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SEM SALTO

A vice-governadora Jacqueline Moraes
mantém as raízes e
o pé no chão, mesmo sendo a mulher
mais poderosa do
Estado do Espírito
Santo atualmente
no poder Executivo.
Sem salto e sem
vaidade, Jacqueline
continua vestindo
jeans, calçando tênis
e andando a pé.
Esta simplicidade
dela, somada ao carisma, à empatia e
com o conhecimento
que vem adquirindo
faz dela um modelo
de política e personalidade pública que
encanta as pessoas.
Nesta terça-feira,
após ela recepcionar as vice-prefeitas
eleitas na sede da
vice-governadoria,
ela convidou a jornalista editora-chefe, Luciana Maximo
para um almoço em
um Restaurante na
Praça Costa Pereira,
centro de Vitória.
Desceu a pé a ladeira ao lado do assessor político/padrinho Odmar Péricles,
da Representante
do Grupo Berta Lutz,
Dra. Aline Tolentino
Jatobá, o presidente
da Juventude Afro
do PSB, Jiberlandio
Sahad, a coordenadora de projetos da

www.espiritosantonoticias.com.br

vice-governadoria e
outros assessores,
além dos seguranças.
Em frente ao prédio onde Jacqueline
Moraes trabalhou
durante mais de 10
anos como camelô,
a vice-governadora
deu uma parada e
explicou como ela
se tornou conhecida
na região por ajudar
a inúmeras pessoas desconhecidas
de vários municípios
que chegavam nos
carros das prefeituras em busca de
consultas médicas
no referido prédio.
Jacqueline cumprimentou os camelôs e comerciantes
enquanto seguia a
pé ao restaurante.
Bonito gesto!
Nesta edição especial Empoderadas,
Jacqueline recepciona as vice-prefeitas
no ES e fala um pouco de sua experiência. Aconselha-as a
assumir o papel outorgado e abriu o gabinete para levar às
cidades o Programa
da Agenda Mulher
para empoderar todas as mulheres capixabas. Todas as
convidadas ficaram
impressionadas com
tamanha simplicidade e experiência.
Contato Comercial:
(28) 99883-7453
Editora: Luciana Maximo
espiritosantonoticias@gmail.com
Fone: (28) 99883-7453
Articulista: Fabiani Taylor
Repórter: Luciana Maximo
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FLAGRANTE

Mais votada - A vereadora Tereza Mezadre
conquistou sua reeleição como a candidata mais
votada de Anchieta, com 709 votos.

Filiada ao partido Democratas (DEM), Ana Izabel
Malacarne de Oliveira foi eleita dia (15), única mulher
prefeita para 2021 e vai administrar a cidade de São
Domingos do Norte pelos próximos quatro anos

A recepção da vice-governadora
às vice-prefeitas eleitas no
Espírito Santo e a história de vida
dela merecem aplausos.
Ao prefeito eleito de Piúma que
ainda não tem informações para
passar à imprensa e conceder
uma entrevista ao jornal.
Diagramação:
Rony Mothé - (28) 99924.2080
Revisão:
Karina Oliose

frente ao Supermercado Campeão, no
Centro de acesso ao Bar do Bagre).
CNPJ: 23.401.491/0001-88
INSC. MUNICIPAL: 0000030368

Rua Hermínia Clemente Gonçalves, Nº
1776, Bairro Limão, Piúma/ES (Rua em

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

Empoderadas
HONRAS DA CASA
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A vice-governadora
recepcionou as vice-prefeitas
eleitas no dia 15 no gabinete

Jacqueline recepciona
vice-prefeitas

Vice-governadora recebe vice-prefeitas
eleitas do ES em um café e abre a Agenda
Mulher aos municípios
Por Luciana Maximo

A

vice-governadora Jacqueline Morais – PSB, recebeu na manhã desta terça-feira, 09, no Gabinete
no Palácio da Fonte Grande, as vice-prefeitas de
Alfredo Chaves, Itaguaçu, Ibatiba, São José do
Calçado, Vila Valério e Vitória. Além das vices eleitas, Ana Isabel
Malacarne de Oliveira, única prefeita eleita no ES na cidade de São
Domingos do Norte foi convidada, mas, não pode comparecer por
estar com Covid-19.
Jacqueline convidou as vice-prefeitas para o café no gabinete
e falou da sua experiência como vice-governadora e disponibilizou a
Agenda Mulher para dar suporte às vice-prefeitas para que políticas
públicas sejam implementadas nos municípios onde elas atuam.
Durante a recepção foram debatidas estratégias e ações para
reforçar a participação da mulher na política e destacar o empoderamento das vices que iniciarão sua gestão a partir do próximo dia 01.
Durante o café, a vice-governadora relembrou a sua trajetória
até chegar a vice-governadora, destacou o Programa Agenda Mulher

– “Juntas para mover e Transformar” e salientou a necessidade que
os municípios possuem em desenvolver políticas públicas de encontro às mulheres. Colocou à disposição a sua equipe para todas as
vice-prefeitas eleitas e a prefeita de São Domingos do Norte e deu
um recado a cada uma delas: “Temos 1.461 dias de mantado, não
podemos perder um minuto, cada dia é menos um dia”.
Jacqueline explicou às vice-prefeitas como tem pautado a
sua atuação no governo ao lado de Renato Casagrande que lhe dá
segurança para partilhar as decisões.
Após o café e a troca de experiências, a vice-governadora
convidou as vices ao seu gabinete para a foto oficial e mostrou o
calendário do mandato com as ações. Todas ficaram encantadas com
a história e a trajetória de Jacqueline Moraes. “Nós fizemos o convite
para recepcionar e felicitá-las, trazer o nosso carinho e um pouquinho da nossa experiência como primeira mulher vice-governadora
do Estado. As mulheres que vieram: Lorena de Calçado; Jane de
Alfredo Chaves; Sonia de Vila Valério; Brígida de Itaguaçu; Criziane
de Ibatiba e a capitã Estéfane, da capital. Estou muito feliz. Foi um
bate papo informal, mas também, uma troca de experiência. Pude
ouvir relatos delas que não haviam sonhado com este momento,
mas fui escolhida e eu quero honrar essa posição. Nós fizemos uma
troca de experiência e já saímos daqui com as agendas planejadas
para janeiro. Queremos fazer um trabalho com todas as mulheres
eleitas no estado. Para mim é uma honra receber estas mulheres no
gabinete”, ressaltou.
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Por Luciana Maximo

N

atural da cidade de Conselheiro Pena em
Minas Gerais, Estéfane da Silva Franca
Ferreira, 29 anos, é a primeira mulher
negra eleita vice-prefeita de Vitória pelo
Republicanos. Como muitas mulheres, Capitã Estéfane não
teve uma história de conto de fadas. Traz uma origem simples: é filha de um ajudante de pedreiro e a mãe, faxineira.
Com menos de 1 ano de idade, chegou à capital do estado e
passou toda a infância, adolescência e juventude na região
de São Pedro III.
Capitã Estéfane estudou nas creches e escolas públicas
municipais, fez o Ensino Médio na Ilha das Caeiras e, aos 18
anos, passou no Concurso da Polícia Militar como soldado.
Aos 21 anos se tornou cabo; aos 23 anos se formou e foi
declarada Aspirante Oficial; depois segundo tenente, primeiro
tenente e capitã, última promoção em 2019.
“Antes de ingressar na polícia, aos 14 anos, eu era manicure; aos 16 anos fiz estágio no Instituto Jones dos Santos
Neves e trabalhei como telemarketing na Citroen”, relatou.

A chapa vitoriosa

Com o olhar focado no próximo, capitã Estéfane aceitou
o convite do Pazolini para compor a chapa, após avaliar e
entender que a política pode mudar a vida das pessoas e
melhorar as condições de uma realidade.
Pazolini a convidou para compor com ele a chapa por
conta de um amigo em comum: “e esse amigo, quando falou
da pessoa que ele precisava, este amigo me indicou. Ele me
fez o convite, eu avaliei, entendi que seria positivo porque
eu tenho oportunidade de fazer algo maior e que pudesse
alcançar as pessoas, não somente a mim e à minha família
para se alcançar a coletividade”.
“Eu estou muito feliz por ser a primeira vice-prefeita
negra da capital. Antes de mim teve a Luzia Toledo que foi
vice do Luís Paulo, mas ela é branca. Eu, além de ser negra,
venho de uma classe social menos abastada. Para mim, é
uma honra, é um privilégio. Eu me sinto muito feliz em poder
representar as mulheres, poder representar as pessoas
negras, a juventude, poder representar as pessoas que são
de uma classe social menos favorecida e representar toda
a sociedade, das pessoas terem confiado esse voto a mim”.

“Senti-me
muito
honrada”
Muito feliz com o convite da vicegovernadora para o encontro no gabinete
oficial a capitã Estéfane afirmou que foi
muito bem recebida. “Muito bacana este
momento de aproximação das mulheres
eleitas das outras cidades e também”
Lado a lado com o prefeito

Como vice-prefeita, Capitã Estéfane pretende atuar de
forma bem contundente e eficaz: “fazendo um trabalho real,
não sendo uma figurante, dialogando com o prefeito, com os
secretários, com a comunidade e tomando ações que possam
realmente impactar a vida das pessoas; propor projetos e políticas públicas nas diversas áreas que a cidade precisa”, ressaltou.
Com uma visão política mantendo uma sintonia com
Jacqueline Moraes, Capitã Estefane destacou que vice-prefeito
não é um cargo apenas para substituir o prefeito.
“É um profissional indispensável. É a pessoa que ajuda
nas tomadas de decisões, que vai colaborar na fiscalização, na
coordenação das secretarias, que vai ser também um auxílio
para ouvir a comunidade, enfim: os dois têm de caminhar lado
a lado para que seja possível executar um trabalho de maior
amplitude, até porque duas pessoas pensam melhor do que
uma”, disse.

Sensacional

Numa avaliação sobre a recepção no Palácio da vice-governadora, Capitã Estéfane achou sensacional.
“Foi muito bom conhecer a história de vida dela, uma pessoa muito cativante, simpática, uma pessoa que tem uma empatia
muito boa. Senti-me muito honrada. Fui muito bem recebida por
ela, foi muito bacana este momento de aproximação das mulheres eleitas das outras cidades e também, a vice-governadora é
uma pessoa que nós com certeza teremos que dialogar, é muito
positivo. Fico feliz pelo convite dela, recepção e maravilhada
pela história de vida e a forma acolhedora e carinhosa dela de
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Sônia, vice-prefeita em Vila Valério sempre
teve o apoio da vice-governadora do ES

Jacqueline
é presente
otempotodo
Vice-prefeita de Vila Valério acredita que
Jacqueline trouxe um diferencial ao ES

Por: Luciana Maximo

S

onia Mielke, PSB, vice-prefeita de Vila Valério
avaliou como muito positivo o encontro com
a vice-governadora do ES e afirmou que trabalhar junto com o governo do Estado é bom

para todos.
“Foi uma reunião muito proveitosa, não importando
a bandeira ou partido. A vice-governadora se colocou
totalmente à disposição para estar ajudando as mulheres
a se destacarem dentro da política do estado e isso para
nós é muito bom, porque isso aproxima o município do
Governo do Estado. Jacqueline representa muito na minha
vida política. Desde o ano passado a gente vem mantendo
contato e eu tenho por ela alta consideração. Eu me sinto
bem afinada com ela e acredito que ela vai surpreender
todas nós mulheres ainda com tudo que ela já fez e com

tudo que ainda tem para fazer. Ela trouxe um diferencial no
estado e tem chamado muito as mulheres para dentro da
política através do comportamento dela. Eu sou fascinada
por ela. Ela é um exemplo de mulher. Eu digo que, embora
eu seja mais velha que ela, quando eu crescer eu quero
ser igualzinho a ela”.
Lançou-se candidata em homenagem ao irmão
falecido.
Sônia Mielke tem 55 anos de idade, é casada e mãe
de Igor e Lara. É funcionária pública há 30 anos e passou
boa parte deste tempo envolvida com ações sociais.
“Vivi a política desde cedo na minha casa por
meio do meu pai e do meu irmão Maca Mielke, com
os quais aprendi muito sobre o assunto. Ano passado,
com a morte de meu irmão e pelo que ele sempre
representou, decidi colocar meu nome para concorrer
no pleito de 2020. Acreditando ser capacitada para
exercer esse cargo e, juntamente com a população,
desejo continuar escrevendo uma história de lutas e
conquistas pautadas na honestidade e zelo com o dinheiro público, investindo nas pessoas de acordo com
suas necessidades”, disse.
Envolvida em diversas causas, Sônia garante que
Vila Valério terá nela uma vice-prefeita atuante, com garra
e determinação.
“Fiz o compromisso com o povo de estar junto com
o Prefeito eleito Davi Ramos para fazer o melhor pelos
valerienses. Sei da importância da mulher na política
(embora muito tímida ainda) pretendo, também, levar
capacitação para aquelas que tem interesse na política
e envolvê-las em todos os eventos de nossa cidade.
Nosso encontro com a vice-governadora, Jaqueline
Moraes, foi de extrema importância. Ela nos mostra
como podemos avançar nas ações como vices e ir além
de ocupar tão somente um cargo”.
Jaqueline Moraes esteve presente em todo o
processo de pré e candidatura nesta eleição. “Todas as
suas orientações foram muito válidas para que chegasse
nesse resultado e acredito que seremos parceiras para
fazer meu município mais próspero e estou confiante que
o governo do Estado estará atuante e permitirá que Vila
Valério viva dias melhores”, concluiu.
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Jane e Jacqueline
estreitaram relacionamento
na pré-campanha

“Sem palavras”

“O café com Jacqueline foi sem palavras”,
afirma vice-prefeita de Alfredo Chaves
Por Luciana Maximo

A

vice-prefeita eleita de Alfredo Chaves, Jane
Casteglione registrou presença no Palácio Fonte
Grande, nesta terça-feira, participando do café
com a vice-governadora. Na verdade, Jane e
Jacqueline estreitaram relacionamento bem antes da eleição.
O café com a vice-governadora, segundo a vice-prefeita
de Alfredo Chaves, foi perfeito. “Maravilhoso, sem palavras,
gratidão é o nome. A Jacqueline é um ícone pra gente realmente, é uma mulher exemplar. Ela sempre esteve à frente com as
mulheres lá em Alfredo Chaves, ela é atuante. Como a gente
pode exemplificar com esta mulher de garra, de poder, a gente
tem a Jacqueline como exemplo, sempre”.
Do Programa Agenda Mulher, da vice-governadoria,
Jane acredita que pretende levar alguns projetos. “Alfredo
Chaves já tem todo montado o PSB Mulher. A gente pretende
trabalhar com estas mulheres engajadas e juntamente com a
vice-governadora”.

Puro sangue

Numa chapa puro-sangue socialista, a cidade de Alfredo
Chaves elegeu a administradora de empresa Jane Casteglione
Bettcher para trabalhar ao lado de Dr. Fernando na prefeitura.
De uma família apaixonada por política, cujo pai já foi
vereador, Jane estreou na eleição passada, mas não foi eleita.
“A minha família toda já tem um histórico de participar
das campanhas. A gente está na política acompanhando há
bastante tempo”.
De acordo com Bettcher, quando Dr. Fernando a convidou para compor a chapa, ela disse que aceitava com uma
condição: que ela pudesse, de fato, trabalhar.
“Foi a única questão que eu levantei para entrar na chapa e participar do pleito eleitoral e ele concordou plenamente.
Este ano eu exerci por alguns meses cargo de subsecretária
de Administração, já pude atuar um pouquinho. Eu vejo que
ele viu o meu trabalho, estamos nesta empreitada para transformar um pouco deste universo masculino, para ser um pouco
mais feminino, olhando com mais atenção para outros pontos
enquanto ele faz novamente, eu acredito, pelo quarto mandato um excelente trabalho. Ele é um prefeito muito atuante,
é um homem muito honesto, um parceiro do município, ama
Alfredo Chaves como ninguém. Eu acredito que nós vamos
poder fazer grandes trabalhos juntos”, ressaltou.

Empoderadas
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“Umahistória

admirável”

A vice-prefeita de Itaguaçu afirmou
que o encontro foi muito gratificante
com a vice-governadora
Por Luciana Maximo

A

na Brígida Fraga Sad de Menezes percorreu
124 km de Itaguaçu a Cidade Alta, em Vitória
para encontrar-se com outras vice-prefeitas
eleitas e bater um papo muito especial com
a vice-governadora, Jacqueline Moraes. A agenda, um café
para recepcionar as novas mulheres eleitas vices no ES.
Após o encontro com a vice-governadora, Brígida
avaliou como muito positiva a recepção no Gabinete de
Jacqueline Moraes. “Foi muito gratificante. A gente vive
numa democracia e como eu disse, toda democracia precisa
ser respeitada e nós sempre nos colocando com as portas
abertas do município, eu acredito também que o Governo do
Estado da mesma forma. A vice-governadora tem uma história
admirável, tem muito a contribuir para nós mulheres. Foi muita
honra, quero agradecer o convite. Foi muito importante para
o início da bagagem na história da política estar junto com a
vice-governadora”.

Muita reflexão para aceitar o convite para ser vice

No Noroeste do ES, a cidade de Itaguaçu elegeu a
advogada concursada na prefeitura Ana Brígida Fraga Sad
de Menezes, pelo Republicanos.
Filha de Vitória, Brígida foi adotada e acolhida por
Itaguaçu há 24 anos. Ela assegurou que se sente muito
honrada em ser eleita primeira vice-prefeita no município.
“Isso pra mim é uma honra enquanto mulher.”
Brígida contou ao jornal que nunca teve envolvimento
com a política antes. Ou seja, não havia se candidatado anteriormente e acaba escrevendo o nome em um novo capítulo
na cidade de Itaguaçu.
Brígida falou com a reportagem durante o evento
no Palácio Fonte Grande, onde a vice-governadora a
recebeu junto com outras vice-prefeitas capixaba: eleitas

“Foi muita honra, quero agradecer o
convite. Foi muito importante para o início
da bagagem na história da política estar
junto com a vice-governadora. Muito
obrigada”, agradeceu Brígida.

no último dia 15.
Ao Jornal a vice-prefeita de Itaguaçu confidenciou que a
decisão dela em se lançar candidata surgiu após muita reflexão.
“Foi uma reflexão de meses lançar o nome na política
para querer realmente uma mudança no cenário político. Não
a política partidária em si, mas enquanto ciência política trazer
estas mudanças foi uma vontade de estar presente na política
enquanto mulher. Resolvi encarar”.
Itaguaçu pode esperar da vice-prefeita ações que vão ao
encontro a população.
“Uma mulher proativa, uma mulher que vai lutar pelos direitos de todos os cidadãos, que vai estar ao lado do prefeito eleito
Uesley Corteletti: um parceiro, um irmão que deu oportunidade
ao grupo, deu oportunidade de ter uma mulher como vice e de
trabalhar juntos como já estamos fazendo na escolha de toda
equipe, juntos nas decisões. Me sinto muito à vontade porque
não só pelo papel de ser mulher, mas por saber que Itaguaçu
vai ter uma vice-prefeita proativa que vai lutar pelo povo”.

Encontro

“Grande oportunidade de
estar ao lado da vice prefeita
eleita da nossa Capital, Capitã
Estéfane. Troca de experiências
e histórias de vida que fez nos
tornarmos admiradoras uma
da outra. Somos chapas puro
sangue representando toda a
família 10. Levantamos a bandeira do empoderamento feminino
entre futuras parcerias entre a
cidade de Vitória e a cidade de
Itaguaçu”.

Arquivo
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“Muito bom
terJacqueline
no Governo”
Ibatiba elege Dra. Criziane Moreno viceprefeita e ela garante que vai empoderar
ainda mais as mulheres do Caparaó

Por Luciana Maximo

A

Dra. Criziane Moreno Coelho também foi convidada pela vice-governadora para o café no
Palácio Fonte Grande nesta terça-feira, 09.
E ela gostou muito do encontro com outras
vice-prefeitas e com Jacqueline, anfitriã. Ficou grata pelo
convite e disse que na cidade de Ibatiba ela vai empoderar
outras mulheres.
“Foi muito marcante, porque a gente quer empoderar ainda mais as mulheres no nosso município. Ibatiba já
tem um programa que já é sucesso, que é o Ibatiba Delas.
Queremos acrescentar ainda mais neste programa para

melhorar a inclusão das mulheres, tanto na política quanto
no empreendedorismo. Vai ser um trajeto muito difícil, mas
vamos conseguir. Muito bom ter Jacqueline representando
nós mulheres aqui no governo.”

Surpresa quando foi convidada

Ao ser convidada para compor a chapa para prefeito
da cidade de Ibatiba, Criziane Moreno não teve resposta.
“Para mim foi uma surpresa. Como eu nunca estive neste
meio, quando fui convidada para compor a chapa, de início,
eu não tive nem resposta, porque tudo dependia de uma
construção com a minha família, e, graças a Deus, eu pensei:
Deus já me proporcionou muita coisa boa e agora Ele colocou esta missão na minha vida e eu tô aqui para cumprir”.
Dra. Criziane Moreno confidenciou ao Jornal, após
o café com a vice-governadora, nesta terça-feira, 09, no
Palácio Fonte Grande, que, atuando como dentista há 15
anos, sempre gostou de ter muito contato com as pessoas,
mas jamais pensara em se entregar à vida pública. “Eu sou
aquela dentista que sempre conversa muito com o paciente,
que às vezes leva horas numa consulta porque gosta de
ouvir as pessoas. Quando eu saí para pedir votos as pessoas
já me conheciam, porque eu tenho uma cartela de mais de
10 mil pacientes atendidos na minha clínica. Eu sempre fui
muito presente dentro da clínica. As pessoas já conheciam
o meu nome. Foi muito gostoso este contato, estou cada dia
mais apaixonada, acho que este é meu caminho mesmo”.

Empoderadas
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Lorena confessou ter se
influenciado muito com a história
de Jacqueline Moraes

“Tomei a decisão certa”

Dra. Lorena saiu de Calçado e foi ao Palácio
da Fonte Grande encontrar-se a outras
vice-prefeitas eleitas. Ela amou a reunião
com a vice-governadora
Por Luciana Maximo

A

vice-prefeita de São José do Calçado adorou o café
com a vice-governadora Jacqueline Moraes, realizado no Palácio da Fonte Grande, nesta terça-feira,
09. Durante o encontro ela pode conhecer mais
de perto a atuação de Jacqueline Moraes ao lado do governador
Renato Casagrande. E confessou: “Fiquei fascinada com a história da
vice-governadora. Sou extremamente influenciada pela Jacqueline,
e hoje tive a certeza de que tomei a decisão certa. Aqueles depoimentos de coragem, garra e comprometimento em prol do espaço
feminino, me inspiram, de modo que me levam a crer que tomei
uma decisão acertada”.

Nunca havia se imaginado na política

A biomédica Lorena Antonelli Pirovani, 30 anos, PP, foi eleita
vice-prefeita de São José do Calçado.
Tímida, Lorena atua na área de saúde. Como formação, ela está
cursando medicina. A política na vida dela é um assunto muito novo,
entretanto, está muito envolvida. O encontro com a vice-governadora
a inspirou muito e ela quer levar a Calçado um pouco da experiência
de Jacqueline Moraes
Mãe de Lucas de 04 anos e Benício, 10 meses, Lorena é casada
há 10 anos com Leandro Teodoro de Almeida, diretor do Hospital
Estadual São José.
“Então, a minha participação no pleito deste ano fui algo inusitado, nunca antes almejado por mim. Sou profissional da saúde, com
formação em Biomedicina, e, atualmente, estou no 7° período de
Medicina. Sempre fui dedicada a cuidar de pessoas e entendi que a
política é uma das ferramentas que me possibilita essa aproximação
com o próximo”, confidenciou.
Em dúvida se a política faria parte de sua vida, Lorena relutou
a princípio à ideia de se candidatar. “A princípio eu não havia aceitado o convite, no entanto, me propus a esse grande e novo desafio
por acreditar que, como mulher, posso ajudar a escrever uma nova
história, de vitória feminina nas lutas pelas causas sociais em São
José do Calçado”.
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Empoderadas

Reprodução/Instagram

Karla Coser e Camila Valadão
foram eleitas vereadoras
de Vitória

ES elege 87
mulheres
para as
A
Câmaras
Fonte: ES360

Dos 860 vereadores eleitos neste
domingo (15) para as Câmaras Municipais,
apenas 87 são mulheres

s vereadoras eleitas correspondem a
10,11% do total de representantes do
Legislativo do Espírito Santo. Do total de
860 vagas para as Câmaras municipais,
apenas 87 delas foram preenchidas por mulheres no
domingo (15).
Apesar de mais da metade da população ser de
mulheres no Espírito Santo (51%), esse percentual, contudo, não se espelha na ocupação de determinados
espaços, como a política. As mulheres foram responsáveis por 34,4% das candidaturas do cargo de vereador.
Em todo o estado, eram 11.479 candidatos, sendo 3.945
mulheres e 7.534 homens.
Os resultados das eleições de 2020 apontam que
Vargem Alta será o município com a maior representatividade feminina na Câmara de Vereadores: 4 das
11 vagas serão ocupadas por mulheres (36,36%). Além
disso, em onze cidades capixabas, as mulheres ficaram
em primeiro lugar entre os vereadores eleitos: Anchieta,
Baixo Guandu, Conceição da Barra, Dores do Rio Preto,
Ibiraçu, Iconha, Ponto Belo, Muniz Freire, Presidente
Kennedy, Santa Leopoldina e São Gabriel da Palha.
Em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, apenas
cinco mulheres foram eleitas para as Câmara municipais,
o que corresponde a 6,7% do total de representantes
do Legislativo nas quatro maiores cidades do estado.
Em relação à atual gestão de Vitória, Vila Velha,
Serra e Cariacica, elas perderam espaço. Ao todo, sete
vereadoras exercem mandatos atualmente nesses
municípios. Cariacica tem o pior cenário: nenhuma
mulher conquistou uma vaga para o Legislativo. Já a
capital terá duas representantes femininas na Câmara
Municipal, fato que não acontecia desde 1989. Camila
Valadão (Psol) obteve 5.625 votos, a segunda maior
votação da capital e do Espírito Santo. Já Karla Coser
(PT) se candidatou pela primeira vez e se elegeu com
1.961 votos.

Crônica
AS RANZISSES
E A DELÍCIA DE
ESTAR PERTO
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Por Luciana Maximo

T

alvez esta palavra não exista ainda no
dicionário da nossa amada Língua complicada portuguesa: ranzisse. Encontrei
numa crônica de Roberto F. Stort no
Recanto das Letras.
Vovó Nalzira completou, há poucos meses, 91
anos. Ainda estava residindo na casa do filho, no andar
debaixo quando decidimos cantar parabéns.
Mas vovó ficava muito ranzinza naquela casa,
reclamava de tudo da cozinha ao quarto. Ela queria
mesmo voltar a morar na casa dela.
E tá certa. A casa é dela. Tem tudo que revira suas
memórias: a saudade do amado, aos muitos cômodos
interligados e sem portas. Os três fogões, os quatro
bujões, as cinco panelas de pressão, os oitos coadores
de café, os quatro facões. Coisa de vovó.
Para que voltasse à sua velha casa precisávamos
dar uns retoques. Pincel e tinta, pedreiro, carpinteiro,
matador de cupim, faxineira. Viramos nós, um pouco
de quase tudo.
A casa de vovó depois de cinco anos voltou a ficar
dela novamente. Retiramos do quintal não menos que
35 sacos de entulho. Deixamos o pilão, o pé de cana,
o tronco do coqueiro e do pé de urucum, cuidamos do
de arnica, afinal, tantas dores, tantas juntas, ai ai...
Lembrei que sabia fazer canteiros e que foi a horta
na minha infância que me deu os primeiros materiais
escolares. Semeamos e lá plantamos: jiló, milho, feijão,
almeirão, coentro, cebolinha, chuchu, inhame, pimenta
de cheiro, pimentão, couve, e muitas flores. De 11horas

a rosas, entulhos e beijo.
Tudo está lindo, florido a gente já se alimenta da
horta de vovó. Mas ela, ranzinza que nem ela, não molha as plantas. Diz baixinho: “não fui eu quem plantei.”
A neta faz de um tudo: compras, limpeza, comida,
lava as roupas, dobra e guarda. Enxuga os pés, dedo
a dedo, passa Minâncora, tira bicho de pé, dá os remédios na hora certa, dorme nos pés da cama para
que, ao se levantar, possa conduzi-la a qualquer hora
ao banheiro. Almoço e café na hora certa. Todos os
remédios, consulta em dia, glicose e pressão medida
com frequência.
Vovó não sabe dizer obrigada por nada. Talvez
nem tenha culpa, está confusa, pensa que é de manhã à noitinha. Reclama de tudo, até das crianças.
Não sabe ela que virou criança de novo, que a sua
coordenação já está indo embora e o raciocínio não
anda como antes. Não sabe onde coloca as agulhas,
nem as chaves que esconde dela mesmo.
A cada rosquinha que preparo, a cada pão, a
cada folha que tiro da horta, ou a cada reclamação, sou
grata por tantos anos que ela vive. Tantos deixam-me
com saudade a doçura que ela tinha, agora fazendo
das tripas coração sem desejar nada em troca, apenas
que ela tenha muita qualidade de vida, ouço de vez
em quando murmúrios e muitas ranzinsses.
O idoso precisa mesmo de amor, compreensão e
cuidados. Caem, pois não têm mais direção. Engasgam
e fazem xixi na roupa, soltam flatos a todo instante,
mas são eles que viram os lobisomens, o saci Pererê e
nos enchem de alegria com as lendas que se tornaram
suas verdades e lembranças de outrora.

Geral
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Bertha Lutz
participa
do café
O Movimento Bertha Lutz estava
presente à reunião com as viceprefeitas e a vice governadora

O Movimento Bertha Lutz participou online
do encontro da vice-governadora com as
vice-prefeitas do café, no Palácio
Por Luciana Maximo

O

Movimento Bertha Lutz participou da reunião com a vice-governadora, neste dia 09,
do encontro com as vice-prefeitas cinco
integrantes através da advogada Aline
Tolentino Jatobá com uma ligação de vídeo chamada. “Foi
muito bom, porque as meninas estavam interagindo, vendo
como é o propósito do Governo no Estado juntamente

com as candidatas a prefeita e vice para os municípios. A
ideia é do Bertha Lutz está sempre participando para ter
um reconhecimento maior, de estar no apoio a mulher, no
empreendedorismo, na política, nas campanhas contra a
violência contra mulher. É um movimento suprapartidário,
não ficamos visualizando qual partido está realizando qual
tipo de ação. É um movimento para todas, para juntar as
mulheres”.
Salientou Aline Jatobá que é muito importante que
as mulheres conheçam o Movimento Bertha Lutz e tomem
conhecimento do que tem de programas e projetos o
Governo para os municípios. “Quando eu cheguei à reunião
nem todas conheciam o Bertha Lutz, conheceram quando
eu comecei a conversar em uma míni reunião antes de começar de fato a reunião nossa. Elas ficaram vislumbradas,
amaram o projeto, querem abraçar e querem fazer parte no
município delas. Vão entrar no Grupo, já peguei o contato
delas, vou passar para a diretoria que vai caminhar juntos”,

