continua morando na 
mesma cidade. Hoje 
com outra mulher e 
uma filha de 2 anos. 
Ele trabalhou por muito 
tempo há menos de 
duas quadras da nossa 
casa, nesse período 
se eu não levasse o 

criança, se não precisa 
da pensão, mas que não 
abra mão dela por orgu-
lho. É importante para a 
criança saber que o pai 
cumpre ao menos com 
as obrigações legais 
básicas. O que percebe-
mos e sentimos é que a 
questão fi nanceira é sim 
muito importante, mas o 
que machuca mesmo 
o coração desta mãe 
é ver o fi lho esperando 
pelo pai e não entender 
porque esse pai não se 
comove”.

Arquivo

 “Já tive pena dele, já tive raiva, mágoa. Hoje só quero o que é de direito das crianças”. (Khatiuska Antunes)
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“FILHOS DA MÃE”

“A relação da mãe 
é imensurável”

Por Ivny Matos- Free Lance

Por fi m e não menos 
importante, Maria Inez 
Espírito Santo, a tera-
peuta consultada pela 
Reportagem Especial 
Filhos da Mãe lembra 
que a relação da mãe 
com os fi lhos é imen-
surável e muito mais 
profunda que a do 
pai, portanto é com-
preensível  que um 
homem que não seja 
um bom companheiro, 
que não tenha em sua 

nem deixar faltar o 
que é essencial. Mas 
quando há possibilida-
de, os homens podem 
ser pais maravilho-
sos! Na verdade, se 
são bons parceiros 
(que é diferente de 
serem apenas bons 
amantes)  têm mais 
condições de exercer 
bem a função paterna 
e equilibrar essa rela-
ção mãe/ bebê, ma-
ravilhosa, de extrema 
responsabilidade, mas 
que necessita de ser 

equilibrada”.

 Independência
“Com certeza,  a 

maior independência 
da mulher, sua reivin-
dicação pelos seus di-
reitos básicos, podem, 
talvez, dar a alguns 
homens a sensação 
de incapacidade em 
igualá-la e há pais que 
se anulam, persistindo 
num comportamen-
to adolescente pela 
vida afora”. (Maria Inez 
do Espírito Santo, é 

A terapeuta Maria Inez 
acredita que o fi lho pode 
ter sido abandonado pelo 
pai e não reproduzir o 
mesmo comportamento 
quando for pai

índole a questão do 
respeito, do amor en-
fi m, venha a ser mais 
propício ao abando-
no:” a maternidade é 
uma experiência muito 
mais profunda que a 
paternidade. Ao gerar 
uma criança você tem 
a oportunidade de se 
envolver visceralmen-
te com ela, desde o 
primeiro segundo de 
sua existência. Por 
isso é tão difícil ser 
mãe sufi cientemente 
boa, sem exagerar, 

educadora, terapeuta 
cultural e escritora. Foi 
fundadora e diretora 
da Escola Viva, em 
Petrópolis -RJ,  uma 
instituição pioneira do 
trabalho considerado 
atualmente como de 
Inclusão).

*Ivny Matos é mãe 
solteira, atriz, jornalista, 
radialista, palhaça e po-
eta. Gestora da Dona 
Música Produ-ções 
Culturais & Comunica-
ção e colaboradora 
deste jornal.

Arquivo

O pai é importantíssimo na vida dos � lhos, mas a relação da mãe é imensurável, a� rma terapeuta
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Altair Amaral de Matos, mãe de 10 � lhos, aos 89 anos celebra a vida, apesar de toda luta 
Arquivo

Um na barriga e outro 
segurando a saia

Por Ivny Matos- Free Lance

A vida não foi fá-
cil para Dona Altair, 
mineira da cidade de 
Muriaé, casou-se e foi 
mãe muito nova. “Eu 
passei muito aperto, 
pois era muito nova, 
não tinha conheci-
mento e meu marido 
não permitia que eu 
conversasse com nin-
guém. Minha sorte foi 
que no começo minha 
sogra morava perto e 
me ajudava muito, ela 
era maravilhosa!”

O marido de Dona 
Altair trabalhava com 
o pai em outras cida-
des, estava sempre 
viajando, vinha em 
casa de 15 em 15 dias 
apenas para abaste-
cer a dispensa. “Eu 
não era esperta como 
as moças de hoje em 
dia, então não sabia 
me prevenir e era um 
afi lho atrás do outro. 
A Impressão que eu 
tinha era que meus 
filhos não cresciam, 
era sempre um na 
barriga e outro se-
gurando minha saia”, 
relembrou.

Apesar de ciumen-
to, seu Marcelino, es-
poso de dona Altair 
se mostrava muito 
apaixonado. “Meu 
marido era muito cari-
nhoso comigo, só me 

ve chegou a vender 
tudo que t inha na 
casa para alimentar 
os filhos. “Nunca fal-
tou nada na minha 
casa. A sorte foi que 
ele construiu uma 
casinha pra mim, que 
é essa que moro até 
hoje”. A solução foi 
colocar todos os fi-
lhos para trabalhar, 
mesmo muito novos. 
E assim eles cresce-
ram, trabalhando fora 

e aquele pó de már-
more no nariz, sem 
férias...”

C o m  o  m a r i d o 
doente, o estresse 
tomou conta da casa, 
que nesse tempo já 
estava cheio de ado-
lescentes, e na hora 
da desobediência o 
levava a agredi-los. 
Sem recursos médi-
cos, seu Marcelino 
chegou a ser inter-
nado em clínica psi-
quiátrica e no retorno 
para casa veio a fa-
lecer com apenas 48 
anos. “Quando eu ia 
começar a curtir meu 
marido, ele adoeceu.”

Agora viúva, as 
coisas só pioraram 
pra Dona Altair, pois 
estava tota lmente 
sozinha, recebendo 
uma pensão muito 
baixa. Mas ela conta 
que nunca deixou 
faltar nada, inclusi-

e ajudando a mãe 
em casa.

Com o passar do 
tempo, cada fi lho to-
mou seu rumo, uns 
optaram por estudar 
um pouco mais, as 
quatro fi lhas casaram 
muito novas e a maio-
ria foi morar longe.

À  ce r t a  a l t u ra , 
Dona Altair já estava 
completamente sozi-
nha, pois nunca quis 
casar-se novamen-
te, “eu não gostava 
nem que tocassem 
nesse assunto, pois 
eu tinha muito filho 
e não queria arrumar 
problema”.

Apesar da solidão, 
a vida seguia esta-
bilizada, quando o 
segundo filho mais 
velho adoeceu e fa-
leceu. Quatro anos 
depois o mais velho 
também adoeceu e 
faleceu, em 1997. “Até 

Dona Altair é mais uma mãe exemplo de vida para 
todos. Ela é avó da jornalista Ivny Matos

chamava de “minha 
fl or”, mas não permitia 
que eu conversasse 
nem com vizinhos, 
minha vida era dentro 
de casa cuidando dos 
meus filhos, dando 
comida na hora cer-
ta, colocando para a 
escola...”

E todo ano era um 
novo parto e o marido 
que ajudava em cada 
detalhe, cortava o 
cordão umbilical, “um 
mês antes a gente já 
começava lavar os 
paninhos, passar. Ele 
pagava uma mulher 
para me ajudar nos 
primeiros três dias, 
mas depois eu já caía 
na luta”. E assim fo-
ram dez fi lhos, todos 
com parto normal, em 
casa. No parto da dé-
cima primeira, ela foi 
para o hospital com 
hemorragia e ficou 
em coma 18 dias e a 
fi lha faleceu.

Dona Altair conta 
que as coisas come-
çaram a piorar quan-
do a família se mudou 
para Bom Jesus do 
Itabapoana, onde seu 
marido começou a 
trabalhar na marmo-
raria do irmão. “Foi 
aí que ele começou 
a ficar doente, pois 
o trabalho era muito 
pesado, trabalhava 
com água até o joelho 

então eu estava mui-
to bem, depois que 
meus fi lhos faleceram 
é que eu comecei a 
ficar meio caidinha, 
sentir dores...”

Mas esta guerreira 
nunca deixou a pete-
ca cair, sempre linda, 
vaidosa,  animada, 
fez parte do clube 
da Terceira Idade por 
15 anos, cultivando 
amizades e seguindo 
feliz.

“Eu me sinto uma 
vitoriosa, pois apesar 
de tudo eu dei conta! 
Eu não mandei meus 
fi lhos para casa dos 
outros, eu mesma 
criei todos.”

Hoje Dona Altair 
segue morando na 
mesma casa em Bom 
Jesus do Itabapoana-
RJ, cercada dos fi lhos, 
24 netos e 18 bisne-
tos, muito amada e 
querida por todos. 
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Por Ivny Matos / 
Free Lance

A professora Ana 
Cláudia Siqueira da 
Silva e a jornalista 
Luciana Maximo - edi-
tora deste veículo, em 
2015 assumiram a ma-
ternidade no susto, 
de um menino e uma 
menina à época com 
pouco mais de 3 anos 
o menino e a peque-
nina, sua irmã, uma 
‘bebezita’ de 1 ano.

não entendeu o pe-
dido e ele repetiu 
novamente: “adota 
minha filha. Eu não 
tenho condições. 
Estamos há três dias 
sem comer”, relembra 
Luciana.

Sem pensar duas 
vezes, Luciana correu 
ao supermercado e 
fez uma compra e 
levou para o pai e 
aos fi lhos. Porém, não 
era só alimentação 
que faltava. As crian-
ças estavam tristes e 
desnutridas, tinham 
perdido a mãe.

Luciana quis ser 
mãe em 2009, mas 
não foi possível. Em 
2012 elas tentaram, 
uma inseminação, 
mas não deu certo, o 
doador teve proble-
mas. Elas desistiram 
de gerar e não imagi-
navam que já haviam 
duas crianças perfei-
tas que chegariam 
para elas logo logo.

Três dias após 
o pedido para que 
Luciana adotasse a 
menina, o pai pede 

que o abraçaram um 
mês depois da meni-
na que já estava com 
caminha no mesmo 
quarto delas.

O pai no desespe-
ro de ver as crianças 
sofrendo ligou para 
Luciana Maximo pe-
dindo que ela ado-
tasse a menina. Era 
preciso aceitação da 
jornalista, companhei-
ra da tia, Ana Cláudia. 
Luciana conta que 

socorro à bebê que 
estava muito doen-
te. Aquele dia foi a 
primeira noite que a 
neném dormiu com 
as novas mamães, 
após ser socorrida no 
PA de Anchieta com 
39 graus de febre, 
garganta inflamada, 
bronquite e desnutri-
ção. Era inverno, ela 
tinha dois pares de 
meia apenas.

O pai seguiu a Ubá/
MG com o menino, os 
dois se virariam bem. 
Por um mês apenas, e 
novamente ele pediu 
que Luciana cuidasse 
do filho também. A 
paixão Pelo garotinho 
foi a primeira vista.

De lá pra cá, pas-
sam mais de quatro 
anos, as mães que não 
geraram ingressaram 
uma ação de guarda 

Realmente foi no 
susto. Imagina que 
nem passava pela 
cabeça de nenhu-
mas das duas que 
dois l indos seres 
estavam a caminho 
de suas vidas. E eles 
chegaram rapida-
mente, sem ensaio. 

O menino falava 
apenas “si si”, morria 
de medo do escuro, 
estava assustado com 
as novas mamães 

MÃES: muito além da gestação e da amamentação 
“Eu só posso a� rmar que ensino todos os dias os dois a serem amor. E todos os dias eles repetem a qualquer momento: ‘Lu, te amo’, eu já posso morrer, tive o privilégio de compartilhar amor para eles”, disse Luciana Máximo
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O PAPEL DA MATERNIDADE...
F u i  c o n v i d a d a 

para falar com vocês 
um pouquinho sobre a 
realidade de mulheres 
que se tornam mães, 
independentemente de 
terem ou não planejado 
sua gravidez e que não 
conta com o apoio fi-
nanceiro e afetivo do pai 
dessa (s) criança(s) e/ou 
adolescente(s).

O  D i r e i t o  d a s 
Famílias é o ramo do 
direito que mais se mo-
difi ca, pois a lei precisa 
atender a realidade do 
ser humano e as rela-
ções familiares tem se 
alterado em muito. Até 
poucas décadas atrás, 
família era um instituto 
vinculado especifi camen-
te ao matrimônio e as 
pessoas eram classifi-
cadas de acordo com as 
circunstâncias familia-
res de seu nascimento, 
condenando à exclusão 
social e jurídica, todos 
aqueles que nasciam 
fora do casamento.

M a s  t a l  r e a l i -
dade mudou com a 
Constituição Federal de 
1988, em que se  passa 
a legitimar novas for-
mas de famílias que já 
existiam há muito tem-
po e estabelece como 
princípios fundamentais 
a dignidade da pessoa 
humana, a solidariedade, 
a boa-fé.

Na realidade bra-
sileira ainda se observa 
que a mulher assume o 
filho em sua plenitude 
em que muitas vezes 
decide sozinha tê-lo, vez 
que ainda existem situa-
ções onde companheiro 
sugere o aborto e nós 

(sociedade) ainda somos 
preconceituosos com quem 
encaminha o fi lho para a 
adoção. A mulher que por 
inúmeros motivos não abor-
ta e encaminha a criança 
para o processo de adoção 
apresenta um grande gesto 
de amor, de afetividade 
para com aquela vida, pois 
na prática abortar é muito 
mais fácil... não terá que 
enfrentar os preconceitos/
julgamentos sociais, não 
terá que ver seu corpo 
se modificando por nove 
meses, não terá que perder, 
muitas vezes, o emprego, 
não terá que ir ao médico 
mensalmente realizar o pré-
-natal, não terá que gastar 
com roupas de gravidez, 
enfi m, a adoção é sim um 
gesto de amor.

Mas há, na grande 
maioria, mulheres que não 
encaminham o fi lho para 
a adoção e decidem co-
rajosamente a criar sua 
prole. É neste momento que 
começa a luta para que o 
pai biológico participe da 
vida financeira, afetiva e 
cotidiana da criança.

Alguns pais fazem 
questão de participar da 
vida do filho sob todos os 
aspectos. Tenho recebido 
em meu escritório, pais 
requerendo  a  guarda 
de filhos por considerar 
que com eles a criança 
crescerá mais saudável 
diante de aspectos es-
pecíficos que determina-
das famílias enfrentam, 
como: violência física, 
psicológica, abandono, 
entre tantos outros pro-
blemas que ainda temos 
em nossa  soc iedade . 
Porém, essa categoria é a 
minoria, o que prevalece 

são mães requerendo 
pensão alimentícia, re-
conhecimento de paterni-
dade, regulamentação de 
visitas para que a criança 
possa se relacionar com 
o pai, denúncias de alie-
nação parental.

Vale ressaltar que 
pensão alimentícia ainda 
se consegue no pleito judi-
cial, porém, o afeto não se 
obriga, o cuidado para que 
o cotidiano do fi lho possa se 
dar da melhor maneira pos-
sível é algo que a lei estabe-
lece, mas não consegue se 
realizar na prática, advém 
de um desejo íntimo, da 
capacidade amar, se doar 
em prol do outro. Como diz 
Márcia Fidelis Lima: “Amor 
não se mede, afeto não se 
conceitua, não se defi ne em 
palavras restritivas. Tudo 
isso porque cada um vive à 
sua maneira. Nem mesmo 
na conjugalidade, em que 
se pressupõe a afetividade 
recíproca, é possível medir 
o afeto de um com a mes-
ma régua que o afeto do 
outro”.

Diante deste contexto, 
a lei já vem permitindo que 
a pessoa possa ter dois 
pais ou duas mães em seu 
registro de nascimento, 
pois o “afeto” passa a ser 
tão importante quanto o 
fator biológico.

O texto a seguir é de 
um Autor Desconhecido, 
mas retrata lindamente o 
que signifi ca ter dois pais 
ou duas mães.

Parabéns à todas as 
mulheres que utilizam da 
maternidade a opor tu-
nidade de colocar seres 
humanos melhores para 
nossa sociedade e nosso 
planeta.

ARTIGO 
Por Valquiria Gomes da Silva - 
Advogada, Pós-graduanda em 
Direito das Famílias e Sucessões

MÃES: muito além da gestação e da amamentação 
“Eu só posso a� rmar que ensino todos os dias os dois a serem amor. E todos os dias eles repetem a qualquer momento: ‘Lu, te amo’, eu já posso morrer, tive o privilégio de compartilhar amor para eles”, disse Luciana Máximo

na justiça e a tia, Ana 
Cláudia hoje detém a 
guarda provisória.

Luc iana e  Ana 
seguem amando o 
casalsinho para sem-
pre. O garoto diz que 
vai ser jornalista, já 
sabe manusear uma 
câmera profi ssional, é 
aluno Top do Manoel 
dos Santos Pedrosa, 
a menina ainda tem 
cinco anos, mas é o 
“Toto” da casa e já 
sabe todas cores em 
inglês. 

As mamães que 
não geraram dão a 
própria vida pelas 
crianças e estão dis-
postas a brigar até as 

últimas consequências 
pelo casal. “Já cheguei 
a pensar que a me-
nina é a minha mãe 
que voltou para que 
eu cuide dela para 
sempre. O príncipe é 
a criança mais linda 
que Deus pôde nos 
presentear. Educado, 
lindo, amoroso, estu-
dioso, dedicado, um 
menino maravilhoso 
que Deus colocou 
nas nossas vidas”, 
disse Ana Cláudia, 
que mantém dossiês 
completos da vida dos 
dois, desde a primeira 
receita médica e exa-
me, a declaração de 
frequência na escola. 
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Mamãe, minha 
inspiração é você!

Da Redação

A IV edição do 
Concurso de poe-
sia: MAMÃE, MINHA 
INSPIRAÇÃO É VOCÊ foi 
lançado no último dia 26 
as inscrições que foram 
até domingo, 05 de maio. 
Estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio 
estão participando e têm 
até o dia 10 para enviar 
as poesias para o e-mail 
espiritosantonoticias@
gmail.com. No dia 11 os 
poemas serão publica-
dos na página do jornal 

o Dia das Mães nas es-
colas onde os alunos 
estudam. O cronograma 
ainda será defi nido pelo 
jornal que tem uma de-
manda enorme e uma 
agenda apertada. 

 
Mais de 25 prêmios

De acordo com a ide-
alizadora do Concurso, 
a jornalista / editora do 
Jornal Espírito Santo 
Notícias, Luciana Maximo, 
que também é professo-
ra de Língua Portuguesa 
esse ano várias escolas 
já enviaram os poemas. 

Este ano o Jornal re-
cebeu adesão e apoio 
de muitos empresários 
e comerciantes Luciana 
assegura que este ano 
já recebeu o apoio de 
mais de 25 empresá-
rios/comerciantes que 
estarão apoiando com 
brindes. O jornal também 
vai presentear os profes-
sores que incentivarem 
os alunos. 

Já confirmados a 

Escola Municipal José 
de Vargas Scherrer, seis 
turmas da professora 
Sandra Ribeiro, da mes-
ma escola alunos das 
professoras: Denise 
e Adriana Carvalho. A 
Escola Municipal Manoel 
dos Santos Pedrosa, do 
bairro Niterói em Piúma 
também está participan-
do. Outras escolas tam-
bém participam como 
a Céu Azul Lacerda de 
Aguiar, além das Escolas 
Municipais de Presidente 
Kennedy: Bery Barreto de 
Araújo e Vilmo Ornelas 
Sarlo, em Alfredo Chaves 
a EMEF Ana Araújo.  

A secretár ia de 
Educação de Presidente 
Kennedy Dilzerly Miranda 
Machado não só está 
incentivando os dire-
tores como designou 
uma professora para 
cuidar do Concuso nas 
três escolas polos, ela 
vai enviar lembranças 
aos professores que 
abraçarem o Concurso 
lembranças. “Sou muito 
grata aos patrocinadores 
deste concurso. Estou 
feliz demais em poder 
presentear tantas mães 
com o presente mais 
lindo que há, um belo 
poema e ainda poder 
entregar uma lembrança 
em homenagem ao seu 
dia, que é todo dia”, res-
saltou Luciana Maximo. 

MAIS DE 25 
PRÊMIOS PARA OS 

GANHADORES
Entre os prêmios: dois 

óculos de sol super esti-
losos presentes da Ótica 

Estudantes da Escola 
José de Vargas Scherrer 
produzindo os poemas 
para o Concurso

Estudantes da Escola 
Ana Araújo de Alfredo 
Chaves participam do 
Concurso de Poesia

no facebook e lá começa 
de fato a grande votação. 

Os prêmios serão 
entregues no mês das 
mães, juntamente com os 
certifi cados aos 20 clas-
sifi cados. Este ano são 
15 prêmios a mais e os 
professores que orien-
tarem os alunos também 
receberão lembranças.

As inscrições foram 
até o dia 05 de maio 
e, os textos devem ser 
enviados para o e-mail  
do jornal até o dia 10/05. 
Os prêmios e certifi cados 
serão entregues após 

Fixar, em Anchieta. Um 
belíssimo óculos Atitude - 
Ótica Dinâmica de Piúma. 
Almoço nos Restaurantes: 
Dona Norma, Arrastão, 
Piúma Palace e Novos 
Sabores, em Anchieta. 
Um look completo da 
Mileny Modas – Anchieta, 
prêmio da loja Paganini, 
brinde da Boutique Flor 
Morena e da Boutique 
Amor & CIA, em Piúma; 
entradas no Cine Ritz 
Piúma, limpeza de pele 
com Tony Oliver; botox, 
pé e mão - presente do 
Salão Pink Stone, um 
ensaio fotográfico com 
a fotógrafa Carol Pedra, 
uma cesta especial 
com produtos Selita da 
Ouro Branco, um kit da 
Drogaria Guida e outra 
da Marconi Manipulação, 
duas porções deliciosas, 
uma dos Gonzagas e 
outra da Taninha Bar, um 
kit com produtos da Mary 
Kay ofertado por Patrícia 
Monteiro - coordena-
dora da Franquia em 
Itapemirim, uma pizza 
família do Restaurante e 
Pizzaria D’ Angiles, uma 
linda sandália da Beira 
Rio,  loja Águia Azul, de 
Iconha, uma deliciosa 
mariscada do Quiosque 
Pedra do Caranguejo, 
uma cesta com produtos 
do Rancho dos Queijos, 
um quite  com produ-
tos Hinode, presente 
de Nilson Rainha, um 
brinde da R.Scherrer 
Empreendimentos em 
Piúma  e um outdoor 
com o primeiro lugar no 
concurso presente da 
Taylor Produções.  

IV Edição do Concurso de Poesias do jornal vai premiar 25 estudantes que tiverem seus poemas mais 
curtidos na página do jornal no Facebook a partir do dia 11 de maio.
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Divulgação

Este é o time que 
trabalha 24 horas 

para você se 
conectar com o 

universo

IZ1 TELECOM 18 ANOS
 de ousadia e sucesso

PIÚMA- Sem medicamentos 
MÉDICOS SE DESESPERAM

O s  e m p r e s á -
rios Paulo Henrique 
More i ra  Scher re r 
Filho e Eliziane Pazeto 
Scherrer tem infi nitas 
razões para comemo-
rar e compartilhar com 
os leitores e usuários o 
sucesso da empresa. 
Afi nal de contas com-
pletar a maioridade 
na frente não é para 
qualquer empresa, é 
para quem tem foco, 
ousadia para apostar 
e principalmente, uma 
equipe sintonizada.

IZI  agora é IZ1 
Telecom. 

E para quem não 
sabe a história começa 
em julho de 2001 com 
a MTZNET, uma das 
primeiras prestadoras 

Muitos são os pro-
blemas que assombram 
o Hospital Nossa Senha 
Senhora da Conceição 
em Piúma. Mas o pior 
deles, é a falta de me-
dicamentos que são im-
prescindíveis para salvar 
vidas. A situação beira o 
caos. A falta de remédios 
como os principais anti-
bióticos usados em pa-
cientes internados, mor-
fina, Diazepan, Nitratos 
e Isordil podem acabar 
matando um paciente. 
O pior é que às vezes 

com os diversos lares 
em que nossa inter-
net chega. Em 2019 
ao completarmos 18 
anos de mercado, com 
o fortalecimento da 
fi bra óptica e nossos 
esforços contínuos 
para oferecer sempre 
mais e melhor para 
nossa região, evolu-
ímos nossa marca e 
agora somos a IZ1 
Telecom, a internet 
única para você”. 

não tem como. Já está 
difícil ser médico, imagina 
ser médico, mágico e 
Deus? Só Deus, só Deus 
na causa, só Deus, não 
tem jeito mais para nós 
médicos, vamos desistir”, 
se desespera um médico 
no plantão em que está 
sozinho. (Áudio eu vazou 
do grupo do Consórcio). 
O secretário de Saúde 
Fayer Fonseca prometeu 
explicar a situação, mas 
não foi possível o retorno 
dele as mensagens do 
jornal. 

da  Redação

O primeiro lugar requer muito conhecimento, preparação e entrega. A IZ1 possui 18 anos de 
história, 7 cidades atendidas e diversos planos para oferecer um serviço único em internet

conexões através da 
internet banda larga 
para as cidades de 
Itapemirim, Rio Novo 
do Sul, Piúma, Iconha, 
Anchieta e Alfredo 
Chaves”, frisou.

De acordo com 
Paulo Henrique, em 
2010, a história passa 
por outra transforma-
ção e passaram a ser 
IZI Telecom. “Nosso 
sonho cresceu e, hoje, 
o compar t i lhamos 

portas, enquanto muitos 
outros são destinados a 
funcionários.

A diretora disse não ter 
autorização para mostrar 
a Reportagem a farmácia 
do Hospital e nem para 
passar a listagem dos 
medicamentos que fal-
tam. Disse que a situação 
está contornada porque o 
município recebeu uma 
doação de várias caixas 
de remédios. “Eu acho 
que trabalhar sem rece-
ber é ruim, agora traba-
lhar sem medicamento, 

de acesso à internet 
discada na cidade de 
Marataízes. Assegura 
Elizniani que desde 
lá, a evolução sempre 
fez parte da essência 
da empresa e sempre 
estiveram ligados às 
tendências e tecnolo-
gias para proporcionar 
a melhor experiência 
para nossos clientes. 
“Por isso, expandimos 
e começamos a levar 
interatividade e boas 

é preciso receitar outro 
remédio para economizar 
uma determinada dose 
e esperar a próxima ur-
gência.

A Reportagem ama-
nheceu no Hospital, nesta 
terça-feira, 08, e obser-
vou parte dos absurdos. 
Um paciente chegara 
as 6h20, ficou durante 
1hora e 10 minutos sen-
tindo dores sentado na 
recepção até a troca do 
plantão. Um banheiro 
apenas para homens e 
mulheres, e sem uma das 

Hoje a empresa 
conta com um exce-
lente time formado 
por 51 colaboradores, 
residentes das cida-
des de Marataízes, 
Itapemirim, Iconha, 
Alfredo Chaves, Piúma 
e Anchieta, o que fo-
menta a economia lo-
cal. São Profi ssionais 
graduados nas mais 
diversas áreas, com-
prometidos em ofe-
recer ao cliente um 
atendimento diferen-
ciado, com o objetivo 
de encantá-lo através 
de conexões que faci-
litem suas vidas. 

“Nestes 18 anos, 
a palavra é Gratidão! 
Somos gratos à toda 
confiança em nosso 
trabalho por parte de 
nossos clientes, cola-
boradores, parceiros e 
fornecedores. Ser um 

provedor de internet, 
é muito mais do que 
apenas conectar o 
cliente com o mundo, é 
poder realizar sonhos! 
Saber que contribuí-
mos para uma comu-
nicação mais próxima 
de parentes distantes; 
aprofundar os estu-
dos no vasto acervo 
da web; facilitar tran-
sações comerciais; 
entreter e conectar 
pessoas, torna o nos-
so dia a dia cada vez 
mais desafi ador: o de 
proporcionar sempre 
a melhor experiência. 
Nos empenhamos dia 
a dia numa comuni-
cação transparente, 
para que, com Ética e 
profissionalismo pos-
samos proporcionar 
conexões verdadeiras”, 
agradeceu a empresá-
ria Eliziani Pazeto. 
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“A VIDA É A ARTE DOS ENCONTROS”
Deu crônica

Já disse o poeta Vinicius de Moraes que “A vida é a arte dos encontros, embora 
haja tanto desencontro pela vida”, pois é bom encontrar... não objetos, coisas ma-
teriais, mas sim, pessoas, e de preferência aquelas que chegam para transformar 
e salvar nossas vidas.

Tal qual aquele anjo da guarda que parou o carro em pleno temporal (Por que não 
dizer dilúvio?), para socorrer cinco mulheres estranhas e ter o cuidado e o carinho de 
deixá-las em segurança. Não podemos negar que estamos tão desacreditados com 
o ser humano que, quando encontramos alguém que quer nos ajudar, causa-nos 
estranheza, achamos logo que querem se aproveitar ou nos causar alguma coisa 
que ferirá nossa integridade.

Mas deu tudo certo, ainda temos que acreditar que existem pessoas boas, com 
corações repletos, cheios de solidariedade e vontade de ajudar, haja vista que nossos 
sentimentos estão tão calejados que o mal cada vez mais se apodera e deixa-nos 
com tanto medo e horrorizados diante de tantas coisas tenebrosas que acontecem 
e, se formos levar tudo ao pé da letra, não sairemos mais de casa.

E há aquele encontro que virou desencontro e encontro novamente. Como assim? 
Em um período da vida houve o encontro e ali vivenciamos o que o momento tinha 
para nos oferecer, pois na juventude temos muitas expectativas, indecisões, sonhos 
que podem nos levar para lados opostos, mas quando tem que ser, será. Podemos 
tomar tantos outros caminhos e encontrar tantas outras pessoas que farão parte de 
nossa história, mas aquela que desencontramos terá sempre um lugar no coração 
e, nas voltas que o mundo dá, ela aparece e por que não retomar tudo de bom que 
lá atrás fi cou e seguir em frente? Afi nal de contas, ainda há vida, ela é passageira, 

e o amor, em tempos de cólera, quando renasce, deve ser vivido em sua plena 
intensidade.

A vida sempre estará em trânsito e gente iluminada ainda tem por aí. Às vezes, 
elas nem sabem, mas nos fazem um bem danado. É assim que vejo muitas salas 
de aula. Esse ofício de professora está cada vez mais estressante e aterrorizante 
devido a tantas tragédias que acontecem dentro das escolas. Mas, a arte do bom 
encontro é incontestável. Apesar dos pesares, há ainda como se encantar com 
estudantes que nos fazem rir, tornam nosso dia mais alegre, mais colorido, mesmo 
sabendo que os problemas existem. Contudo, há sempre uma forma de se cativar e 
nos tornarmos responsáveis uns pelos outros e assim fazermos nossos encontros 
na escola mais leves.

Não podemos viver só enfatizando o mal. Temos também muita coisa boa pra 
contar sobre os bons encontros que a vida nos proporciona. Tal qual o encontro 
daquela professora com seus alunos, numa escolinha do interior, onde ela exerce 
todas as funções na escola, ou seja, enquanto os alunos fazem uma atividade, 
ela faz a merenda, resolve as burocracias da escola, é secretária, arruma a 
escola... Ufa! E qual foi o resultado? Os alunos tiveram 100% de aproveitamento 
nas avaliações externas que são promovidas pelo governo, sem contar que toda a 
comunidade valoriza e muito a professora e falam que ela é a diferença.

Ah, que venham os bons encontros para nossas vidas e que eles possam nos 
trazer sempre grandes e eternos momentos de felicidade! Ei! Espero encontrar 
você por aí e quem sabe tomaremos aquele cappuccino e nos tornaremos eternos 
amigos?

tem dúvidas quanto 
às questões mais 
relevantes. Mas as 
respostas podem 
não ser tão simples 
assim. Em “Oryx e 
Crake”, Atwood nos 
apresenta um ce-
nário familiar. Para 
olhá-lo face a face, 
tudo que temos a fa-
zer é imaginar nosso 
próprio futuro. Fonte: 
Saraiva.

Na marcha desenfre-
ada do progresso - o pla-
neta está superaqueci-
do, as multinacionais 
prosperam, a sociedade 
está dividida e a ciência 
se encontra sempre 
um passo à frente da 
moral - qual o espaço do 
ser humano? Ninguém 

Mais do que qualquer fil-
me precedente do Universo 
Cinematográf ico  Mar ve l , 
Vingadores: Ultimato serve a 
pensar a maneira como as fan-
tasias de super-heróis repre-
sentam o nosso medo de lidar 
com a morte. Os personagens 
possuem poderes excepcionais, 
que a princípio garantiriam uma 

chance de sobrevivência 
superior àquela dos seres 
humanos comuns. No 
entanto, os protagonistas 
são ameaçados o tem-
po inteiro, enfrentando 
adversários igualmente 
poderosos. No universo 

dos quadrinhos, heróis 
morrem a todo instante 
– e também ressuscitam 
com frequência, em vir-
tude de magias e novos 
desenvolvimentos tec-
nológicos... Fonte: Adoro 
Cinema
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Depois do Quiosque, Fogão a Lenha

Música e Poesia no 
Empório em Itaipava 

E os saraus também 
chegaram à Itapemirim, 
pelas mãos de Ivny 
Matos – artista mul-
tifacetada / produtora 
cultural, radialista, jor-
nalista, poeta e atriz. 
O primeiro aconteceu 
em 2016, no Itaoca 
Pousada Camping, uma 
inesquecível celebração 
da arte realizada por 
artistas da comunidade. 

A temporada 2019 
começa neste dia 11, 
no Empório Mineiro em 
Itaipava, a partir das 19 
horas, com palco livre, 
sebo de livros, música, 
alegria e muita poesia! 
“Entrada Franca! Não 
perca, traga seu poema 
predileto, traga um ami-
go, venha viver poesia, 
música, palavra”, convi-
dou Ivny Matos.Artesanato também cura depressão

A artesã Flávia Pereira 
dos Santos descobre a be-
leza das conchas de Piúma, 
produzindo lindas peças 
e resgatando a alegria de 
viver. Artesã há 25 anos 

Flávia começou produzindo 
embalagens para sua loja de 
roupas, que ela chama de 
sacolão, em Belo Horizonte. 
Há três anos ela está viajando 
e ao caminhar pelas praias da 
cidade das conchas, descobre 
inúmeras possibilidades para 
a produção de artesanato que 
a faz emergir de uma crise de 
depressão. “Eu estava muito 
dentro de casa e resolvi ca-
minhar na praia e comecei 
a catar as conchinhas, virou 
um vício. Depois passei na 
frente das lojas de artesanato 
e vi as peças, como já sou 
artesã, pensei: “isso fácil de 
fazer”, mas queria fazer algo 
diferente”. E assim passou a 
produzir lindas peças de bi-
chos, porta-retratos, imãs de 
geladeiras etc. Para conhecer 
seu trabalho basta acessar 
sua página no Facebook 
“Flávia Pereira dos Santos” 
ou encomendas por telefone, 
através do número: (31) 
99604-7946.

Restaurante Fogão a 
Lenha, em Piúma sob nova 
direção, agora com rodízio 
de churrasco e adminis-
tração de Carlos Roberto 
Santos. “Entregamos o 
quiosque e estamos numa 
n o v a  e m p r e i t a d a ,  n o 
Restaurante Fogão a Lenha. 
Vamos trabalhar com rodi-
zio de carnes, temos uma 
variedade grande de frutos 
do mar no cardápio, esta-
mos fazendo uma mudan-
ça”, explicou Carlos. 

Carlos agora está à 
frente do Restaurante 

Fogão a Lenha em Piúma

Ivny declama 
no Programa 
Poesia no AR 
no Youtube
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Arquivo 

A esposa de Valtinho, Shirlene 
Potratz foi nomeada secretária de 

Desenvolvimento de Piúma

Arquivo 

Jornal Espírito Santo Notícias 
COMPLETA OITO ANOS

Ricardo nomeia Shirlene Potratz para o Desenvolvimento

O jornal Espírito 
Santo Notícias com-
pletou no último dia 
05 oito anos. Não 
pense que foi fácil. 
Inicialmente foi ba-
tizado de O ESTADO 
Notícias, em setem-
bro mudou de nome. 
No início não havia 
nenhum anunciante, 
todos foram cortesia, 
o jornal precisava 
existir. Com o tem-
po o Espírito Santo 
Notícias foi ganhando 
notoriedade e hoje, é 
o principal veículo de 
informação no litoral 
sul, o que muito nos 
honra.

O jornal passou a 
ler lido diariamente 

A esposa do ex-
-prefeito de Piúma, 
V a l t e r  P o t r a t z , 
Shirlene Potratz foi 
nomeada Secretária 
de Desenvolvimento 
de Piúma pelo prefei-
to professor Ricardo 
Cos ta  a té  en tão 
inimigo político de 
Valtinho. 

Valter Potratz ga-
rantiu por telefone 
que a política é sem-
pre articulação. Ele 
foi adversário polí-
tico de Samuel por 
20 anos e se uniu a 

line 24h00.
A linguagem é ob-

jetiva, sem rodeios, 
com um toque as 
vezes literário, o que 
aproxima o leitor do 
jornal. Não se perde 
um fato que interes-
sa os seus leitores, a 
editora faz questão de 
ir aos locais de even-
tos políticos, sociais 
e trágicos. Quando 
não pode envia o seu 
representante.

Muitas manchetes 
policiais, muitas con-
quistas, alguns proces-
sos, alguns emprésti-
mos, muitos créditos 
a receber e muitas 
parcerias construídas. 
“Falamos de tudo. 
Nossa ferramenta é 
a informação. Nosso 
capital, é nossa cre-
dibilidade! Obrigada 

ele para vencerem o 
pleito de 2012. Na 
ocasião, também foi 
criticado. Ricardo já 
foi vice de Valtinho 
e responsável pela 
cassação dos direi-
tos políticos dele por 
8 anos, e foi suces-
sor. 

“Muitas coisas 
acontecem todos 
os dias em nossas 
vidas. O Brasil vive 
um longo período de 
estagnação econô-
mica, sem perspecti-
vas para as gerações 

da  Redação

São oito anos de notícias, de labuta, tudo começou em 2011 um ano depois de chegar de 
Cachoeiro ao litoral, hoje o jornal é o mais lembrado pelos leitores 

ler a notícia na integra 
pelo celular.  

O jornal conta com 
uma equipe de cola-
boradores e parceiros, 
bem como, free lance, 
uma vez que, ainda é 
quinzenal sua edição 
impressa, embora on-

nas redes sociais que 
conduzem os leitores 
ao site. As matérias 
mais esperadas são 
enviadas através do 
WhatsApp em 9 lis-
tas de transmissão. 
O leitor é cadastrado 
recebe o link do site e 

por nos receber dia-
riamente no seu celu-
lar, na sua casa. Oito 
anos vivendo para 
a notícia e a notícia 
para nos aproximar. 
Muito obr igada”! 
agradeceu Luciana 
Máximo.

Fabiany, o livro 
e a coluna 

Literatuando
“Em dezembro 

de 2012, publiquei 
minha primeira crôni-
ca, no Jornal Espírito 
Santo Notícias, inti-
tulada “A Leitura”. 
Depois disso, houve 
a ideia de se fazer 
uma coluna com crô-
nica, dica de livro, 
de filme, ou seja, 
um espaço que fo-
mentasse a cultura. 
Surgiu, então, a co-

futuras. O Espírito 
Santo tem sido um 
di ferencial  neste 
contexto. Agora com 
o aporte financeiro 
advindo do acordo 
com a unif icação 
dos poços de petró-
leo do Parque das 
Baleias e a conse-
quente prorrogação 
dos prazos de explo-
ração dos mesmos 
e sua unif icação. 
Assim tornando nos-
so Estado, o único 
Ente Federativo com 
vigor fi nanceiro com 

luna LITERATUANDO 
que há quase sete 
anos vem fazendo o 
seu papel de divulgar 
as artes em geral. 
A oportunidade veio 
através desse olhar 
que Luciana Maximo 
tem em relação às 
coisas que desper-
tam a sensibilidade e 
possam, de uma cer-
ta forma, fazer com 
que as pessoas se 
sintam bem. Nesses 
a n o s  d e  c o l u n a 
LITERATUANDO, pude 
desfrutar de um livro 
que reuniu as crôni-
cas publicadas entre 
2012 e 2016 e espero 
que possamos gerar 
tantos outros, pois o 
que desejo ao jornal 
é uma vida bem lon-
ga. Parabéns, Espírito 
Santo Notícias”!

capacidade de inves-
timentos já. Por que 
fi car sonhando com 
2021 se podemos 
construir possibili-
dades desde agora? 
Com este sentimento 
e pensando sempre 
no desenvolvimen-
to de Piúma foi que 
minha digníssima es-
posa resolveu aceitar 
o convite do Prefeito 
Ricardo Costa para 
ocupar a Secretaria 
de Desenvolvimento 
do nosso Município”, 
assegurou Valtinho.
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Jornal Espírito Santo Notícias 
COMPLETA OITO ANOS

Ricardo nomeia Shirlene Potratz para o Desenvolvimento

Arquivo

Michel arrancou 
aplausos no 

Festival de 
Frutos do Mar de 

Itapemirim

MICHEL RARUS, 
violão e voz acústico

Na estrada desde 
2006, o cantor Michel 
Rarus vem fazendo 
uma trajetória encan-
tadora com seu violão 
e sua voz, lembrando 
que já tocou no trio 
elétrico em Piúma, 
no verão de 2018 e 
abriu grandes shows 
nacionais, como Ana 
Carolina, Kid Abelha e 
Roupa Nova, antes de 
chegar no ES quando 
residia na Bahia, sua 
terra, sua origem.

Pelas bandas de cá, 
Michel já abriu o show 
de Zé Ramalho, na 

Itaipava, quando este-
ve acompanhando do 
músico Djeinis. Aliás, 

da  Redação

Michel já abriu grandes shows nacionais e é cantor sempre presente no Festival de Frutos 
do Mar já é quase tradição

palco da XIII Edição do 
Festival Gastronômico 
de Frutos do Mar de 

Expoagro de Itapemirim 
e recentemente, ar-
rancou aplausos no 

este palco já tem a sua 
marca, foi a terceira 
vez que se apresentou 
durante o evento.

O próximo show 
que promete é no Dia 
das Mães, no charmo-
so Restaurante Dom 
Bernardo, em Alto 
Pongal, Anchieta.

Talento, carisma, 
charme, uma morenice 
que só ele tem, além 
de uma deliciosa voz, 
Michel Rarus já tem 
morada cativa no co-
ração dos capixabas, 
terra que ele adotou e 
vem se apresentando 
em várias casas notur-
nas na região. 

O seu estilo acús-
tico tem levado o fã 

de Jorge e Mateus e 
Legião Urbana a mui-
tos palcos por aí afora. 
E se você quiser co-
nhecer mais do traba-
lho é só ligar no fone 
(28) 981001872. “A 
música faz parte da 
minha vida, eu não 
sei o que seria se não 
fosse ela. Cantar me 
aproxima das pessoas, 
poder levar alegria é 
muito gratifi cante. Eu 
agradeço a Deus pelo 
privilégio de poder me 
apresentar em várias 
casas e eventos, e, 
também a todos ami-
gos e fãs da minha 
arte que estão sempre 
comigo”, agradeceu o 
cantor Michel Rarus.
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Le Gusta em Marataízes Alto Pongal - Anchieta

Clube do Cavalo - Alfredo Chaves

Verdinho Bar Universitário - Cachoeiro 

Rola Papo - Point em Alfredo Chaves

Mex Guarapari

Final de semana promete, muita agitação e baladas, mas domingo, é dia da 
mamãe. Alguns restaurantes estão preparando uma agenda mara, com almoço 
e música ao vivo. A coluna Na Balada volta e comigo no comando, se você quer 

ver o seu evento bombando envia um e-mail que eu faço contato. 
Instagram: @mylenageanizelli - Email: mylenageanizelli@gmail.com

Na sexta-feira (10) o can-
tor Patrick Bernardo & Banda 
estará agitando a night na 
casa. Já no sábado (11) será 
a vez da dupla Mayk e João 
Paulo, voz e violão, direta-
mente de Cachoeiro, com um 
repertório sensacional!

Em homenagem às 
mães, sábado (11) será um 
dia especial , com muita 
música e alegria no Ginásio 
de Esportes de Alto Pongal. 

No palco teremos duas 
atrações: Banda Casaca e 
a Banda Musical Prateado. 
E aí, não vai ficar de fora 
dessa, né? 

Festa  do  C lube  do 
Cavalo, 25 anos, vai ser 
pipoco! No dia 1º de junho 
Show Nacional com a dupla 
sertaneja, Bruno e Barreto. 

Além disso a festa contará 
com rodeios, cavalgadas e 
também shows regionais. 
Vai ser explosão! Não per-
de não hein! 

E no sábado (11) será comemo-
rado o 3º aniversário do Verdinho 
Bar Universitário em Cachoeiro, 
a comemoração ficará por conta 
da Banda Comichão, DJ Dijalma, e 
participação especial de Cristian 
Sullivan com muito forró e serta-
nejo. Preparados para comemo-
rarem o aniversário do Verdinho?

O seu final de sema-
na é no Rola Papo, mais 
novo point em Alfredo 
Chaves! E quem irá co-
mandar essa grande 
noite será a dupla serta-
neja Edy e Magaiver. Eles 
prometem uma noite 
especial com grandes 
sucessos do sertanejo! 
Não vai perder, né?

A  i n t i t u l a d a 
‘Baladinha’, na sexta-
-feira (10) estará tra-
zendo Gabriel Rezzende 
para agitar a casa de 
shows, e no ‘Sábado 
Premium’ a festa será 
por conta da cantora 
Débora Salgado. Além 
de boa música, tem 
cerveja gelada e os 
melhores churrasqui-
nhos de Guarapari.

NA BALADA
por Mylena Geanizelli

Quero representar uma diversão inocente. 
Há poucos divertimentos que não sejam culpáveis!

Charles Baudelaire


